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 بسم اهللا الرّحمن الرّحيم

 ، والصالة والسالم على اشرف األنبياء والمرسلين الحمد هللا رب العالمين

 ، محمد وآله الطّيبين الطّاهرين ال سيما بقية اهللا فى األرضين

 .و اللّعنة الدائمة على أعدائهم اجمعين

 

 
 » احكام تقليد «

 
، و تقليد ـ يعنى پيروى از غير بدون حصول   اعتقاد انسان به اصول دين اسالم بايد بر پايه علم باشد ـ  1مسأله  

 در غير اصول دين از احكامى كه قطعى و ضرورى نيست و همچنين ، ولى علم ـ در اصول دين باطل است
موضوعاتى كه محتاج به استنباط است بايد يا مجتهد باشد كه بتواند وظايف خود را از روى مدارك آنها به دست 

مل نمايد اى ع ، يعنى به گونه ، و يا احتياط كند ، و يا به دستور مجتهدى كه شرايط آن خواهد آمد رفتار نمايد آورد
دانند و عده ديگر  اى از مجتهدين عملى را حرام مى ، مثال اگر عده كه يقين پيدا كند تكليف را انجام داده

، پس  دانند به جا آورد ، و اگر عملى را بعضى واجب و بعضى جايز مى ، آن عمل را ترك كند گويند حرام نيست مى
 . عمل كنند بايد تقليد نمايندتوانند به احتياط كسانى كه مجتهد نيستند و نمى

قول مجتهدى براى مقلّد  ، و  تقليد در آنچه در مسأله قبل گذشت عمل كردن به دستور مجتهد است ـ  2مسأله  
حجت است كه مرد و عاقل و شيعه دوازده امامى و حالل زاده و زنده ـ هر چند به ادراك حيات او در حالى كه مميز 

 .حتياط واجب بالغ باشدباشد ـ و عادل و بنابر ا

، و نشانه  و عادل كسى است كه كارهايى را كه بر او واجب است به جا آورد و كارهايى كه بر او حرام است ترك كند
عدالت اين است كه در ظاهر شخص خوبى باشد كه اگر از اهل محلّ يا همسايگان او يا كسانى كه با او معاشرت 

 .ا تصديق نماينددارند حال او را بپرسند خوبى او ر

كند ـ در صورتى كه علم اگر چه اجماال به اختالف بين مجتهدين در فتوا نسبت  و مجتهدى كه انسان از او تقليد مى
، يعنى در فهميدن حكم خدا و وظايف مقرّره به حكم عقل و شرع  به مسائل محلّ ابتالء داشته باشد ـ بايد اعلم باشد

 .، مگر اين كه قول غير اعلم مطابق با احتياط باشد  بودهاز تمام مجتهدهاى زمان خود بهتر
 :توان شناخت  مجتهد و اعلم را از چند راه مى ـ  3مسأله  

 .اى از علم باشد كه بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد ، مثل آن كه در مرتبه  آن كه خود انسان يقين كند)اول(

، مجتهد يا اعلم بودن كسى را  هد و اعلم را تشخيص دهندتوانند مجت  آن كه دو نفر عالم عادل كه مى)دوم(
، و اقوى ثبوت اجتهاد و اعلميت  تصديق كنند به شرط آن كه دو نفر عالم عادل ديگر با گفته آنان مخالفت ننمايند

 .به گفته ثقه خبير است در صورتى كه ظنّ بر خالف گفته او نباشد
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،   انند مجتهد و اعلم را تشخيص دهند و از گفته آنان اطمينان پيدا شودتو اى از اهل علم كه مى آن كه عده) سوم(
 .مجتهد بودن يا اعلم بودن كسى را تصديق كنند

ـ در صورتى كه  اگر چه اجماال  اگر بين دو مجتهد يا بيشتر در فتاواى مورد ابتال علم به اختالف باشد ـ ـ  4مسأله  
علم باشد بايد به فتواى كسى كه فتواى او مطابق با احتياط است عمل بداند يا حجت شرعيه بر تساوى آنان در 

مثل اين كه يكى فتوا به قصر و ديگرى فتوا به تمام  ، و چنانچه فتواى يكى از آنان مطابق با احتياط نباشد ـ كند
 .ـ احتياط كند به جمع بين آن دو بدهد

ب عملى و ديگرى فتوا به حرمت عملى بدهد ـ يا مشقّت و اگر احتياط ممكن نباشد ـ مثل اين كه يكى فتوا به وجو
، و اگر در اين جهت هم  داشته باشد بنابر احتياط بايد به فتواى كسى كه ورع او در فتوا دادن بيشتر است عمل كند

 .متساويند مخير است

حتمل باشد ـ اگر و همچنين است در غير اين صورت ـ چه وجود اعلم معلوم ولى معين نباشد و يا وجود اعلم م
 .احتياط ممكن بوده و مشقّت نداشته باشد

، چنانچه  ، در صورتى كه وجود اعلم معلوم ولى معين نباشد و اگر احتياط ممكن نباشد يا مشقّت داشته باشد
واى ، و اگر مساوى باشد بنابر احتياط بايد به فت احتمال اعلميت در يك طرف بيشتر باشد بايد به فتواى او عمل كند
 .اورع در فتوا عمل نمايد و اگر در اين جهت هم متساويند مخير است

دهد اعلم  و در صورتى كه وجود اعلم محتمل باشد بنابر احتياط بايد به فتواى كسى كه گمان دارد يا احتمال مى
، و   فتوا عمل نمايد، و گرنه بنابر احتياط بايد به فتواى اورع در است يا احتمال اعلميت در او اقوى است عمل كند

 .اگر در اين جهت هم متساويند مخير است
 : به دست آوردن فتواى مجتهد چهار راه دارد ـ  5مسأله  

 . شنيدن از خود مجتهد)اول(

 .شنيدن از دو نفر عادل كه فتواى مجتهد را نقل كنند) دوم(

 .، يا به گفته او اطمينان دارد شنيدن از شخصى كه مورد وثوق است و ظنّ بر خالف گفته او نيست) سوم(

 . ديدن در رساله مجتهد در صورتى كه انسان به درستى آن رساله اطمينان داشته باشد)چهارم(

، و اگر احتمال دهد  تواند به آن عمل نمايد  تا انسان يقين نكند كه فتواى مجتهد عوض شده است مى ـ  6مسأله  
 .كه فتواى او عوض شده جستجو الزم نيست

تواند در آن مسأله  اش تقليد از اوست نمى ، كسى كه وظيفه اى فتوا دهد  اگر مجتهد اعلم در مسأله ـ  7سأله  م
، ولى اگر فتوا ندهد و بفرمايد احتياط آن است كه فالن طور عمل شود ـ مثال  به فتواى مجتهد ديگرى عمل كند

سبحانَ اللّه و الْحمد للّه و ال اله االَّ  : ( مرتبه بگويداحتياط آن است كه در ركعت سوم و چهارم نماز سه : بفرمايد
و رُ اللّهاَكْب يا به فتواى مجتهد ديگرى كه  ـ مقلّد بايد يا به اين احتياط كه احتياط واجبش گويند عمل كند ) اللّه ،

، و همچنين است اگر مجتهد اعلم  ايدكند عمل نم گويد يك مرتبه كفايت مى بعد از او از ديگران اعلم باشد و مى
 .بفرمايد مسأله محلّ تأمل يا محلّ اشكال است

 .و در فعل مستحبات و ترك مكروهات ذكر شده در اين رساله قصد رجاء شود
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ظرف : مثال بفرمايد  اگر مجتهد اعلم بعد از آن كه در مسأله فتوا داده يا قبل از فتوا احتياط كند ـ ـ  8مسأله  
، اگر چه احتياط آن است كه سه مرتبه بشويند ـ مقلّد او  شود  يك مرتبه در آب كرّ بشويند پاك مىنجس را

 .تواند عمل به آن احتياط را كه احتياط مستحب گويند ترك كند مى
ز  اگر مجتهدى كه وظيفه انسان تقليد از او بوده از دنيا برود، در صورتى كه اعلم بودن مجتهد زنده ا ـ  9مسأله  

، در مسائل مورد ابتاليى كه علم ـ اگر چه اجماال ـ به اختالف بين ميت و حى دارد واجب  ميت برايش ثابت شود
، مادامى كه اعلم بودن مجتهد زنده  ، و در صورتى كه اعلميت مجتهد ميت برايش ثابت بوده است به حى رجوع كند

ند، چه در زمان حيات او التزام به عمل به فتواى او داشته يا برايش ثابت نشود بايد به فتواى مجتهد ميت عمل ك
 .، و چه فتواى او را ياد گرفته يا ياد نگرفته باشد ، و چه عمل به فتواى او كرده يا نكرده باشد نداشته باشد

جتهدى كه از تواند از م اش آن بوده كه از مجتهد زنده تقليد كند دوباره نمى اى وظيفه  اگر در مسأله ـ  10مسأله  
 .دنيا رفته تقليد نمايد

 .شود واجب است ياد بگيرد  مسائلى را كه انسان معموال به آنها مبتال مى ـ  11مسأله  

، بايد احتياط كند يا اين كه با شرايطى  داند اى پيش آيد كه حكم آن را نمى  اگر براى انسان مسأله ـ  12مسأله  
 مخالفت غير اعلم با اعلم را در مسائل مورد ابتال بداند ـ اگر چه اجماال ـ و ، ولى چنانچه كه ذكر شد تقليد نمايد

،  فتواى اعلم در دسترس نباشد و تأخير عمل تا روشن شدن فتواى اعلم و احتياط ممكن نباشد يا حرجى باشد
 .تواند از غير اعلم تقليد نمايد مى

، چنانچه فتواى آن مجتهد عوض شود الزم نيست به او   اگر كسى فتواى مجتهدى را به ديگرى بگويد ـ  13مسأله  
، در صورتى كه مخالفت  ، ولى اگر بعد از گفتن فتوا بفهمد اشتباه كرده خبر دهد كه فتواى آن مجتهد عوض شده

 .حكم الزامى الزم بيايد و ممكن باشد بايد اشتباه او را بر طرف كند
، در صورتى كه مطابق با واقع يا فتواى  بدون تقليد انجام داده مكلّفى كه مدتى اعمال خود را  ـ  14مسأله  

 .اش تقليد از اوست صحيح است مجتهدى باشد كه فعال وظيفه
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 » احكام طهارت «

 
 آب مطلق و آب مضاف

، آب مضاف آبى است كه آن را از چيزى بگيرند مثل آب هندوانه و   آب يا مطلق است يا مضاف ـ  15مسأله  
، و  ا چيزى مخلوط باشد مثل آبى كه به قدرى با گل يا مانند آن مخلوط شود كه ديگر به آن آب نگويند، يا ب گالب

) چهارم(،  آب جارى) سوم(،  آب قليل) دوم(،   آب كرّ)اول(:  ، و آن بر پنج قسم است غير اينها آب مطلق است
 . آب چاه)پنجم(،  آب باران

 
  ـ آب كر1ّ

،  دار آبى است كه اگر در ظرفى كه درازا و پهنا و گودى آن هر يك سه وجب است بريزند آب كرّ مق ـ  16مسأله  
 .آن ظرف را پر كند

،   اگر عين نجس مانند بول و خون يا چيزى كه نجس شده است مانند لباس نجس به آب كرّ برسد ـ  17مسأله  
 .شود ، و اگر تغيير نكند نجس نمى شود چنانچه به واسطه نجاست بو يا رنگ يا مزه آب تغيير كند نجس مى

 .شود ، نجس نمى  اگر بو يا رنگ يا مزه آب كرّ به واسطه غير نجاست تغيير كند ـ  18مسأله  

 اگر عين نجس مانند خون به آبى كه بيشتر از كرّ است برسد و بو يا رنگ يا مزه قسمتى از آن را  ـ  19مسأله  
، و اگر به اندازه كرّ يا بيشتر  شود نكرده كمتر از كرّ باشد تمام آب نجس مى، چنانچه مقدارى كه تغيير  تغيير دهد

 .باشد مقدارى كه بو يا رنگ يا مزه آن تغيير كرده نجس است
، ولى اگر قطره قطره روى آب نجس بريزد  كند  آب فواره اگر متّصل به كرّ باشد آب نجس را پاك مى ـ  20مسأله  

آن كه چيزى روى فواره بگيرند تا آب آن قبل از قطره قطره شدن به آب نجس متّصل ، مگر  كند آن را پاك نمى
 .، و بنابر احتياط مستحب بايد آب فواره با آن آب نجس مخلوط گردد شود

ريزد اگر متّصل به  ، آبى كه از آن چيز مى  اگر چيز نجس را زير شيرى كه متّصل به كرّ است بشويند ـ  21مسأله  
، چنانچه بو يا رنگ يا مزه آن به واسطه نجاست تغيير نكرده باشد پاك  شد كه آب آن كمتر از كرّ نباشدمخزنى با

 .است
، چنانچه نجاست به آن برسد نجس   اگر مقدارى از آب كرّ يخ ببندد و باقى آن به قدر كرّ نباشد ـ  22مسأله  

 .، و هر مقدار از يخ هم آب شود نجس است شود مى
، يعنى  ، اگر انسان شك كند از كرّ كمتر شده يا نه مثل آب كرّ است  آبى كه به اندازه كرّ بودهـ   23مسأله  

، و آبى كه كمتر از كرّ بوده اگر انسان شك  شود كند و اگر نجاستى هم به آن برسد نجس نمى نجاست را پاك مى
 .كند به مقدار كرّ شده يا نه حكم آب كمتر از كرّ را دارد

 :شود  كرّ بودن آب به چند راه ثابت مى ـ  24 مسأله 

 . آن كه انسان يقين يا اطمينان پيدا كند)اول(

 .آن كه دو مرد عادل خبر دهند) دوم(
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 .آن كه كسى كه مورد وثوق است و ظنّ بر خالف گفته او نباشد خبر دهد) سوم(

 .ب نباشد به قول كسى كه آب در اختيار اوست در صورتى كه متّهم به كذ)چهارم(

 
  ـ آب قليل2

 . آب قليل آبى است كه از زمين نجوشد و از كرّ كمتر باشد ـ  25مسأله  

، ولى اگر با فشار روى  شود  اگر آب قليل روى چيز نجس بريزد يا چيز نجس به آن برسد نجس مى ـ  26مسأله  
 .آن نرسيده پاك است، و مقدارى كه به  رسد نجس است ، مقدارى كه به آن چيز مى چيز نجس بريزد

 آب قليلى كه براى بر طرف كردن عين نجاست روى چيز نجس ريخته شود و از آن جدا گردد نجس  ـ  27مسأله  
، و بنابر احتياط واجب از آب قليلى كه بعد از بر طرف شدن عين نجاست براى آب كشيدن چيز نجس روى آن  است
 .، اجتناب كنند شود ريزند و از آن جدا مى مى

شويند با پنج شرط چيز پاكى را كه با آن مالقات كند نجس   آبى كه با آن مخرج بول و غائط را مى ـ  28مسأله  
 :كند نمى

 .اش به واسطه نجاست تغيير نكرده باشد  آن كه بو يا رنگ يا مزه)اول(

 . نجاستى از خارج به آن نرسيده باشد)دوم(

 .ط بيرون نيامده باشد نجاست ديگرى مثل خون با بول يا غائ)سوم(

 .هاى غائط در آن آب پيدا نباشد  بنابر احتياط ذره)چهارم(

 . بيشتر از مقدار معمول نجاست به اطراف مخرج نرسيده باشد)پنجم(

 
  ـ آب جارى3

 .، مانند آب چشمه و قنات آب جارى آبى است كه از زمين بجوشد و جريان داشته باشد
، چنانچه نجاست به آن برسد تا وقتى كه بو يا رنگ يا مزه آن به  كمتر از كرّ باشد آب جارى اگر چه  ـ  29مسأله  

 .واسطه نجاست تغيير نكرده پاك است
اش به واسطه نجاست تغيير  ، مقدارى از آن كه بو يا رنگ يا مزه  اگر نجاستى به آب جارى برسد ـ  30مسأله  

هاى طرف ديگر نهر  ، و آب  چه كمتر از كرّ باشد پاك است، و طرفى كه متّصل به چشمه است اگر كرده نجس است
 .، وگرنه نجس است اگر به اندازه كرّ يا به واسطه آبى كه تغيير نكرده به آب طرف چشمه متّصل باشد پاك

، حكم آب  جوشد اى كه جارى نيست ولى طورى است كه اگر از آن بردارند باز مى  آب چشمه ـ  31مسأله  
 يعنى اگر نجاست به آن برسد تا وقتى كه بو يا رنگ يا مزه آن به واسطه نجاست تغيير نكرده پاك ، جارى را دارد

 .است
 آبى كه كنار نهر ايستاده و متّصل به آب جارى است در صورتى كه به مالقات نجس بو يا رنگ يا  ـ  32مسأله  

 .شود ، نجس نمى اش تغيير نكند مزه
افتد فقط وقتى كه  جوشد و در تابستان از جوشش مى  در زمستان مىاى كه مثال  چشمه ـ  33مسأله  

 .جوشد حكم آب جارى را دارد مى
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اى كه آب آن به اندازه كرّ است  ، چنانچه به خزينه  آب حوضچه حمام اگر چه كمتر از كرّ باشد ـ  34مسأله  
 .متّصل باشد مثل آب جارى است

، اگر متّصل به مخزنى باشد كه آب آن  ريزد ت كه از شيرها و دوشها مىهاى حمام و عمارا  آب لوله ـ  35مسأله  
 .كمتر از كرّ نباشد حكم آب جارى را دارد

، چنانچه كمتر از كرّ باشد و نجاست به آن  جوشد  آبى كه روى زمين جريان دارد ولى از زمين نمى ـ  36مسأله  
 .شود ست به پايين آن برسد طرف باالى آن نجس نمى، اما اگر با فشار جارى باشد و نجا شود برسد نجس مى

 
  ـ آب باران4

، جايى كه باران به آن برسد   اگر به چيز نجسى كه عين نجاست در آن نيست يك مرتبه باران ببارد ـ  37مسأله  
، بلكه بايد  ، ولى باريدن دو سه قطره فايده ندارد ، و در فرش و لباس و مانند اينها فشار الزم نيست شود پاك مى

اى باشد كه اگر در زمين سخت ببارد جريان  ، و بنابر احتياط واجب به اندازه آيد طورى باشد كه بگويند باران مى
 .داشته باشد

، چنانچه عين نجاست همراه آن نباشد و بو   اگر باران بر عين نجس ببارد و به جاى ديگر ترشّح كند ـ  38مسأله  
، چنانچه  ، پس اگر باران بر خون ببارد و ترشّح كند ه نجاست تغيير نكرده باشد پاك استيا رنگ يا مزه آن به واسط

 .باشد ، يا آن كه بو يا رنگ يا مزه آن به واسطه نجاست تغيير كرده باشد نجس مى اى خون در آن باشد ذره
بارد آبى كه به  ان بر بام مى، تا وقتى كه بار  اگر بر سقف عمارت يا روى بام آن عين نجاست باشد ـ  39مسأله  

، ولى بعد از قطع شدن باران اگر معلوم باشد آبى كه  ريزد پاك است چيز نجس رسيده و از سقف يا ناودان مى
 .باشد ، نجس مى ريزد به چيز نجس رسيده است مى

 و در حال باريدن ، و اگر باران بر زمين جارى شود شود  زمين نجسى كه باران بر آن ببارد پاك مى ـ  40مسأله  
 .كند ، آن را نيز پاك مى به جاى نجسى كه زير سقف است برسد

، هر چند به واسطه باران  شود  خاك نجسى كه آب باران به وصف اطالق به اجزاى آن برسد پاك مى ـ  41مسأله  
 .گل شود
آيد چيز  چه موقعى كه باران مى، چنان  هرگاه آب باران در جايى جمع شود اگر چه كمتر از كرّ باشد ـ  42مسأله  

 .شود ، آن چيز نجس پاك مى اش تغيير نكند نجسى را در آن بشويند و آب به واسطه نجاست بو يا رنگ يا مزه
، فرش نجس   اگر بر فرش پاكى كه روى زمين نجس است باران ببارد و باران به زمين نجس برسد ـ  43مسأله  

 .گردد شود و زمين هم پاك مى نمى
، چنانچه بعد از ايستادن باران نجاستى به آن   اگر آب باران در گودالى جمع شود و كمتر از كرّ باشد ـ  44أله  مس

 .شود برسد نجس مى

 
  ـ آب چاه5
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، تا وقتى  ، چنانچه نجاست به آن برسد جوشد اگر چه كمتر از كرّ باشد  آب چاهى كه از زمين مى ـ  45مسأله  
، ولى مستحب است پس از رسيدن بعضى از  ن به واسطه نجاست تغيير نكرده پاك استكه بو يا رنگ يا مزه آ

 .، مقدارى كه در كتابهاى مفصل گفته شده از آب آن بكشند نجاستها
، چنانچه تغيير آب چاه از بين   اگر نجاستى در چاه بريزد و بو يا رنگ يا مزه آب آن را تغيير دهد ـ  46مسأله  

 .جوشد مخلوط گردد ، و احتياط مستحب اين است كه با آبى كه از چاه مى شود برود پاك مى

 
 احكام آبها

كند و وضو و غسل هم  ، چيز نجس را پاك نمى گذشت» 15« آب مضاف كه معناى آن در مسأله  ـ  47مسأله  
 .با آن باطل است

 هر چند عموم حكم نسبت به ، شود ، نجس مى  آب مضاف چه قليل و چه كثير به مالقات نجس ـ  48مسأله  
، ولى چنانچه با فشار با نجس مالقات كند مقدارى كه به چيز نجس رسيده  بعضى از مراتب كثرت محلّ اشكال است

، آنچه به  ، مثال اگر گالب را از گالبدان روى دست نجس بريزند باشد ، و مقدارى كه نرسيده پاك مى نجس است
 .يده پاك استدست رسيده نجس و آنچه به دست نرس

 اگر آب مضاف نجس طورى با آب كرّ يا جارى مخلوط شود كه ديگر آب مضاف به آن نگويند پاك  ـ  49مسأله  
 .شود مى

، يعنى چيز  ، مثل آب مطلق است  آبى كه مطلق بوده و معلوم نيست به حد مضاف شدن رسيده يا نه ـ  50مسأله  
،  ، و آبى كه مضاف بوده و معلوم نيست مطلق شده يا نه  صحيح استكند و وضو و غسل هم با آن نجس را پاك مى

 .كند و وضو و غسل هم با آن باطل است ، يعنى چيز نجس را پاك نمى مثل آب مضاف است
، نجاست را   آبى كه معلوم نيست مطلق است يا مضاف و معلوم نيست كه قبال مطلق بوده يا مضاف ـ  51مسأله  
، ولى اگر به اندازه كرّ يا بيشتر باشد چنانچه نجاستى به آن برسد   غسل هم با آن باطل استكند و وضو و پاك نمى

 .محكوم به طهارت است
، اگر چه كرّ   آبى كه عين نجاست مثل خون يا بول به آن برسد و بو يا رنگ يا مزه آن را تغيير دهد ـ  52مسأله  

ا مزه آب به واسطه نجاستى كه بيرون آن است عوض شود ـ مثل ، ولى اگر بو يا رنگ ي شود يا جارى باشد نجس مى
 .شود آن كه مردارى كه پهلوى آب است بوى آن را تغيير دهد ـ نجس نمى

، چنانچه به   آبى كه عين نجاست مثل خون يا بول در آن ريخته و بو يا رنگ يا مزه آن را تغيير داده ـ  53مسأله  
، يا آب باران از ناودان هنگام باريدن در آن  ، يا باد باران را در آن بريزد ان بر آن ببارد، يا بار كرّ يا جارى متّصل شود

، و بنابر احتياط مستحب آب باران يا كرّ يا جارى با آن مخلوط  شود ، پاك مى جارى شود و تغيير آن از بين برود
 .گردد

گردد آبى كه بعد از  ، در شستنى كه با آن پاك مى  اگر چيز نجسى را در كرّ يا جارى تطهير نمايند ـ  54مسأله  
 .ريزد پاك است بيرون آوردن از آن مى

، و آبى كه نجس بوده و معلوم نيست   آبى كه پاك بوده و معلوم نيست نجس شده يا نه پاك است ـ  55مسأله  
 .پاك شده يا نه نجس است
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، و نيم خورده حيوانات   و خوردن آن حرام است نيم خورده سگ و خوك و كافر غير كتابى نجس ـ  56مسأله  
 .حرام گوشت پاك و خوردن آن در غير گربه مكروه است

 
 احكام تخلّى

 واجب است مكلّف وقت تخلّى و مواقع ديگر عورت خود را از كسانى كه مميز خوب و بد هستند  ـ  57مسأله  
، ولى زن و شوهر و كسانى كه در حكم آنها  ير مكلّف، چه مكلّف باشند و چه غ بپوشاند اگر چه با او محرم باشند

 .ـ الزم نيست عورت خود را از يكديگر بپوشانند هستند ـ مثل كنيز و مالكش
 .، و اگر مثال با دست هم آن را بپوشاند كافيست  الزم نيست با چيز مخصوصى عورت خود را بپوشاند ـ  58مسأله  

 .وى بدن يعنى شكم و سينه رو به قبله و پشت به قبله نباشد موقع تخلّى بايد طرف جل ـ  59مسأله  

 اگر موقع تخلّى طرف جلوى بدن كسى رو به قبله يا پشت به قبله باشد و عورت خود را از قبله  ـ  60مسأله  
 را ، احتياط واجب آن است كه عورت ، و اگر جلوى بدن او رو به قبله يا پشت به قبله نباشد كند بگرداند كفايت نمى

 .رو به قبله يا پشت به قبله ننمايد
 احتياط مستحب آن است كه طرف جلوى بدن در موقع استبراء ـ كه احكام آن خواهد آمد ـ و موقع  ـ  61مسأله  

 .، رو به قبله و پشت به قبله نباشد تطهير مخرج بول و غائط
ـ عورت او را ببيند يا استقبال و يا  حرم استكه بر عورت نام  اگر امر داير شود بين اين كه كسى ـ ـ  62مسأله  

، و  ، و احتياط واجب در اين صورت اين است كه پشت به قبله بنشيند استدبار قبله كند ستر عورت واجب است
 .همچنين است اگر از راه ديگر ناچار شود كه رو به قبله يا پشت به قبله بنشيند

 . را در وقت تخلّى رو به قبله يا پشت به قبله ننشانند احتياط مستحب آن است كه بچه ـ  63مسأله  

 : در چهار جا تخلّى حرام است ـ  64مسأله  

 .بست در صورتى كه صاحبانش اجازه نداده باشند هاى بن  در كوچه)اول(

 .در ملك كسى كه اجازه تخلّى نداده است) دوم(

 .ها ى از مدرسه، مثل بعض در جايى كه براى عده مخصوصى وقف شده است) سوم(

 . در جايى كه موجب هتك حرمت مؤمن يا يكى از مقدسات دين يا مذهب باشد)چهارم(

 :شود  در سه صورت مخرج غائط فقط با آب پاك مى ـ  65مسأله  

 . آن كه با غائط نجاست ديگرى مثل خون بيرون آمده باشد)اول(

 .آن كه نجاستى از خارج به مخرج غائط رسيده باشد) دوم(

 .آن كه اطراف مخرج بيشتر از مقدار معمول آلوده شده باشد) سوم(

توان مخرج را با آب شست و يا به دستورى كه خواهد آمد با پارچه و سنگ و مانند  و در غير اين سه صورت مى
 .، اگر چه شستن با آب بهتر است اينها پاك كرد

، ولى با آب قليل   و جارى يك مرتبه شستن كافيست، و در كرّ شود  مخرج بول با غير آب پاك نمى ـ  66مسأله  
بنابر احتياط واجب بايد دو مرتبه شست ـ و در غير مخرج طبيعى اقوى تعدد است ـ و بهتر آن است كه سه مرتبه 

 .شسته شود
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 بوى آن ، ولى باقى ماندن رنگ و ، بايد چيزى از غائط در آن نماند  اگر مخرج غائط را با آب بشويند ـ  67مسأله  
 .، دوباره شستن الزم نيست اى از غائط در آن نماند ، و اگر دفعه اول طورى شسته شود كه ذره مانعى ندارد

،  شود مخرج غائط را تطهير كرد ، مى  با سنگ و كلوخ و پارچه و مانند اينها اگر خشك و پاك باشند ـ  68مسأله  
 .سد اشكال نداردو چنانچه رطوبت كمى داشته باشند كه به مخرج نر

، سه  كنند اى كه غائط را با آن بر طرف مى  احتياط مستحب آن است كه سنگ يا كلوخ يا پارچه ـ  69مسأله  
، و اگر با سه قطعه پاكيزه نشود بايد  توان اكتفا كرد ، و به كمتر از آن اگر مخرج كامال پاكيزه شود مى قطعه باشد

، ولى باقى ماندن اثرى كه عادتاً در مسح به سنگ و مانند آن زايل  شوداضافه نمايد تا مخرج كامال پاكيزه 
 .، اشكال ندارد شود نمى

 پاك كردن مخرج غائط با چيزهايى كه احترام آنها الزم است ـ مانند كاغذى كه بر آن اسم خدا و  ـ  70مسأله  
، ولى   االحترام در شريعت است ـ حرام استو غير اينها از آنچه كه واجب) عليهم السالم( پيغمبران و ائمه معصومين

 .شود اگر كسى به آنها استنجاء كند طهارت حاصل مى

 .و حصول طهارت در استنجاء با استخوان و سرگين محلّ اشكال است
، اگر چه هميشه بعد از بول يا  ، واجب است تطهير نمايد  اگر شك كند كه مخرج را تطهير كرده يا نه ـ  71مسأله  

 .كرده است  فوراً تطهير مىغائط
، در صورتى كه علم نداشته باشد   اگر بعد از نماز شك كند كه قبل از نماز مخرج را تطهير كرده يا نه ـ  72مسأله  

 .، ولى مخرج محكوم به نجاست است كه قبل از نماز غفلت از تطهير داشته نمازى كه خوانده صحيح است

 
 استبراء

، براى آن كه رطوبتى كه بعد  دهند عملى است كه مردها بعد از بيرون آمدن بول انجام مى استبراء  ـ  73مسأله  
، و بهترين آنها اين است كه بعد از قطع  ، و آن داراى اقسامى است شود محكوم به بول نباشد از مجرى خارج مى

د انگشت شست را روى آلت و ، سه دفعه با انگشت ميانه دست چپ از مخرج غائط تا بيخ آلت بكشند و بع شدن بول
 .گاه بكشند و پس از آن سه مرتبه سر آلت را فشار دهند انگشت پهلوى شست را زير آن بگذارند و سه مرتبه تا ختنه

، و همچنين است آبى  شود پاك است  آبى كه گاهى بعد از مالعبه و بازى كردن از انسان خارج مى ـ  74مسأله  
آيد اگر  ، و نيز آبى كه گاهى بعد از بول بيرون مى آيد اگر منى به آن نرسيده باشد كه گاهى بعد از منى بيرون مى

 .بول به آن نرسيده باشد

و چنانچه انسان بعد از بول استبراء كند و بعد آبى از او خارج شود و شك كند كه بول است يا آب ديگرى غير از 
 .باشد ، آن آب پاك مى منى

است يا نه،  ، و رطوبتى از او بيرون آيد كه نداند پاك  كند كه استبراء كرده يا نه اگر انسان شك ـ  75مسأله  
شود، ولى اگر شك كند كه استبرائى كه كرده درست بوده يا  باشد باطل مى باشد، وچنانچه وضو گرفته نجس مى

 .كند و را هم باطل نمىباشد و وض ، و رطوبتى از او بيرون آيد كه نداند پاك است يا نه، آن رطوبت پاك مى نه
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، يقين يا اطمينان   كسى كه استبراء نكرده است اگر به واسطه آن كه مدتى از بول كردن او گذشته ـ  76مسأله  
باشد و وضو  ، آن رطوبت پاك مى كند كه بول در مجرى نمانده است و رطوبتى ببيند و شك كند كه پاك است يا نه

 .كند نمى را هم باطل
، چنانچه بعد از وضو رطوبتى ببيند كه بداند يا بول   اگر انسان بعد از بول استبراء كند و وضو بگيردـ   77مسأله  

 .، ولى اگر وضو نگرفته باشد گرفتن وضو كافيست ، بايد احتياط كرده غسل كند و وضو هم بگيرد است يا منى
باشد  ، پاك مى د و شك كند كه بول است يا نه، و اگر رطوبتى ببين  براى زن استبراء از بول نيست ـ  78مسأله  

 .كند و وضو و غسل او را هم باطل نمى

 
 مستحبات و مكروهات تخلّى

، و موقع وارد شدن به مكان تخلّى   مستحب است در موقع تخلّى جايى بنشيند كه كسى او را نبيند ـ  79مسأله  
ارد، و همچنين مستحب است در حال تخلّى سر را بپوشاند و اول پاى چپ و موقع بيرون آمدن اول پاى راست را بگذ

 .، و سنگينى بدن را بر پاى چپ بيندازد تقنّع نمايد
اى  ، ولى اگر عورت خود را به وسيله  نشستن روبروى خورشيد و ماه در موقع تخلّى مكروه است ـ  80مسأله  

ى باد و در جاده و خيابان و كوچه و درب خانه و تخلّى نشستن روبرو ، و همچنين در موقع بپوشاند مكروه نيست
، و  باشد راست مكروه مى ، و چيز خوردن و توقّف زياد و تطهير كردن با دست دهد درختى كه ميوه مى زير

، و همچنين اگر ذكر خدا بگويد كه در  ، ولى اگر ناچار باشد كراهت ندارد همچنين است حرف زدن در حال تخلّى
 .ستهر حال مستحب ا

در آب ـ خصوصاً آب ايستاده ـ   ايستاده بول كردن و بول كردن در زمين سخت و سوراخ جانوران و ـ  81مسأله  
 .مكروه است

 .، و اگر براى بدن ضرر كلّى داشته باشد حرام است  خوددارى كردن از بول و غائط مكروه است ـ  82مسأله  

و پيش از خواب و پيش از جماع و بعد از بيرون آمدن منى بول  مستحب است انسان پيش از نماز  ـ  83مسأله  
 .كند

 
 نجاسات

 ) پنجم (،  مردار)  چهارم (،   منى) سوم (،   غائط) دوم (،   بول) اول (:  نجاسات ده چيز است ـ  84مسأله  
 . فقّاع) دهم (،   شراب) نهم (،   كافر) هشتم (،   خوك) هفتم (،   سگ) ششم (،  خون

 
  ـ بول و غائط2ـ  1

يعنى اگر رگ آن را ببرند خون   بول و غائط انسان و هر حيوان حرام گوشتى كه خون جهنده دارد ـ ـ  85مسأله  
كند مثل ماهى حرام  ، و غائط حيوان حرام گوشتى كه خون آن جستن نمى كند ـ نجس است از آن جستن مى

، و بنابر احتياط مستحب از  ه گوشت ندارند پاك استگوشت و همچنين فضله حيوانات كوچك مثل پشه و مگس ك
 .بول حيوان حرام گوشتى كه خون جهنده ندارد اجتناب شود
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 .، ولى احوط اجتناب است  بول و فضله پرندگان حرام گوشت پاك است ـ  86مسأله  

، و بول و غائط  موده بول و غائط حيوان نجاستخوار و حيوان چهارپايى كه انسان با او نزديكى ن ـ  87مسأله  
اى كه شير خوك خورده نجس است ـ به تفصيلى كه خواهد آمد ـ و همچنين بنابر احتياط واجب بچه  بزغاله

 .گوسفندى كه شير خوك خورده است

 
  ـ منى3

، و همچنين بنابر احتياط   منى انسان و هر حيوان حرام گوشتى كه خون جهنده دارد نجس است ـ  88مسأله  
 .ى حيوان حالل گوشتى كه خون جهنده داردواجب من

 
  ـ مردار4

، چه خودش مرده باشد يا كشتن آن به   مردار انسان و هر حيوانى كه خون جهنده دارد نجس است ـ  89مسأله  
 .، و ماهى چون خون جهنده ندارد اگر چه در آب بميرد پاك است دستورى كه در شرع معين شده نباشد

، مانند پشم و مو و كرك پاك  هايى كه روح ندارند از مردارى كه زنده آن نجس العين نيست چيز ـ  90مسأله  
 .است

 اگر از بدن انسان يا حيوانى كه خون جهنده دارد در حالى كه زنده است گوشت يا چيز ديگرى را كه  ـ  91مسأله  
 .، نجس است روح دارد جدا كنند

 .جاهاى ديگر بدن را بكنند پاك است اگر پوستهاى مختصر لب و  ـ  92مسأله  

،  ، اگر پوست روى آن سفت شده باشد پاك است آيد  تخم مرغى كه از شكم مرغ مرده بيرون مى ـ  93مسأله  
، و اگر پوست روى آن سفت نشده باشد نجاست آن محلّ  ولى ظاهر آن را از جهت مالقات با ميته بايد آب كشيد

 .اشكال است
باشد  اى كه در شيردان آنها مى ، پنير مايه برّه و بزغاله پيش از آن كه علفخوار شوند بميرند اگر  ـ  94مسأله  
 .، ولى ظاهر آن را بنابر احتياط بايد آب كشيد پاك است
، اگر انسان يقين به  آورند  دواجات روان و عطر و روغن و واكس و صابون كه از ممالك كفر مى ـ  95مسأله  

 . باشد پاك استنجاست آنها نداشته
، و همچنين اگر در دست مسلمانى   گوشت و پيه و چرمى كه از بازار مسلمين گرفته شود پاك است ـ  96مسأله  

، مگر اين كه آن مسلمان از كافر گرفته و تحقيق نكرده باشد كه از حيوانى است  باشد كه با آن معامله مذكّى كند
 .كه به دستور شرع كشته شده يا نه

 

 
 خـون  ـ 5

 خون انسان و هر حيوانى كه خون جهنده دارد ـ يعنى حيوانى كه اگر رگ آن را ببرند خون از آن  ـ  97مسأله  
 .، بنابراين خون حيوانى كه خون جهنده ندارد ـ مانند ماهى و پشه ـ پاك است كند ـ نجس است جستن مى
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معين شده بكشند و خون آن به مقدار معمول  اگر حيوان حالل گوشت را به دستورى كه در شرع  ـ  98مسأله  
، ولى اگر به علّت نفس كشيدن يا به واسطه اين كه سر حيوان  ماند پاك است ، خونى كه در بدنش مى بيرون آيد

 .، آن خون نجس است ، خون به بدن حيوان برگردد در جاى بلند باشد
 .بر احتياط محكوم به نجاست است  آن حرام و بناشود خوردن  خونى كه در زرده تخم مرغ پيدا مى ـ  99مسأله  

 .كند شود نجس است و شير را نجس مى  خونى كه گاهى موقع دوشيدن شير ديده مى ـ  100مسأله  

آيد اگر به واسطه مخلوط شدن با آب دهان از بين  ها مى  خونى كه از دهان مثال از الى دندان ـ  101مسأله  
 .، و اگر از بين نرود و آب از دهان بيرون بيايد اجتناب از آن الزم است زم نيست، اجتناب از آب دهان ال برود

، اگر طورى شود كه ديگر به آن  ميرد  خونى كه به واسطه كوبيده شدن زير ناخن يا زير پوست مى ـ  102مسأله  
ى با آن مالقات كند آن ، و چنانچه پوست پاره شود و چيز ، و اگر به آن خون بگويند نجس است خون نگويند پاك

، بايد  ، و در اين صورت اگر بيرون آوردن خون و تطهير محلّ جهت وضو يا غسل حرجى باشد شود چيز نجس مى
 .تيمم نمايد

،   اگر انسان نداند كه خون زير پوست مرده يا گوشت به واسطه كوبيده شدن به آن حالت در آمده ـ  103مسأله  
 .پاك است

، و جوشيدن  شود اى خون در آن بيفتد تمام غذا و ظرف آن نجس مى اگر موقع جوشيدن غذا ذره  ـ  104مسأله  
 .و حرارت و آتش پاك كننده نيست

، اگر معلوم نباشد كه با خون  شود اى كه در حال بهبودى زخم در اطراف آن پيدا مى  زردابه ـ  105مسأله  
 .باشد ، پاك مى مخلوط است

 
  ـ سگ و خوك7 ـ 6

كنند ـ حتّى مو و استخوان و ناخن و رطوبتهاى آنها ـ   سگ و خوكى كه در خشكى زندگى مى ـ  106سأله  م
 .، ولى سگ و خوك دريايى پاك است نجس است

 
  ـ كافر8

يا معاد ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(  كافر يعنى كسى كه منكر خدا يا رسالت حضرت خاتم االنبياء ـ  107مسأله  
،  دهد يا در و حدانيت خدا شك دارد نجس است ، يا براى خدا شريك قرار مى اك در خدا و رسول است، يا ش است

ـ و غُالت ـ يعنى آنهايى كه  خروج كنند) عليه السالم( يعنى كسانى كه بر امام معصوم و همچنين است خوارج ـ
ـ و نواصب ـ يعنى  در او حلول كرده استباشند يا بگويند خدا  مى)عليهم السالم(  قائل به خدايى يكى از ائمه

باشند ـ و كسى كه يكى از ) عليها السالم( يا حضرت فاطمه زهراء) عليهم السالم( كسانى كه دشمن يكى از ائمه
يعنى يهود و  ، و اما اهل كتاب ـ مثل نماز و روزه ـ با علم به اين كه ضرورى دين است منكر شود ضروريات دين را ـ

 . طهارت آنها است هر چند احوط اجتناب استنصارى ـ اقوى
 . تمام بدن كافر حتّى مو و ناخن و رطوبتهاى او نجس است ـ  108مسأله  
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، مگر در صورتى كه مميز   اگر پدر و مادر و جد و جده بچه نابالغ كافر باشند آن بچه هم نجس است ـ  109مسأله  
 .مسلمان باشد بچه پاك است مگر در صورتى كه مميز و مظهِر كفر باشد، و اگر يكى از اينها  و مظهِر اسالم باشد

، ولى احكام ديگر مسلمان را   كسى كه معلوم نيست مسلمان است يا نه محكوم به طهارت است ـ  110مسأله  
 .تواند زن مسلمان بگيرد و نبايد در قبرستان مسلمانان دفن شود ، مثال نمى ندارد

 .از روى دشمنى دشنام دهد نجس است) عليهم السالم(  كه به يكى از چهارده معصوم شخصى ـ  111مسأله  

 
  ـ شراب9

، و در غير اين دو از مسكرات مايع بجز فقّاع ـ كه حكم آن خواهد   شراب و نبيذ مسكر نجس است ـ  112مسأله  
ت اگر چه چيزى در آن بريزند ، و اگر مثل بنگ و حشيش روان نباشد پاك اس آمد ـ احتياط مستحب اجتناب است

 .كه روان شود
، تمام  برند  الكل صنعتى كه براى رنگ كردن در و پنجره و ميز و صندلى و مصارف ديگر بكار مى ـ  113مسأله  

 .اقسامش پاك است
 غير ، و اگر به ، پاك ولى خوردن آن حرام است  اگر انگور يا آب انگور به واسطه پختن جوش بيايد ـ  114مسأله  

 .آتش جوش بيايد خوردن آن حرام و بنابر احتياط نجس است
 . خرما و مويز و كشمش و آب آنها اگر چه جوش بيايند پاك و خوردن آنها حالل است ـ  115مسأله  

 
  ـ فقّاع10

ب از ، ولى آبى كه به دستور طبي گويند نجس است شود و به آن آبجو مى  فقّاع كه از جو گرفته مى ـ  116مسأله  
 .باشد گويند پاك مى مى)  ماء الشعير (گيرند و به آن  جو مى

، و نزديكى با زن خود در  ، و بنابر احتياط واجب نماز با آن نخوانند  عرق جنب از حرام پاك است ـ  117مسأله  
 .حال حيض حكم جنابت از حرام را دارد

ـ با زن خود نزديكى   است ـ مثال در روز ماه رمضان اگر انسان در اوقاتى كه نزديكى با زن حرام ـ  118مسأله  
 .، ولى بنابر احتياط واجب نماز با آن نخواند ، عرق او پاك است كند

، حكم آن عرق ـ بنابر احتياط   اگر جنب از حرام عوض غسل تيمم نمايد و بعد از تيمم عرق كند ـ  119مسأله  
 .واجب ـ حكم عرق قبل از تيمم است

، احتياط واجب آن است كه در نماز از   اگر كسى از حرام جنب شود و بعد با حالل خود نزديكى كند ـ  120  مسأله
، و چنانچه اول با حالل خود نزديكى كند و بعد مرتكب حرام شود عرق او حكم عرق جنب  عرق خود اجتناب نمايد

 .از حرام را ندارد
، و عرق حيوانات  ـ نجس است ت انسان عادت كرده ـ بنابر احتياط عرق شترى كه به خوردن نجاس ـ  121مسأله  

 .، ولى نماز با هيچكدام جايز نيست اند پاك است ديگرى كه به خوردن نجاست انسان عادت كرده

 
 راه ثابت شدن نجاست
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 :شود  نجاست هر چيز از سه راه ثابت مى ـ  122مسأله  

، و اگر گمان داشته باشد چيزى نجس  دا كند كه آن چيز نجس است آن كه خود انسان يقين يا اطمينان پي)اول(
هايى كه مردمان الابالى  ها و ميهمان خانه خانه ، بنابراين غذا خوردن در قهوه است الزم نيست از آن اجتناب نمايد

ايى را كه براى ، اگر اطمينان نداشته باشد غذ خورند كنند در آنها غذا مى و كسانى كه پاكى و نجسى را مراعات نمى
 .اند نجس است اشكال ندارد او آورده

آن كه كسى كه چيزى در اختيار اوست بگويد آن چيز نجس است در صورتى كه متّهم به دروغ گفتن ) دوم(
، نسبت به ظرف يا چيز  ، مثال همسر يا نوكر يا كلفت انسان در صورتى كه متّهم به دروغ گفتن نباشند نباشد

 .ر اوست بگويد نجس استديگرى كه در اختيا
، بلكه اگر يك نفر عادل يا شخصى كه ثقه باشد اگر چه عادل  آن كه دو مرد عادل بگويند چيزى نجس است) سوم(

 .نباشد و ظنّ برخالف آن نباشد بگويد چيزى نجس است بايد از آن چيز اجتناب كرد
،  ، مثال نداند خون پاك است يا نه ى را نداند، نجاست و طهارت چيز  اگر به واسطه ندانستن مسأله ـ  123مسأله  

داند در چيزى شك  ، و اگر با اين كه مسأله را مى بايد مسأله را بپرسد و تا زمانى كه سؤال نكرده بايد احتياط كند
، يا بداند خون است و نداند خون پشه است يا  ، مثال شك كند كه آن چيز خون است يا نه كند كه پاك است يا نه

 .ن انسان پاك است و پرسيدن الزم نيستخو
، و چيز پاك را اگر شك كند نجس  ، نجس است  چيز نجسى كه انسان شك دارد پاك شده يا نه ـ  124مسأله  
 .، و اگر هم بتواند نجس يا پاك بودن آن را بفهمد الزم نيست وارسى كند ، پاك است شده يا نه
رف يا دو لباسى كه هر دو در اختيار اوست نجس شده و نداند كدام است  اگر بداند يكى از دو ظ ـ  125مسأله  

،  داند كه لباس خودش نجس شده يا لباسى كه از اختيار او خارج است ، ولى اگر مثال مى بايد از هر دو اجتناب كند
 .الزم نيست از لباس خودش اجتناب نمايد

 
 شود چيز پاك چگونه نجس مى

اك به چيز نجس برسد و هر دو يا يكى از آنها به طورى تر باشد كه ترى يكى به ديگرى  اگر چيز پ ـ  126مسأله  
، چيزى كه پاك بوده نجس  ، و اگر ترى به قدرى كم باشد كه به ديگرى نرسد شود ، چيز پاك نيز نجس مى برسد
 .شود نمى

ر واسطه اول ـ در صورتى كه با ، ولى اين حكم در غي اند كه متنجس به طور مطلق منجس است و مشهور فرموده
، و مراعات احتياط به اجتناب از مالقى متنجس در  غير آب قليل و مايعات ديگر مالقات كند ـ محلّ اشكال است

 .واسطه دوم و سوم ترك نشود
 آن چيز ،  اگر چيز پاكى به چيز نجس برسد و انسان شك كند كه هر دو يا يكى از آنها تر بوده يا نه ـ  127مسأله  

 .شود پاك نجس نمى
، در صورتى كه نداند هر دو قبال نجس  داند كدام پاك و كدام نجس است  دو چيزى كه انسان نمى ـ  128مسأله  

 .شود ، اگر چيز پاكى با رطوبت بعداً به يكى از آنها برسد نجس نمى اند بوده
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، هر قسمتى كه نجاست به آن  كننده داشته باشد زمين يا پارچه و مانند اينها اگر رطوبت سرايت  ـ  129مسأله  
 .، و همچنين است خيار و خربزه و مانند اينها شود و جاهاى ديگر آن پاك است برسد نجس مى

 هرگاه شيره و روغن و مانند اينها طورى باشد كه اگر مقدارى از آن را بردارند جاى آن خالى  ـ  130مسأله  
، ولى اگر طورى باشد كه جاى آن در موقع  شود آن نجس شد تمام آن نجس مى، همين كه يك نقطه از  ماند نمى

، پس اگر مثال فضله  شود ، فقط جايى كه نجاست به آن رسيده نجس مى برداشتن خالى بماند اگر چه بعد پر شود
 .، جايى كه فضله افتاده نجس و بقيه پاك است موش در آن بيفتد

نى مانند آن روى چيز نجسى كه تر است بنشيند و بعد روى چيز پاكى كه آن هم  اگر مگس يا حيوا ـ  131مسأله  
، و اگر نداند پاك  شود ، چنانچه انسان بداند نجاست همراه آن حيوان بوده چيز پاك نجس مى تر است بنشيند

 .است
، هر جا كه عرق به   اگر جايى از بدن كه عرق دارد نجس شود و عرق از آن جا به جاى ديگر برود ـ  132مسأله  

 .، و اگر به جاى ديگر نرود جاهاى ديگر بدن پاك است شود آن برسد نجس مى
، جايى كه خون دارد نجس و بقيه  ، اگر خون داشته باشد آيد  اخالط غليظى كه از بينى يا گلو مى ـ  133مسأله  

قين دارد جاى نجس اخالط به آن رسيده ، مقدارى كه انسان ي ، پس اگر به بيرون دهان يا بينى برسد آن پاك است
 .باشد ، و محلّى را كه شك دارد جاى نجس به آن رسيده يا نه پاك مى نجس است

، چنانچه از جريان بيفتد و آب زير  اى را كه ته آن سوراخ است روى زمين نجس بگذارند  اگر آفتابه ـ  134مسأله  
، ولى اگر آب آفتابه با فشار جريان داشته  شود آفتابه نجس مىآن جمع گردد كه با آب آفتابه يكى حساب شود آب 

 .شود باشد نجس نمى
، در صورتى كه بعد از بيرون آمدن آلوده به نجاست   اگر چيزى داخل بدن شود و به نجاست برسد ـ  135مسأله  

قو و مانند اينها در بدن ، يا سوزن و چا ، پس اگر اسباب اماله يا آب آن در مخرج غائط وارد شود نباشد پاك است
، و همچنين است آب دهان و بينى اگر در داخل  ، و بعد از بيرون آمدن به نجاست آلوده نباشد نجس نيست فرو رود

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

 
 احكام نجاسات

، و اگر نجس شود بايد  د حرام است نجس كردن خط و ورق قرآن در صورتى كه مستلزم هتك باش ـ  136مسأله  
 .، و همچنين در غير صورت هتك بنابر احتياط واجب فوراً آن را آب بكشند

 .احترامى به قرآن باشد بايد آن را آب بكشند ، در صورتى كه بى  اگر جلد قرآن نجس شود ـ  137مسأله  

كه مستلزم هتك باشد حرام و ، در صورتى   گذاشتن قرآن روى عين نجسى كه خشك است ـ  138مسأله  
 .برداشتن آن واجب است

، و اگر   نوشتن قرآن با مركّب نجس ـ اگر چه يك حرف آن باشد ـ حكم نجس كردن آن را دارد ـ  139مسأله  
 .نوشته شود بايد آن را به وسيله آب و يا غير آن محو كنند

 .اشد حرام و گرفتن از او واجب است در صورتى كه دادن قرآن به كافر مستلزم هتك ب ـ  140مسأله  
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صلى اهللا ( ، ـ مثل كاغذى كه اسم خدا يا پيغمبر  اگر ورق قرآن يا چيزى كه احترام آن الزم است ـ  141مسأله  
، بيرون آوردن و آب  بر آن نوشته شده ـ در مستراح بيفتد) عليهم السالم( يا يكى از معصومين) عليه وآله وسلم

، بايد به آن مستراح نروند تا  ، و اگر بيرون آوردن آن ممكن نباشد ج داشته باشد واجب استكشيدن آن اگر چه خر
، بايد تا  ، و همچنين اگر تربت در مستراح بيفتد و بيرون آوردن آن ممكن نباشد يقين كنند آن ورق پوسيده است

 .اند كه بكلّى از بين رفته به آن مستراح نروند وقتى كه يقين نكرده
،  ، و همچنين است خوراندن آن به ديگرى  خوردن و آشاميدن چيز نجس و متنجس حرام است ـ  142  مسأله

، و اگر خود طفل يا ديوانه متنجس را بخورد يا با دست نجس  ولى خوراندن متنجس به طفل يا ديوانه جايز است
 .، جلوگيرى از او الزم نيست غذا را نجس كند و بخورد

، ولى بايد در صورتى كه  روختن و عاريه دادن چيز نجسى كه قابل پاك شدن است اشكال ندارد ف ـ  143مسأله  
 .طرف در معرض مثل خوردن و آشاميدن است نجاست آن را بگويد

خواند الزم نيست به او  خورد يا با لباس نجس نماز مى  اگر انسان ببيند كسى چيز نجسى را مى ـ  144مسأله  
 .بگويد

 اگر جايى از خانه يا فرش كسى نجس باشد و ببيند بدن يا لباس يا چيز ديگر كسى كه وارد خانه او ـ   145مسأله  
، در صورتى كه او سبب براى اين امر باشد و در معرض اين باشد كه  شود با رطوبت به جاى نجس رسيده است مى

 .نجاست به مأكول و مشروب سرايت كند بايد به آنان بگويد
، اما اگر يكى از   اگر صاحب خانه در بين غذا خوردن بفهمد غذا نجس است بايد به ميهمانها بگويد   ـ146مسأله  

، ولى چنانچه طورى با آنان معاشرت دارد كه به واسطه نجس بودن  ميهمانها بفهمد الزم نيست به ديگران خبر دهد
 . به آنان بگويد، بايد بعد از غذا آنان خود او مثال مبتال به اكل و شرب نجس شود

، چنانچه صاحبش آن چيز را در خوردن يا آشاميدن   اگر چيزى را كه عاريه كرده نجس شود ـ  147مسأله  
، نجس شدن آن را الزم  ، اما مثل لباس استعمال كند ـ مانند ظرف ـ واجب است نجس شدن آن را به او بگويد

، مگر اين كه صاحبش بخواهد با لباس پاك واقعى نماز  دخوان نيست بگويد اگر چه بداند صاحبش با آن نماز مى
 .بخواند كه در اين صورت احتياط واجب آن است كه نجس بودنش را به او اطالع دهد

، ولى  شود حرف او را قبول كرد ، نمى  اگر بچه بگويد چيزى نجس است يا چيزى را آب كشيده ـ  148مسأله  
، در صورتى كه آن بچه ثقه باشد و ظنّ بر خالف گفته او  زى را آب كشيدماى كه مميز است اگر بگويد چي بچه

 .، و همچنين اگر بگويد چيزى نجس است شود ، حرف او قبول مى نباشد

 
 مطهرات

) سوم(،  زمين) دوم(،  آب) اول(: كند و آنها را مطهرات گويند  دوازده چيز نجاست را پاك مى ـ  149مسأله  
 برطرف )نهم(،  تبعيت) هشتم(،  اسالم) هفتم(،  انتقال) ششم(،   انقالب)پنجم(،   استحاله)چهارم(،  آفتاب

خارج شدن ) دوازدهم(،   غايب شدن مسلمان)يازدهم(،  استبراء حيوان نجاست خوار) دهم(،  شدن عين نجاست
 .، و احكام اينها به طور تفصيل در مسائل آينده خواهد آمد خون متعارف از ذبيحه

 

www.ParsBook.org



 توضيح المسائل

 

18

  ـ آب1

 :كند  آب با چهار شرط چيز نجس را پاك مى ـ  150مسأله  

 .كند ، پس آب مضاف مانند گالب و عرق بيد چيز نجس را پاك نمى  آن كه مطلق باشد)اول(

 .آن كه پاك باشد) دوم(

زم ، و در شستنى كه بعد از آن شستن ديگر ال شويند آب مضاف نشود آن كه وقتى چيز نجس را با آن مى) سوم(
، مثال اگر چيزى  نيست بايد بو يا رنگ يا مزه آن به واسطه نجاست تغيير نكند و در غير آن شستن تغيير ضرر ندارد

،  ، و در دفعه دوم به آبى تطهير كند كه تغيير نكند ، در دفعه اول اگر چه تغيير كند دو دفعه شستن در او الزم باشد
 .شود پاك مى

پاك شدن چيز نجس با آب قليل ـ  ، و ، عين نجاست در آن نباشد شيدن چيز نجس آن كه بعد از آب ك)چهارم(
 .يعنى آب كمتر از كرّ ـ شرطهاى ديگرى هم دارد كه بعد خواهد آمد

،   اگر داخل ظرف نجس شود با آب قليل بايد سه مرتبه شست و در كرّ و جارى يك مرتبه كافيست ـ  151مسأله  
، بايد اول با خاك پاك خاك مالى كنند سپس آن خاك را زايل  يعى را خورده استولى ظرفى را كه سگ از آن ما

نموده و بعد با خاك مخلوط به آب بمالند ـ و جمع بين اين دو بنابر احتياط واجب است ـ و بعد آب بريزند كه خاك 
، و  اط واجب ـ دو مرتبه بشويند، و سپس در كرّ يا جارى يك مرتبه بشويند و يا با آب قليل ـ بنابر احتي او زايل شود

 .همچنين ظرفى را كه سگ ليسيده بنابر احتياط بايد به طريق مذكور تطهير كنند
، چنانچه ممكن است   اگر دهانه ظرفى كه سگ دهن زده تنگ باشد و نشود آن را خاك مال كرد ـ  152مسأله  

،  ك را به آن ظرف بمالند و آن خاك را زايل كنندبايد پارچه يا مانند آن به چوبى بپيچند و به توسط آن اول خا
ـ و اگر  و جمع بين اين دو بنابر احتياط واجب است سپس خاك مخلوط به آب را به آن وسيله به ظرف بمالند ـ
 .، و بعد به ترتيبى كه در مسأله قبل گذشت بشويند ممكن نشد به وسيله شدت حركت اين دستور را انجام دهند

 ظرفى را كه خوك از آن چيز روانى بخورد يا اين كه در آن موش صحرايى مرده باشد بايد هفت  ـ  153مسأله  
، و همچنين است بنابر احتياط واجب ظرفى را كه خوك  ، چه با آب قليل و چه با آب كرّ و جارى مرتبه شست

 .بليسد
قى بين آب قليل و كرّ و جارى ، و فر  ظرفى را كه به شراب نجس شده بايد سه مرتبه بشويند ـ  154مسأله  

 .، و احتياط مستحب آن است كه هفت مرتبه بشويند نيست
، اگر در آب كرّ يا جارى  اى كه از گل نجس ساخته شده و يا آب نجس در آن فرو رفته  كوزه ـ  155مسأله  

يد به قدرى در آب كرّ يا ، و اگر بخواهند باطن آن هم پاك شود با شود بگذارند به هر جاى آن كه آب برسد پاك مى
، و اگر ظرف رطوبتى داشته باشد كه از رسيدن آب به باطن آن مانع باشد  جارى بماند كه آب به تمام آن فرو رود

 .، و بعد در آب كرّ يا جارى بگذارند بايد خشكش نمايند
به پر كنند و خالى ، يكى آن كه سه مرت شود آب كشيد  ظرف نجس را با آب قليل دو گونه مى ـ  156مسأله  

، و ديگر آن كه سه دفعه قدرى آب در آن بريزند و در هر دفعه آب را طورى در آن بگردانند كه به جاهاى  كنند
 .بيرون بريزند نجس آن برسد و
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، چنانچه سه مرتبه آن را از آب پر كنند و خالى   اگر ظرف بزرگى مثل پاتيل و خمره نجس شود ـ  157مسأله  
، و همچنين اگر سه مرتبه از باال آب در آن بريزند به طورى كه تمام اطراف نجس آن را بگيرد و  شود كنند پاك مى

، و بنابر احتياط واجب در مرتبه دوم و سوم ظرفى را كه با آن  شود بيرون آورند در هر دفعه آبى كه ته آن جمع مى
 .آورند بايد آب بكشند آبها را بيرون مى

 .شود ، اگر آب بكشند ظاهرش پاك مى كنند جس و مانند آن را كه ذوب مى مس ن ـ  158مسأله  

، اگر دو مرتبه از باال آب در آن بريزند به طورى كه تمام اطراف   تنورى كه به بول نجس شده است ـ  159مسأله  
 گذشت آب ، و در غير بول اگر با بر طرف شدن نجاست يك مرتبه به دستورى كه شود نجس آن را بگيرد پاك مى

در آن بريزند كافيست ـ و احتياط مستحب آن است كه آب ريختن بعد از ازاله عين نجاست باشد ـ و بهتر است كه 
 .، بعد آن گودال را با خاك پاك پر كنند گودالى ته آن بكنند تا آبها در آن جمع شود و بيرون بياورند

 جارى فرو برند كه آب به تمام جاهاى نجس آن برسد پاك  اگر چيز نجس را يك مرتبه در آب كرّ يا ـ  160مسأله  
، و در صورتى  ، و در فرش و لباس و مانند اينها فشار يا مانند آن ـ از ماليدن يا با پا لگد كردن ـ الزم است شود مى

 .كند كه لباس و مانند آن متنجس به بول باشد در آب جارى و كرّ يك مرتبه شستن كفايت مى
، چنانچه يك مرتبه آب روى آن   اگر بخواهند چيزى را كه به بول نجس شده با آب قليل آب بكشند   ـ161مسأله  

، يك مرتبه ديگر كه آب روى آن بريزند پاك  ، در صورتى كه بول در آن چيز نمانده باشد بريزند و از آن جدا شود
و غساله . (فشار و مانند آن غساله آن بيرون آيد، ولى در لباس و فرش و مانند اينها بايد بعد از هر دفعه به  شود مى

شود خود به خود يا به وسيله فشار و مانند  آبى است كه معموال در وقت شستن و بعد از آن از چيزى كه شسته مى
 .)ريزد آن مى

، چنانچه يك مرتبه آب روى آن   اگر چيزى به بول پسر شيرخوارى كه غذا خور نشده نجس شود ـ  162مسأله  
، ولى احتياط مستحب آن است كه يك مرتبه ديگر آب روى  شود ريزند كه به تمام جاهاى نجس آن برسد پاك مىب

 .، و در لباس و فرش و مانند اينها فشار الزم نيست آن بريزند
، يك  ، كيفيت تطهير آن به آب قليل اين است كه با ازاله عين نجاست  در متنجس به غير بول ـ  163مسأله  

،  رتبه آب روى آن بريزند و از آن جدا شود و احتياط واجب آن است كه آب ريختن بعد از ازاله عين نجاست باشدم
 .ولى در مثل لباس غساله آن به فشار و مانند آن بيرون آيد

آب ، چه با آب كرّ يا جارى و چه با   اگر حصير نجس را كه با نخ بافته شده بخواهند تطهير كنند ـ  164مسأله  
 .، بايد با فشار و مانند آن غساله جدا شود قليل

بردن در كرّ يا جارى پاك   اگر ظاهر گندم و برنج و صابون و مانند اينها نجس شود به فرو ـ  165مسأله  
 .گذشت» 155«نجس است كه درمسأله  ، تطهير آنها مثل تطهير كوزه ، و اگر باطن آنها نجس شود گردد مى

 .، باطن آن پاك است ر انسان شك كند كه آب نجس به باطن صابون رسيده يا نه اگ ـ  166مسأله  

، چنانچه آن را در طشت پاك   اگر ظاهر برنج يا گوشت و مانند اينها به غير بول نجس شده باشد ـ  167مسأله  
 و در متنجس ، گردد شود و آن طشت هم پاك مى بگذارند و يك مرتبه آب روى آن بريزند و خالى كنند پاك مى

، و در هر دو صورت در كاسه و مانند آن بنابر احتياط واجب سه مرتبه آب روى آن بريزند  به بول دو مرتبه الزم است
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، و چيزى كه پاك كردن آن محتاج به فشار است ـ مانند لباس ـ بايد آن را فشار بدهند و غساله را  و خالى كنند
 .بيرون بريزند

جسى را كه به نيل و مانند آن رنگ شده اگر در آب كرّ يا جارى فرو برند يا با آب قليل  لباس ن ـ  168مسأله  
 .شود ، چنانچه موقع فشار دادن آب مضاف از آن بيرون نيايد پاك مى بشويند

، چنانچه احتمال ندهند   اگر لباسى را در كرّ يا جارى آب بكشند و بعد مثال لجن آب در آن ببينند ـ  169مسأله  
 .ه جلوگيرى از رسيدن آب كرده آن لباس پاك استك

، ولى اگر   اگر بعد از آب كشيدن لباس يا مانند آن خورده گل يا صابون در آن ديده شود پاك است ـ  170مسأله  
 .آب نجس به باطن گل يا صابون رسيده باشد ظاهر گل و صابون پاك و باطن آنها نجس است

، ولى چنانچه بو يا رنگ  شود ين نجاست را از آن بر طرف نكنند پاك نمى هر چيز نجس تا ع ـ  171مسأله  
، پس اگر خون را از لباس بر طرف كنند و آن را آب بكشند اگر چه رنگ  نجاست در آن مانده باشد اشكال ندارد

در آن چيز هاى نجاست  ، اما چنانچه به واسطه بو يا رنگ احتمال دهند كه ذره باشد خون در آن بماند پاك مى
 .، نجس است مانده

، و تعدد شستن حتّى در  شود  اگر نجاست بدن را در آب كرّ يا جارى بر طرف كنند بدن پاك مى ـ  172مسأله  
 .بول الزم نيست

، اگر آب در دهان بگردانند و به تمام اطراف غذاى نجس برسد   غذاى نجسى كه الى دندانها مانده ـ  173مسأله  
 .شود مىظاهر آن پاك 

 . اگر موى سر و صورت را با آب قليل آب بكشند جدا شدن غساله الزم است ـ  174مسأله  

، اطراف آن جا كه متّصل به آن است و   اگر جايى مثال از بدن يا لباس را با آب قليل آب بكشند ـ  175مسأله  
، به اين معنى كه آب  شود پاك مى، با پاك شدن جاى نجس  كند معموال موقع آب كشيدن آب به آنها سرايت مى

، و همچنين است  شوند كشيدن اطراف مستقال الزم نيست بلكه اطراف و محلّ نجس به آب كشيدن با هم پاك مى
 .اگر چيز پاكى را پهلوى چيز نجس بگذارند و روى هر دو آب بريزند

، و همچنين است اگر  شود اى كه نجس شده مثل چيزهاى ديگر آب كشيده مى  گوشت و دنبه ـ  176مسأله  
 .بدن و لباس و مانند اينها چربى كمى داشته باشد كه از رسيدن آب به آنها جلوگيرى نكند

 اگر ـ مثالًـ ظرف يا بدن نجس باشد و بعد به طورى چرب شود كه از رسيدن آب به آن جلوگيرى  ـ  177مسأله  
 . طرف كنند تا آب به آن برسد، چنانچه بخواهند آن را آب بكشند بايد چربى را بر كند

، اگر زير شيرى كه متّصل به كرّ است يك دفعه بشويند   چيز نجسى كه عين نجاست در آن نيست ـ  178مسأله  
، چنانچه عين نجاست آن زير شير يا به وسيله ديگر بر طرف شود  ، و نيز اگر عين نجاست در آن باشد شود پاك مى

، اما  گردد و يا رنگ يا مزه آن به واسطه نجاست تغيير نكرده باشد با آب شير پاك مىريزد ب و آبى كه از آن چيز مى
ريزد بو يا رنگ يا مزه آن به واسطه نجاست تغيير كرده باشد بايد به قدرى آب شير روى آن  اگر آبى كه از آن مى

 .شود تغيير به واسطه نجس نباشد بريزند تا در آبى كه از آن جدا مى
 اگر چيزى را آب بكشد و يقين كند پاك شده و بعد شك كند كه عين نجاست را از آن بر طرف  ـ  179مسأله  

 .، بايد دوباره آن را آب بكشد و يقين يا اطمينان كند كه عين نجاست بر طرف شده است كرده يا نه
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د ـ اگر نجس شود با رود ـ مثل زمينى كه روى آن شن يا ريگ باش  زمينى كه آب در آن فرو مى ـ  180مسأله  
 .شود آب قليل پاك مى

، اگر نجس شود با آب  رود  زمين سنگ فرش و آجر فرش و زمين سختى كه آب در آن فرو نمى ـ  181مسأله  
اند از  ، و چنانچه آبى كه روى آن ريخته ، ولى بايد به قدرى آب روى آن بريزند كه جارى شود گردد قليل پاك مى

شود  ، و اگر بيرون نرود جايى از زمين نجس كه آبها در آن جمع مى شود  زمين پاك مىسوراخى بيرون رود همه
، و بهتر آن است كه گودالى  ماند و براى پاك شدن آن بايد به وسيله چيز پاكى آب جمع شده را بر دارند نجس مى

 .ر كنند، بعد آب را بيرون بياورند و گودال را با خاك پاك پ بكنند كه آب در آن جمع شود
، با آب قليل در صورتى كه مضاف نگردد پاك   اگر ظاهر نمك سنگ و مانند آن نجس شود ـ  182مسأله  

 .شود مى
 .شود  اگر شكر نجس آب شده را قند بسازند و در آب كرّ يا جارى بگذارند پاك نمى ـ  183مسأله  

 
  ـ زمين2

، نجس شده   به راه رفتن يا پا گذاشتن بر زمين نجس زمين با سه شرط كف پا و ته كفش را كه ـ  184مسأله  
 :كند پاك مى

 . آن كه زمين پاك باشد)اول(

 . آن كه خشك باشد)دوم(

ـ در كف پا و ته كفش   آن كه اگر عين نجس ـ مانند خون و بول ـ يا متنجس ـ مثل گلى كه نجس شده)سوم(
، و نيز زمين بايد خاك يا سنگ يا آجر فرش و مانند اينها  ود، به واسطه راه رفتن يا ماليدن به زمين بر طرف ش باشد
 .شود ، و با راه رفتن روى فرش و حصير و سبزه و مانند اينها كف پا و ته كفش نجس پاك نمى باشد

 پاك شدن كف پا و ته كفش نجس به واسطه راه رفتن روى آسفالت و روى زمينى كه با چوب  ـ  185مسأله  
 .ل استفرش شده محلّ اشكا

 براى پاك شدن كف پا و ته كفش بهتر است مقدار پانزده ذراع يا بيشتر راه بروند اگر چه به كمتر  ـ  186مسأله  
 .از آن يا ماليدن به زمين نجاست بر طرف شود

 .شود ، بلكه اگر خشك هم باشد به راه رفتن پاك مى  الزم نيست كف پا يا ته كفش نجس تر باشد ـ  187مسأله  

 بعد از آن كه كف پا يا ته كفش نجس به راه رفتن پاك شد مقدارى از اطراف آن هم كه معموال به  ـ  188له  مسأ
 .گردد شود پاك مى گل آلوده مى

، اگر كف دست يا زانوى او نجس شود پاك شدن آن با راه  رود  كسى كه با دست و زانو راه مى ـ  189مسأله  
 است ته عصا و ته پاى مصنوعى و نعل چهارپايان و چرخ اتومبيل و درشكه و ، و همچنين رفتن محلّ اشكال است

 .مانند اينها
شود در كف پا يا ته  هاى كوچكى از نجاست كه ديده نمى ، بو يا رنگ يا ذره  اگر بعد از راه رفتن ـ  190مسأله  

 .روند كه آنها هم بر طرف شود، اگر چه احتياط مستحب آن است كه به قدرى راه ب ، اشكال ندارد كفش بماند
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، محلّ  ، و پاك شدن كف جوراب به واسطه راه رفتن شود  توى كفش به واسطه راه رفتن پاك نمى ـ  191مسأله  
 .اشكال است

 

 
  ـ آفتاب3

 آفتاب زمين و ساختمان و چيزهايى كه مانند در و پنجره در ساختمان به كار برده شده و همچنين  ـ  192مسأله  
 :كند اند با پنج شرط پاك مى  را كه به ديوار كوبيدهميخى

 .اى آن را تر كنند تا آفتاب آن را خشك كند ، پس اگر خشك باشد بايد به وسيله  آن كه چيز نجس تر باشد)اول(

 . آن كه اگر عين نجاست در آن چيز باشد پيش از خشك شدن به تابيدن آفتاب آن را بر طرف كنند)دوم(

پرده يا ابر و مانند اينها بتابد و چيز  ، پس اگر آفتاب از پشت يزى از تابيدن آفتاب جلوگيرى نكندآن كه چ) سوم(
، ولى اگر به قدرى نازك باشد كه از تابيدن آفتاب جلوگيرى  شود ، آن چيز پاك نمى نجس را خشك كند

 .اشكال ندارد نكند
اگر مثال چيز نجس به واسطه باد و آفتاب خشك ، پس   آن كه آفتاب به تنهايى چيز نجس را خشك كند)چهارم(

 .، ولى اگر باد به قدرى كم باشد كه نگويند به خشك شدن چيز نجس كمك كرده اشكال ندارد گردد شود پاك نمى
، پس اگر يك   آن كه آفتاب مقدارى از بنا و ساختمان را كه نجاست به آن فرو رفته يك مرتبه خشك كند)پنجم(

، و دفعه ديگر زير آن را خشك نمايد فقط روى آن  اختمان نجس بتابد و روى آن را خشك كندمرتبه بر زمين و س
 .ماند شود و زير آن نجس مى پاك مى
 .، محلّ اشكال است  پاك كردن آفتاب حصير نجس و درخت و گياهى را كه در زمين است ـ  193مسأله  

، يا  تابيدن آفتاب تر بوده يا نه ن شك كند كه زمين موقع اگر آفتاب به زمين نجس بتابد بعد انسا ـ  194مسأله  
، و همچنين است اگر شك كند كه پيش از تابش  زمين نجس است ، آن ترى آن به واسطه آفتاب خشك شده يا نه

 .بوده يا نه ، يا شك كند كه چيزى مانع تابش آفتاب نجاست از آن بر طرف شده يا نه آفتاب عين
ر آفتاب به يك طرف ديوار نجس بتابد و به وسيله آن طرفى كه آفتاب به آن نتابيده نيز خشك  اگ ـ  195مسأله  

 .شود ، هر دو طرف پاك مى شود

 
  ـ استحاله 4

،  شود  اگر چيز نجسى به صورت چيز پاكى در بيايد كه عرف آن را تغيير در حقيقت ببيند پاك مى ـ  196مسأله  
، ولى اگر حقيقت آن عوض  ، يا سگ در نمكزار فرو رود و نمك شود ستر گرددمثل آن كه چوب نجس بسوزد و خاك

 .شود نشود ـ مثل آن كه گندم نجس را آرد كنند يا نان بپزند ـ پاك نمى
زغالى كه از چوب نجس ساخته  ، و  كوزه گلى و مانند آن كه از گل نجس ساخته شده نجس است ـ  197مسأله  

 .شده احوط اجتناب از آن است
، در صورتى كه منشأ شك اين باشد كه آيا موضوع   چيز نجسى كه معلوم نيست استحاله شده يا نه ـ  198مسأله  

 .، نجس است نجس باقى است يا نه
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  ـ انقالب5

، پاك   اگر شراب به خودى خود يا به واسطه ريختن چيزى مثل سركه و نمك در آن سركه شود ـ  199مسأله  
 .گردد مى

، چنانچه در همان ظرف سركه شود پاك   شرابى كه از انگور نجس و مانند آن درست كنند ـ  200مسأله  
، و همچنين اگر  شود ، بنابر احتياط پاك نمى شود و اگر در ظرف ديگرى كه پاك باشد بريزند و سركه شود نمى

 .نجاست ديگرى به شراب برسد و در آن مستهلك شود
 .، نجس است  انگور و كشمش و خرماى نجس درست كننداى كه از  سركه ـ  201مسأله  

، بلكه ريختن خيار و  ، اشكال ندارد  اگر پوشال ريز انگور يا خرما داخل آنها باشد و سركه بريزند ـ  202مسأله  
ن ، مگر اين كه پيش از سركه شد ، نيز اشكال ندارد ، اگر چه پيش از سركه شدن باشد بادنجان و مانند اينها در آن

 .بداند مسكر شده است
، و اگر آن قدر به آتش بجوشد كه دو قسمت  شود ، حرام مى  آب انگورى كه به آتش جوش بيايد ـ  203مسأله  

گذشت كه به جوش آمدن به آتش نجس » 114«، و در مسأله  شود ، حالل مى آن كم شود و يك قسمت آن بماند
، و احتياط واجب آن است كه به غير  شود  بنابر احتياط نجس مى، و اگر به غير آتش جوش بيايد حرام و شود نمى

 .شود از سركه شدن پاك و حالل نمى
 .، چنانچه باقى مانده آن جوش بيايد حرام است  اگر دو قسمت آب انگور بدون جوش آمدن كم شود ـ  204مسأله  

لى اگر جوش بيايد تا انسان يقين نكند ، و  آب انگورى كه معلوم نيست جوش آمده يا نه حالل است ـ  205مسأله  
 .شود ، حالل نمى كه دو سوم آن كم شده

شود  ، چنانچه به آبى كه از آن خوشه گرفته مى  اگر مثال در يك خوشه غوره مقدارى انگور باشد ـ  206مسأله  
 .، خوردن آن حالل است آب انگور نگويند و بجوشد

، فقط خوردن  جوشد بيفتد و بجوشد و مستهلك نشود زى كه به آتش مى اگر يك دانه انگور در چي ـ  207مسأله  
 .آن دانه حرام است

اند در  ، جايز است كفگيرى را كه در ديگ جوش آمده زده  اگر بخواهند در چند ديگ شيره بپزند ـ  208مسأله  
 .ديگى كه جوش نيامده بزنند

 . اگر جوش بيايد حالل است چيزى كه معلوم نيست غوره است يا انگور ـ  209مسأله  

 

 
  ـ انتقال6

 اگر خون بدن انسان يا خون حيوانى كه خون جهنده دارد ـ يعنى حيوانى كه وقتى رگ آن را ببرند  ـ  210مسأله  
، پاك  كند ـ به بدن حيوانى كه خون جهنده ندارد برود و خون آن حيوان حساب شود خون از آن جستن مى

 .ل گويند، و اين را انتقا گردد مى
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، و اگر جزء  ، حكم اجزاء آن حيوان را دارد و همچنين ساير نجاسات اگر جزء بدن حيوانى شود كه به او منتقل شده
، چون خون زالو به آن  مكد ، و به اين جهت خونى كه زالو از انسان مى ، نجس است نشده و آن حيوان ظرف است

 .باشد مى، نجس  گويند خون انسان است شود و مى گفته نمى
اى را كه به بدنش نشسته بكشد و نداند خونى كه از پشه بيرون آمده از او مكيده يا   اگر كسى پشه ـ  211مسأله  

است اگر بداند از او مكيده ولى جزءبدن پشه حساب شود،  ، و همچنين ، آن خون پاك است باشد از خود پشه مى
، يا معلوم نباشد كه  رى كم باشد كه بگويند خون انسان استاما اگر فاصله بين مكيدن خون و كشتن پشه به قد

 .باشد ، آن خون نجس مى گويند خون پشه است يا انسان مى

 
  ـ اسالم7

به هر لغتى  شهادت بدهد ـ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(  اگر كافر به يگانگى خدا و نبوت خاتم االنبياء ـ  212مسأله  
، بعد از مسلمان شدن بدن و آب دهان و بينى  چنانچه قبال محكوم به نجاست بوده، و  شود كه باشد ـ مسلمان مى

، بايد بر طرف كند و جاى آن را آب  ، ولى اگر موقع مسلمان شدن عين نجاست به بدن او بوده و عرق او پاك است
ه جاى آن را آب ، احتياط واجب آن است ك ، بلكه اگر پيش از مسلمان شدن عين نجاست بر طرف شده باشد بكشد
 .بكشد

 اگر موقعى كه كافر بوده لباس او با رطوبت به بدنش رسيده باشد و آن لباس در موقع مسلمان  ـ  213مسأله  
 .، بلكه اگر در بدن او هم باشد بنابر احتياط واجب بايد از آن اجتناب كند ، نجس است شدن در بدن او نباشد

، و همچنين اگر بداند  ، پاك است د و انسان نداند قلباً مسلمان شده يا نه اگر كافر شهادتين بگوي ـ  214مسأله  
 .قلباً مسلمان نشده است ولى چيزى كه منافى اظهار شهادتين باشد از او سر نزند

 
  ـ تبعيت8

 . تبعيت آن است كه چيز نجسى به واسطه پاك شدن چيز ديگر پاك شود ـ  215مسأله  

، ظرف آن هم تا جايى كه شراب موقع جوش آمدن به آن جا رسيده پاك  سركه شود اگر شراب  ـ  216مسأله  
، ولى اگر پشت ظرف  گردد گذارند اگر با آن نجس شده پاك مى ، و پارچه و چيزى كه معموال روى آن مى شود مى

 .، احتياط واجب آن است كه بعد از سركه شدن شراب از آن اجتناب كنند به آن شراب آلوده شود
 :شود  بچه كافر به تبعيت در دو مورد پاك مى ـ  217أله  مس

 .، و همچنين اگر جد بچه يا مادر يا جده او مسلمان شود كافرى كه مسلمان شود بچه او در پاكى تابع اوست ـ 1

 . بچه كافرى كه به دست مسلمانى اسير گردد و پدر يا يكى از اجداد او همراهش نباشد ـ 2

 .مورد پاكى بچه به تبعيت مشروط به اين است كه بچه در صورت مميز بودن اظهار كفر ننمايدو در اين دو 
اى كه با آن عورت ميت را  ، و پارچه دهند  تخته يا سنگى كه روى آن ميت را غسل مى ـ  218مسأله  

شده است بعد از تمام شدن ، تمام اين چيزها كه با ميت شسته  دهد ، و دست كسى كه او را غسل مى پوشانند مى
 .شود غسل پاك مى
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، بعد از پاك شدن آن چيز دست او هم كه با آن چيز شسته شده  كشد  كسى كه چيزى را آب مى ـ  219مسأله  
 .شود پاك مى
 اگر لباس و مانند آن را با آب قليل آب بكشند و به اندازه معمول فشار دهند تا آبى كه با آن شسته  ـ  220مسأله  

 .گذشت» 27«شود در مسأله  ، و حكم آبى كه از آن جدا مى ماند پاك است ، آبى كه در آن مى ده جدا شودش
، بعد از جدا شدن آبى كه براى پاك شدن روى آن  كشند  ظرف نجسى را كه با آب قليل آب مى ـ  221مسأله  
 .گذشت» 27«شود در مسأله  دا مى، و حكم آبى كه از او ج ماند پاك است ، آب كمى كه در آن مى اند ريخته

 
  ـ بر طرف شدن عين نجاست9

، چنانچه آنها بر   اگر بدن حيوان به عين نجس مثل خون يا متنجس مثل آب نجس آلوده شود ـ  222مسأله  
، مثال اگر خونى  ، و همچنين است باطن بدن انسان مثل توى دهان و بينى شود طرف شود بدن آن حيوان پاك مى

، ولى اگر دندان مصنوعى در   دندان بيرون آيد و در آب دهان از بين برود آب كشيدن توى دهان الزم نيستاز الى
 .دهان با خون دهان مالقات كند بنابر احتياط بايد آن را آب كشيد

ا ، چنانچه انسان نداند كه خون به غذ  اگر غذا الى دندان مانده باشد و داخل دهان خون بيايد ـ  223مسأله  
 .، و اگر خون به آن برسد بنابر احتياط محكوم به نجاست است رسيده آن غذا پاك است

داند از  ، و نيز جايى را كه انسان نمى آيد  مقدارى از لبها و پلك چشم كه موقع بستن روى هم مى ـ  224مسأله  
 .كشد، اگر مالقات با نجاست كند بنا بر احتياط بايد آب ب ظاهر بدن است يا باطن آن

، چنانچه طورى آنها را تكان   اگر گرد و خاك نجس به لباس و فرش خشك و مانند اينها بنشيند ـ  225مسأله  
 .شود ، و چيزى با رطوبت با آنها مالقات كند نجس نمى دهند كه گرد و خاك نجس از آنها بريزد

 
  ـ استبراء حيوان نجاستخوار10

، و اگر بخواهند پاك شود  به خوردن نجاست انسان عادت كرده نجس است بول و غائط حيوانى كه  ـ  226مسأله  
، يعنى تا مدتى نگذارند نجاست بخورد و بنابر احتياط غذاى پاك به آن بدهند كه بعد از آن  بايد آن را استبراء كنند

 .مدت ديگر نجاستخوار به آن نگويند

، و  ، و مرغابى پنج روز ، و گوسفند ده روز ، و گاو بيست روز و بنابر احتياط واجب در مورد شتر نجاستخوار چهل روز
، بايد  ، و اگر بعد از اين مدت باز هم نجاستخوار به آنها گفته شود ، به دستور مذكور عمل كنند مرغ خانگى سه روز

 .، به دستور فوق عمل نمايند تا مدتى كه بعد از آن مدت ديگر نجاستخوار به آنها نگويند

 
 غايب شدن مسلمان ـ 11

 اگر بدن يا لباس مسلمان يا چيز ديگرى كه در اختيار اوست مانند ظرف و فرش يقين به نجاستش  ـ  227مسأله  
، پاك است به شرط آن كه انسان احتمال دهد آن مسلمان چيزى را كه نجس  پيدا شود و آن مسلمان غايب گردد

 :ت اين شروط معتبر است، و بنابر احتياط واجب مراعا شده آب كشيده است
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، پس اگر مثال لباسش با   آن كه آن مسلمان چيزى را كه بدن يا لباسش را نجس كرده است نجس بداند)اول(
 .شود آن لباس را پاك دانست ، بعد از غايب شدن او نمى رطوبت به بدن كافر مالقات كرده ولى آن را نجس نداند

 . ، و غير مبالى به طهارت و نجاست نباشد  نجس رسيده استآن كه بداند بدن يا لباسش به چيز) دوم(

، مثال ببيند با آن لباس  كند  آن كه انسان ببيند آن چيز را در كارى كه شرط آن پاكى است استعمال مى) سوم(
 .خورد ، يا در آن ظرف غذا مى خواند نماز مى

،  دهد طهارت است ا كه با آن چيز انجام مىآن كه احتمال داده شود كه آن مسلمان بداند شرط كارى ر) چهارم(
شود آن لباس را  ، نمى پس اگر مثال نداند كه بايد لباس نمازگزار پاك باشد و با لباسى كه نجس شده نماز بخواند

 .پاك دانست
 .آن كه آن مسلمان بالغ باشد) پنجم(

، يا دو عادل يا يك  ده پاك شده است اگر انسان يقين يا اطمينان پيدا كند كه چيزى كه نجس بو ـ  228مسأله  
، و همچنين اگر شخصى كه مورد وثوق باشد به پاك شدن آن خبر دهد و ظنّ بر  عادل به پاك شدن آن خبر دهند

، و همچنين است اگر كسى كه چيز نجس در اختيار اوست بگويد آن چيز  خالف گفته او نباشد آن چيز پاك است
، و يا مسلمانى چيز نجس را آب كشيده  مباالتى در طهارت و نجاست نباشد بىپاك شده در صورتى كه متّهم به 

 .، اگر چه معلوم نباشد درست آب كشيده يا نه باشد
، اگر بگويد آب كشيدم و انسان بگفته او   كسى كه وكيل شده است لباس انسان را آب بكشد ـ  229مسأله  

، ولى اگر لباس در اختيار او باشد و  ه او نباشد آن لباس پاك استاطمينان پيدا كند يا ثقه باشد و ظنّ برخالف گفت
 .، حصول اطمينان الزم نيست مباالتى در طهارت و نجاست نباشد متّهم به بى

تواند به  ، مى كند  اگر انسان حالى دارد كه در آب كشيدن چيز نجس يقين و اطمينان پيدا نمى ـ  230مسأله  
 .كنند اكتفا نمايد طهير عمل مىآنچه كه افراد متعارف در ت

 
  ـ رفتن خون متعارف12

، اگر خون به مقدار  ماند  خونى كه در جوف ذبيحه بعد از كشتن آن به طريق شرعى باقى مى ـ  231مسأله  
 .گذشت ـ پاك است» 98«كه در مسأله متعارف خارج شده باشد ـ چنان

 .است و در حيوان حرام گوشت جارى نيست حكم سابق مختص به حيوان حالل گوشت  ـ  232مسأله  

 
 احكام ظرفها

، آشاميدن و خوردن چيزى از آن در   ظرفى كه از پوست سگ يا خوك يا مردار ساخته شده است ـ  233مسأله  
، و نبايد آن ظرف را در وضو و غسل و كارهايى كه بايد با  صورتى كه رطوبتى موجب نجاستش شده باشد حرام است

، اگر چه ظرف هم  ، و احتياط مستحب آن است كه چرم سگ و خوك و مردار را ام داد استعمال كنندچيز پاك انج
 .نباشد استعمال نكنند
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، و بنابر احتياط واجب مطلق استعمال آنها هر   خوردن و آشاميدن از ظرف طال و نقره حرام است ـ  234مسأله  
، و ساختن ظرف طال و نقره و اجرت  ه داشتن آنها مانعى ندارد، ولى نگا ، جايز نيست چند زينت نمودن اطاق باشد

 .، مگر براى زينت نمودن كه محلّ اشكال است گرفتن بر آن و خريد و فروش آنها جايز است
، ظرف به آن گفته شود  ، اگر بعد از برداشتن استكان سازند  گيره استكان كه از طال يا نقره مى ـ  235مسأله  

 .، و اگر ظرف به آن گفته نشود استعمال آن مانعى ندارد و نقره را داردحكم استكان طال 
كارى  ، ولى ظرفى كه نقره اند اشكال ندارد  استعمال ظرفى كه روى آن را آب طال يا آب نقره داده ـ  236مسأله  

 .كارى شده آن چيزى نخورند و نياشامند شده از جاى نقره
، چنانچه مقدار آن فلز به قدرى باشد كه   يا نقره مخلوط كنند و ظرف بسازند اگر فلزّى را با طال ـ  237مسأله  

 .، استعمال آن مانعى ندارد ظرف طال يا نقره به آن نگويند
 اگر انسان غذايى را كه در ظرف طال يا نقره است به قصد اين كه چون غذا خوردن در ظرف طال و  ـ  238مسأله  

، در صورتى كه عرف آن را انتفاع از ظرف طال و  ، خوردن غذا از ظرف دوم ر بريزدباشد در ظرف ديگ نقره حرام مى
 .نقره نداند مانعى ندارد

، و   استعمال بادگير قليان و غالف شمشير و كارد و قاب قرآن اگر از طال يا نقره باشد اشكال ندارد ـ  239مسأله  
 .دان طال و نقره را استعمال نكنند دان و ترياك احتياط مستحب آن است كه عطردان و سرمه

، ولى   خوردن و آشاميدن از ظرف طال يا نقره در حال ناچارى به مقدار رفع ضرورت مانعى ندارد ـ  240مسأله  
 .زياده بر اين مقدار جايز نيست

 . استعمال ظرفى كه معلوم نيست از طال يا نقره است يا از چيز ديگر اشكال ندارد ـ  241مسأله  

 
 ـووض

 . در وضو واجب است صورت و دستها را بشويند و جلوى سر و روى پاها را مسح كنند ـ  242مسأله  

، و  ـ تا آخر چانه است بايد شست رويد  درازاى صورت كه از باالى پيشانى ـ جايى كه موى سر مى ـ  243مسأله  
، و براى آن كه يقين كند اين  ه شودگيرد بايد شست پهناى آن به مقدارى كه بين انگشت وسط و شست قرار مى
 .مقدار كامال شسته شده بايد كمى از اطراف آن را هم بشويد

، بايد مالحظه كند كه مردمان   اگر صورت يا دست كسى كوچكتر يا بزرگتر از متعارف مردم باشد ـ  244مسأله  
ر دست و صورت هر دو بر خالف متعارف ، و اگ ، او هم تا همان جا بشويد شويند متعارف تا كجاى صورت خود را مى

 .ولى با هم متناسب هستند بايد به كيفيتى كه در مسأله قبل گذشت بشويد
هاى چشم و لب او هست كه مانع رسيدن   اگر احتمال دهد چرك يا چيز ديگرى در ابروها و گوشه ـ  245مسأله  

 .از وضو رسيدگى كند كه اگر هست بر طرف نمايد، بايد پيش  ، چنانچه احتمال او عقاليى باشد آب به آنها است
 اگر پوست صورت از الى مو پيدا باشد بايد آب را به پوست برساند، و اگر پيدا نباشد شستن مو  ـ  246مسأله  

 .زير آن الزم نيست كافيست، و رساندن آب به
ا بشويد و آب را به پوست هم ، بايد مو ر  اگر شك كند پوست صورت از الى مو پيداست يا نه ـ  247مسأله  
 .برساند
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، ولى  شود واجب نيست  شستن توى بينى و مقدارى از لب و چشم كه در وقت بستن ديده نمى ـ  248مسأله  
دانسته بايد مقدارى را  ، و كسى كه نمى بايد يقين كند كه از جاهايى كه بايد شسته شود چيزى باقى نمانده است

، نمازى را كه با  ، اگر نداند در وضوهايى كه گرفته آن مقدار را شسته يا نه جب پيدا شودبشويد كه يقين به تحقّق وا
 .، و نمازهايى كه وقتش گذشته قضا كند آن وضو خوانده است و وقتش باقى است با وضوى جديد اعاده نمايد

، و همچنين صورت را  ويد باطل است، و اگر از پايين به باال بش  بايد دستها را از باال به پايين شست ـ  249مسأله  
 .بنابر احتياط واجب

، چنانچه ترى دست به قدرى باشد كه به واسطه   اگر دست را تر كند و به صورت و دستها بكشد ـ  250مسأله  
 .، كافيست كشيدن دست آب كمى بر آنها جارى شود

 .پ را از آرنج تا سر انگشتها بشويد بعد از شستن صورت بايد دست راست و بعد از آن دست چ ـ  251مسأله  

 . براى آن كه يقين كند آرنج را كامال شسته بايد مقدارى باالتر از آرنج را هم بشويد ـ  252مسأله  

، در موقع وضو بايد تا سر انگشتان   كسى كه پيش از شستن صورت دستهاى خود را تا مچ شسته ـ  253مسأله  
 .ضوى او باطل است، و اگر فقط تا مچ بشويد و بشويد

، مرتبه اول واجب و مرتبه دوم مستحب و مرتبه سوم و بيشتر از   شستن صورت و دستها در وضو ـ  254مسأله  
، و اين كه كدام شستن اول يا دوم يا سوم است مربوط به اين است كه شستن عضو به قصد وضو  باشد آن حرام مى

، اشكال ندارد و مرتبه  زد و به مرتبه سوم قصد شستن براى وضو نمايد، مثال اگر سه مرتبه آب به صورت بري باشد
، ولى اگر سه مرتبه آب به صورت بريزد و به هر يك قصد شستن براى وضو نمايد  شود سوم شستن اول شمرده مى

 .مرتبه سوم حرام است
، و  ست مانده مسح كند بعد از شستن هر دو دست بايد جلوى سر را با ترى آب وضو كه در د ـ  255مسأله  

، و بنابر احتياط مستحب مسح را از باال به پايين  احتياط واجب آن است كه مسح با باطن كف دست راست باشد
 .انجام دهد
، و هر جاى اين  باشد ، كه مقابل پيشانى است جاى مسح مى  يك قسمت از چهار قسمت سر ـ  256مسأله  

، و مستحب است كه اندازه مسح از پهنا به اندازه پهناى سه انگشت بسته  ستقسمت را به هر اندازه مسح كند كافي
 .، و بهتر است از درازا به اندازه درازاى يك انگشت باشد باشد

، ولى كسى كه   الزم نيست مسح سر بر پوست آن باشد بلكه بر موى جلوى سر هم صحيح است ـ  257مسأله  
،  رسد ريزد يا به جاهاى ديگر سر مى ست كه اگر مثال شانه كند به صورتش مىاى بلند ا موى جلوى سر او به اندازه
ريزد  ، و اگر موهايى را كه به صورت مى ، يا فرق سر را باز كرده پوست سر را مسح نمايد بايد بيخ موها را مسح كند

گر سر كه جلوى آن آمده رسد جلوى سر جمع كند و بر آنها مسح نمايد يا بر موى جاهاى دي يا به جاى ديگر سر مى
 .، چنين مسحى باطل است مسح كند
، و اندازه   بعد از مسح سر بايد با ترى آب وضو كه در دست مانده است روى پاها را مسح كند ـ  258مسأله  

، و  ، و احتياط مستحب آن است كه تا مفصل مسح نمايد واجب آن از سر يكى از انگشتها تا برآمدگى روى پا است
، و همچنين پاى راست را با دست راست و پاى  اط واجب آن است كه پاى راست را مقدم بر پاى چپ بدارداحتي

 .چپ را با دست چپ مسح نمايد
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، ولى افضل آن است كه تمام روى پا را با تمام كف   پهناى مسح پا به هر اندازه باشد كافيست ـ  259مسأله  
 .دست مسح نمايد

، يا آن   واجب آن است كه در مسح پا دست را بر سر انگشتها بگذارد و بعد به پشت پا بكشد احتياط ـ  260مسأله  
، نه آن كه تمام دست را روى پا بگذارد  كه دست را بر برآمدگى روى پا يا مفصل گذاشته و تا سر انگشتها بكشد

 .كمى بكشد و
، نه آن كه دست را نگه دارد و سر يا پا را به آن   در مسح سر و روى پا بايد دست را روى آنها بكشد ـ  261مسأله  

 .كشد سر يا پا مختصرى حركت كند اشكال ندارد ، ولى اگر موقعى كه دست را مى بكشد
، و اگر به قدرى تر باشد كه رطوبت كف دست به آن اثر نكند مسح   جاى مسح بايد خشك باشد ـ  262مسأله  

شود عرفاً بگويند فقط از  باشد كه رطوبتى كه بعد از مسح در آن ديده مى، ولى اگر ترى آن به قدرى كم  باطل است
 .ترى كف دست است اشكال ندارد

، بلكه  تواند دست را با آب خارج تر كند ، نمى  اگر براى مسح رطوبتى در كف دست نمانده باشد ـ  263مسأله  
، و گرفتن رطوبت از غير ريش و  سح نمايدبايد از ريش خود كه داخل در حد صورت است رطوبت بگيرد وبا آن م

 .مسح نمودن با آن محلّ اشكال است
، و براى  ، سر را با همان رطوبت مسح كند  اگر رطوبت كف دست فقط به اندازه مسح سر باشد ـ  264مسأله  

 .مسح پاها از ريش خود كه داخل در حد صورت است رطوبت بگيرد
، ولى اگر به واسطه سرماى شديد يا ترس از دزد و  وراب و كفش باطل است مسح كردن از روى ج ـ  265مسأله  

، بنابر احتياط واجب بر كفش و جوراب مسح نمايد و تيمم  درنده و مانند اينها نتواند كفش يا جوراب را بيرون آورد
 .هم بنمايد

 .د تيمم كند، باي  اگر روى پا نجس باشد و نتواند براى مسح آن را آب بكشد ـ  266مسأله  

 
 وضوى ارتماسى

، ولى مسح با   وضوى ارتماسى آن است كه انسان صورت و دستها را به قصد وضو در آب فرو برد ـ  267مسأله  
، مقدارى از آن را از طرف كف دست در آب  ، بنابراين اگر دست چپ را ارتماسى شست ترى آن دست اشكال دارد

، و بنابر احتياط واجب به بيرون آوردن از آب وضوى ارتماسى محقّق   بشويدفرو نبرد و با دست راست آن مقدار را
 .شود نمى

، پس اگر وقتى كه دستها را در آب فرو   در وضوى ارتماسى بايد دستها از باال به پايين شسته شود ـ  268مسأله  
رت را بنابر احتياط واجب از ، و همچنين صو ، بايد دستها را از طرف آرنج در آب فرو برد برد قصد وضو كند مى

 .طرف پيشانى در آب فرو برد
 .، اشكال ندارد  اگر وضوى بعضى از اعضا را ارتماسى و بعضى را غير ارتماسى انجام دهد ـ  269مسأله  

 
 دعايى كه موقع وضو گرفتن مستحب است
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بِسمِ اللّه و بِاللّه اَللّهم «: گيرد مستحب است هنگام گرفتن آب با دست بگويد  كسى كه وضو مى ـ  270مسأله  
اَللّهم لَقِّني حجتي يوم أَلْقاك «:  و هنگام مضمضه كردن بگويد»اجعلْني منَ التَّوابِينَ و اجعلْني منَ المتَطَهرِين

اَللّهم ال تُحرِّم علَي رِيح الْجنَّةِ و «: و هنگام استنشاق ـ يعنى آب در بينى كردن ـ بگويد» و أَطْلقْ لساني بِذكْرِك
اَللّهم بيض وجهِي يوم تَسود فيه  «: و هنگام شستن رو بگويد»اجعلْني ممنْ يشُم رِيحها و روحها و طيبها

وهجالْو يهف ضيتَب موهِي يجو دوال تُس و وهجتابِي «: و هنگام شستن دست راست بگويد »الْوي كنطاَع ماَللّه
اَللّهم ال  «: و هنگام شستن دست چپ بگويد»بِيميني و الْخُلْد في الْجنانِ بِيسارِي و حاسبني حساباً يسيراً

و » لُولَةً الى عنُقي و أَعوذُ بِك منْ مقَطَّعات النِّيرانِتُعطني كتابِي بِشمالي و ال منْ وراء ظَهرِي و ال تَجعلْها مغْ
: و در هنگام مسح پا بگويد» اَللّهم غَشِّني بِرَحمتك و برَكاتك و عفْوِك «:كند بگويد هنگامى كه سر را مسح مى

دام و اجعلْ سعيِي في ما يرْضيك عنـِّي يا ذَا الْجاللِ و اَللّهم ثَبتْني على الصراط يوم تَزِلُّ فيه االَْقْ«
اَشْهد أَنْ ال اله إِالَّ اللّه اَللّهم اجعلْني منَ التَوابِينَ و  «: و مستحب است هرگاه وضو گرفت بگويد»االِْكْرامِ

بر لّهل دمالْح رِينَ وتَطَهنَ المي ملْنعينَاجالْعالَم «. 

 
 شرايط صحت وضو

 :شرايط صحيح بودن وضو چند چيز است
 . آن كه آب وضو پاك باشد»شرط اول«

 . آن كه مطلق باشد»شرط دوم«

، اگر چه انسان نجس يا مضاف بودن آن را نداند يا   وضو با آب نجس و آب مضاف باطل است ـ  271مسأله  
 .و نمازى هم خوانده باشد بايد آن نماز را دوباره با وضوى صحيح بخواند، و اگر با آن وض فراموش كرده باشد

، چنانچه وقت نماز تنگ است بايد تيمم   اگر غير از آب گل آلود مضاف آب ديگرى براى وضو ندارد ـ  272مسأله  
 .، و اگر وقت دارد بايد صبر كند تا آب صاف شود يا آب را صاف كند و وضو بگيرد كند

 .گيرد نيز مباح باشد ، و بنابر احتياط واجب فضايى كه در آن وضو مى  آن كه آب وضو مباح باشد»شرط سوم«

، و اگر آب  ، حرام و باطل است  وضو با آب غصبى و با آبى كه حجت بر رضايت صاحب آن ندارد ـ  273مسأله  
، و اگر در غير آن جا بتواند وضو  مم كند، چنانچه در غير آن جا نتواند وضو بگيرد بايد تي وضو در جاى غصبى بريزد

،  ، ولى چنانچه در اين صورت معصيت كرد و همان جا وضو گرفت بگيرد الزم است كه در غير آن جا وضو بگيرد
 .صحت وضو محلّ اشكال است

د يا ان داند آن حوض را براى همه مردم وقف كرده اى كه انسان نمى  وضو گرفتن از حوض مدرسه ـ  274مسأله  
، و اگر اطمينان به عموميت وقف حاصل شود ـ هر چند از وضو گرفتن  ، جايز نيست براى محصلين همان مدرسه

 .مردم باشد ـ اشكال ندارد
، اگر نداند حوض آن را براى همه مردم وقف  خواهد در مسجدى نماز بخواند  كسى كه نمى ـ  275مسأله  

، ولى اگر معموال  تواند از حوض آن مسجد وضو بگيرد ، نمى خوانند نماز مىاند يا براى كسانى كه در آن جا  كرده
، در صورتى كه از وضو گرفتن آنها  گيرند خواهند در آن جا نماز بخوانند از آن حوض وضو مى كسانى هم كه نمى

 .تواند از آن وضو بگيرد ، مى اطمينان به عموميت وقف حاصل شود
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ها و مانند اينها براى كسانى كه ساكن آن جاها  ها و مسافرخانه  حوض تيمچه وضو گرفتن از ـ  276مسأله  
، هر چند اطمينان از وضو گرفتن  ، در صورتى صحيح است كه اطمينان به رضايت صاحبان آنها حاصل شود نيستند

 .كسانى كه ساكن آن جاها نيستند حاصل شود
، ولى  سان نداند كه صاحب آنها راضى است اشكال ندارد وضو گرفتن در نهرهاى بزرگ اگر چه ان ـ  277مسأله  

، وضو گرفتن از آنها جايز  اگر صاحب آنها از وضو گرفتن نهى كند يا اين كه انسان بداند كه مالك راضى نيست
، و  ، و همچنين است بنابر احتياط واجب اگر مالك صغير يا مجنون باشد يا آن نهرها در تصرّف غاصب باشند نيست
گذرد وضو گرفتن و  ، و اما نهرها و قنواتى كه از آبادى مانند دهات مى مان داشته باشد كه مالك راضى نيستيا گ

 .، اگر چه مالك صغير يا مجنون باشد آشاميدن و مانند آن از آنها اشكال ندارد
ى كسى كه ، ول ، وضوى او صحيح است  اگر فراموش كند آب غصبى است و با آن وضو بگيرد ـ  278مسأله  

، در صورتى كه از غصب توبه نكرده  ، اگر غصبى بودن آن را فراموش كند و وضو بگيرد خودش آب را غصب كرده
 .، و در صورتى كه توبه كرده باشد بطالن وضو محلّ اشكال است ، وضوى او باطل است باشد

 . آن كه ظرف آب وضو مباح باشد»شرط چهارم«

نابر احتياط واجب طال و نقره نباشد و تفصيل اين دو شرط در مسأله بعدى  آن كه ظرف آب وضو ب»شرط پنجم«
 .شود ذكر مى

، در صورتى كه بتواند به وجه   اگر آب وضو در ظرف غصبى است و غير از آن آب ديگرى ندارد ـ  279مسأله  
 چنانچه ميسور نباشد ، و ، الزم است خالى كرده و بعد وضو بگيرد مشروعى آن آب را در ظرف ديگرى خالى نمايد

، و در هر دو صورت اگر معصيت كرد و آب را  ، و اگر آب ديگرى دارد الزم است با آن آب وضو بگيرد بايد تيمم كند
 .، وضويش صحيح است برداشت و بعد از برداشتن با آن وضو گرفت

ديگرى داشته باشد يا نداشته ، چه آب  و با اين كيفيت اگر از ظرف طال يا نقره وضو بگيرد وضوى او صحيح است
،   ، چه آب ديگرى داشته باشد يا نه ، و اگر در ظرف غصبى وضوى ارتماسى گرفت وضوى او حرام و باطل است باشد

 .و اما اگر در ظرف طال و نقره وضوى ارتماسى بگيرد جواز و صحت آن محلّ اشكال است
، در صورتى كه برداشتن آب در نظر عرف  بى است حوضى كه مثال يك آجر يا يك سنگ آن غص ـ  280مسأله  

، اگر آبى غير از آن آب ندارد بايد  ، و در صورتى كه تصرّف باشد ، اشكالى ندارد تصرّف در آن آجر يا سنگ نباشد
، ولى در هر دو صورت اگر معصيت  اش وضو گرفتن با آن آب است ، و اگر آبى غير از آن آب دارد وظيفه تيمم كند

، و در هر دو صورت وضوى ارتماسى در  آب را برداشت وبعد از برداشتن وضو گرفت وضوى او صحيح است كرد و
 .فرض اين كه عرفاً تصرّف در آن مغصوب باشد باطل است

، چنانچه   اگر در صحن يكى از امامان يا امام زادگان كه سابقاً قبرستان بوده حوض يا نهرى بسازند ـ  281مسأله  
 .، وضو گرفتن در آن حوض و نهر اشكال ندارد اند  كه زمين صحن را براى قبرستان وقف كردهانسان نداند

، اگر چه آن طهارت به شستن به آب وضو   آن كه اعضاى وضو موقع شستن و مسح كردن پاك باشد»شرط ششم«
، مانند  جس نشود، و آب معتصم آبى است كه به مالقات با نجس ن ـ در صورتى كه آب معتصم باشد ـ حاصل شود

 .آب باران و كرّ و جارى
 .، وضوى او صحيح است  اگر پيش از تمام شدن وضو جايى را كه شسته يا مسح كرده نجس شود ـ  282مسأله  
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، ولى اگر مخرج را از بول  ، وضوى او صحيح است  اگر غير از اعضاى وضو جايى از بدن نجس باشد ـ  283مسأله  
 .، احتياط مستحب آن است كه اول آن را تطهير كند و بعد وضو بگيرد اشديا غائط تطهير نكرده ب

 اگر يكى از اعضاى وضو نجس باشد و بعد از وضو شك كند كه پيش از وضو آن جا را آب كشيده يا  ـ  284مسأله  
داند يا   مى، و اگر ، وضوى او باطل است ، چنانچه هنگام وضو گرفتن ملتفت پاك و نجس بودن آن جا نبوده نه

 .، و در هر صورت جايى را كه نجس بوده بايد آب بكشد دهد كه ملتفت بوده وضوى او صحيح است احتمال مى
آب براى آن ضرر  آيد و  اگر در صورت يا دستها بريدگى يا زخمى است كه خون آن بند نمى ـ  285مسأله  

گذشت ـ » 249«بر طبق آنچه كه در وضو مسأله  ب ـ، بايد بعد از شستن اجزاى سالم آن عضو با رعايت ترتي ندارد
موضع زخم يا بريدگى را در آب كرّ يا جارى فرو برد و قدرى فشار دهد كه خون بند بيايد و دست خود را روى زخم 

، و بعد بقيه وضو را انجام  يا بريدگى در زير آب از باال به پايين به قصد شستن وضويى بكشد تا آب بر آن جارى شود
 .هد با مراعات اين كه مسح به آب كف دست واقع شودد
 . آن كه وقت براى وضو و نماز كافى باشد»شرط هفتم«

 هرگاه وقت به قدرى تنگ است كه اگر وضو بگيرد تمام نماز يا مقدارى از آن بعد از وقت خوانده  ـ  286مسأله  
 .ه وقت الزم است بايد وضو بگيرد، ولى اگر براى وضو و تيمم يك انداز ، بايد تيمم كند شود مى

، يا براى امر  ، اگر به قصد آن كه وضو مستحب است  كسى كه در تنگى وقت نماز بايد تيمم كند ـ  287مسأله  
، و اگر قصد كند براى خواندن  ، صحيح است مستحبى كه وضو براى آن تشريع شده مثل خواندن قرآن وضو بگيرد

 .، آن وضو باطل است ر به نماز با وضو نباشد قصد وضو نداشته باشدآن نماز به نحوى كه اگر ام
، و مراد از قصد قربت اين است كه عمل را به قصد   آن كه به قصد قربت و با اخالص وضو بگيرد»شرط هشتم«

 .، مانند انجام فرمان خداوند و محبوبيت براى او انجام دهد دهد آنچه كه آن را به خداوند متعال اضافه مى
، بلكه اگر تمام افعال وضو را به داعى   الزم نيست نيت وضو را به زبان بگويد يا از قلب خود بگذراند ـ  288مسأله  

 .كند ، كفايت مى الهى به جا آورد
، يعنى اول صورت و بعد دست راست و بعد دست   آن كه وضو را به ترتيبى كه بيان شد به جا آورد»شرط نهم«

، و ـ بنابر احتياط  ، و اگر به اين ترتيب وضو نگيرد باطل است  از آن سر و بعد پاها را مسح نمايدچپ را بشويد و بعد
 .واجب ـ پاى چپ را بعد از پاى راست مسح كند

 . آن كه كارهاى وضو را پشت سر هم انجام دهد»شرط دهم«

ايى را بشويد يا مسح كند رطوبت خواهد ج  اگر بين كارهاى وضو به قدرى فاصله شود كه وقتى مى ـ  289مسأله  
خواهد بشويد  ، و اگر فقط رطوبت جايى كه قبل از محلّى است كه مى اعضاى قبل خشك شده باشد وضو باطل است

خواهد دست چپ را بشويد رطوبت دست راست خشك  ، مثال موقعى كه مى يا مسح كند خشك شده باشد
 .باشد و صورت تر باشد وضويش صحيح است شده

، ولى به واسطه گرماى هوا يا حرارت زياد بدن و مانند   اگر كارهاى وضو را پشت سر هم به جا آورد ـ  290  مسأله
 .، وضوى او صحيح است اينها رطوبت جاهاى پيشين خشك شود

، و  ها چند قدم راه برود ، پس اگر بعد از شستن صورت و دست  راه رفتن در بين وضو اشكال ندارد ـ  291مسأله  
 .، وضوى او صحيح است عد سر و پا را مسح كندب
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، و اگر ديگرى او را  ها و مسح سر و پاها را خود انسان انجام دهد آن كه شستن صورت و دست» شرط يازدهم«
 .، وضو باطل است ها و مسح سر و پاها به او كمك نمايد ، يا در شستن صورت و دست وضو دهد
، در  ، و چنانچه مزد هم بخواهد و بگيرد بايد نايب بگيرد كه او را وضو دهدتواند وض  كسى كه نمى ـ  292مسأله  

، ولى بايد خود او نيت وضو كند و بنابر احتياط واجب  صورتى كه بتواند و دادن مزد حرجى نباشد بايد به او بدهد
گيرد و به جاى او مسح تواند بايد نايبش دست او را ب ، و اگر نمى نايب هم نيت نمايد و با دست خود مسح كند

 .، و اگر اين هم ممكن نيست بايد از دست او رطوبت بگيرد و با آن رطوبت سر و پاى او را مسح كند بكشد
 .، نبايد در آن كمك بگيرد تواند به تنهايى انجام دهد  هر كدام از كارهاى وضو را كه مى ـ  293مسأله  

 .ى نداشته باشد آن كه استعمال آب براى او مانع»شرط دوازدهم«

ترسد اگر آب  ، و كسى كه مى ترسد كه اگر وضو بگيرد مريض شود نبايد وضو بگيرد  كسى كه مى ـ  294مسأله  
، و اگر موجب  ، چنانچه آن عطش موجب مرضى بشود نبايد وضو بگيرد ماند را به مصرف وضو برساند تشنه مى

، اگر چه بعد  و اگر نداند كه آب براى او ضرر دارد و وضو بگيرد،  مرضى نشود مخير است كه وضو بگيرد يا تيمم كند
 .، ضرر حرام نبوده وضوى او صحيح است بفهمد ضرر داشته ولى ضرر

 اگر رساندن آب به صورت و دستها به مقدار كمى كه وضو با آن صحيح است ضرر ندارد و بيشتر از  ـ  295مسأله  
 . بگيرد، بايد با همان مقدار وضو آن ضرر دارد

 . آن كه در اعضاى وضو مانعى از رسيدن آب نباشد»شرط سيزدهم«

كند يا  داند چيزى به اعضاى وضو چسبيده ولى شك دارد كه از رسيدن آب جلوگيرى مى  اگر مى ـ  296مسأله  
 .، بايد آن را بر طرف كند يا آب را به زير آن برساند نه

، ولى اگر ناخن را  ، وضو اشكال ندارد زه معمول بلند است چرك باشد اگر زير ناخنى كه به اندا ـ  297مسأله  
، بايد چرك زير مقدارى را  ، و اگر ناخن بيشتر از معمول بلند باشد بگيرند بايد براى وضو آن چرك را بر طرف كنند

 .كه از معمول بلندتر است بر طرف كنند
 پاها به واسطه سوختن يا چيز ديگر برآمدگى پيدا ها و جلوى سر و روى  اگر در صورت و دست ـ  298مسأله  

، بلكه اگر  ، رساندن آب به زير پوست الزم نيست ، و چنانچه سوراخ شود ، شستن و مسح روى آن كافى است شود
، ولى چنانچه پوستى كه  ، الزم نيست آب را به زير قسمتى كه كنده نشده برساند پوست يك قسمت آن كنده شود

 .، بايد آن را قطع كند يا آب را به زير آن برساند شود چسبد و گاهى بلند مى  به بدن مىكنده شده گاهى
، چنانچه احتمال او در نظر مردم   اگر انسان شك كند كه به اعضاى وضوى او چيزى چسبيده يا نه ـ  299مسأله  

، بايد وارسى كند يا به قدرى  ، مثل آن كه بعد از گل كارى شك كند گل به دست او چسبيده يا نه به جا باشد
 .، يا آب به زير آن رسيده است دست بمالد كه اطمينان پيدا كند كه اگر بوده بر طرف شده

 اگر جايى را كه بايد شست يا مسح كرد چرك باشد ولى چرك آن مانع از رسيدن آب به بدن  ـ  300مسأله  
رى و مانند آن چيز سفيدى كه جلوگيرى از رسيدن آب به ، و همچنين است اگر بعد از گچ كا ، اشكال ندارد نباشد

، بايد آنها را بر طرف  رسد يا نه ، ولى اگر شك كند كه با بودن آنها آب به بدن مى نمايد بر دست بماند پوست نمى
 .كند
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ضو شك ، و بعد از و  اگر پيش از وضو بداند كه در بعضى از اعضاى وضو مانعى از رسيدن آب هست ـ  301مسأله  
، وضوى او  ، چنانچه علم به غفلت در حال وضو نداشته باشد كند كه در موقع وضو آب را به آن جا رسانده يا نه

 .صحيح است
رسد و گاهى   اگر در بعضى از اعضاى وضو مانعى باشد كه گاهى آب به خودى خود زير آن مى ـ  302مسأله  

، چنانچه بداند موقع وضو غفلت از اين امر داشته  ر آن رسيده يا نهرسد و انسان بعد از وضو شك كند كه آب زي نمى
 .بايد دوباره وضو بگيرد

 اگر بعد از وضو چيزى كه مانع از رسيدن آب است در اعضاى وضو ببيند و نداند موقع وضو بوده يا  ـ  303مسأله  
، وگرنه وضوى او  يد دوباره وضو بگيرد، در صورتى كه بداند غافل از آن مانع در حال وضو بوده با بعد پيدا شده
 .صحيح است

، چنانچه علم   اگر بعد از وضو شك كند چيزى كه مانع رسيدن آب است در اعضاى وضو بوده يا نه ـ  304مسأله  
 .به غفلت از آن در حال وضو نداشته وضو صحيح است

 
 احكام وضو

، در صورتى كه به حد وسواس برسد  كند شك مى كسى كه در كارهاى وضو و شرايط آن خيلى  ـ  305مسأله  
 .بايد به شك خود اعتنا نكند

، ولى اگر بعد از  گذارد كه وضوى او باقى است ، بنا مى  اگر شك كند كه وضوى او باطل شده يا نه ـ  306مسأله  
،  د بول است يا چيز ديگرىبعد از وضو رطوبتى از او بيرون آيد كه ندان ، و بول استبراء نكرده و وضو گرفته باشد

 .وضوى او باطل است
 . كسى كه شك دارد وضو گرفته يا نه بايد وضو بگيرد ـ  307مسأله  

داند وضو گرفته و حدثى هم از او سر زده ـ مثال بول كرده ـ اگر نداند كدام جلوتر   كسى كه مى ـ  308مسأله  
، و اگر   اگر در بين نماز است بايد نماز را بشكند و وضو بگيرد، و ، چنانچه پيش از نماز است بايد وضو بگيرد بوده

بعد از نماز است نمازى كه خوانده صحيح است در صورتى كه علم نداشته باشد كه در حال شروع به نماز غافل 
 .، ولى براى نمازهاى بعد بايد وضو بگيرد بوده

، چنانچه  بعضى جاها را نشسته يا مسح نكرده است اگر بعد از وضو يا در بين آن يقين كند كه  ـ  309مسأله  
، و اگر خشك نشده يا  ، بايد دوباره وضو بگيرد رطوبت جاهايى كه پيش از آن است به جهت طول مدت خشك شده

، بايد جايى را كه نشسته يا مسح نكرده و آنچه بعد از آن است بشويد يا  به جهت گرمى هوا و مانند آن خشك شده
 . اگر در بين وضو در شستن يا مسح كردن جايى شك كند بايد به همين دستور عمل نمايد، و مسح كند
، در صورتى كه علم به غفلت در حال شروع نماز   اگر بعد از نماز شك كند كه وضو گرفته يا نه ـ  310مسأله  

 .، ولى بايد براى نمازهاى بعد وضو بگيرد نداشته باشد نمازش صحيح است
، نماز او باطل است و بايد وضو بگيرد و نماز را به جا   اگر در بين نماز شك كند كه وضو گرفته يا نه ـ  311مسأله  

 .آورد
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،   اگر بعد از نماز بداند كه وضوى او باطل شده ولى شك كند كه بعد از نماز باطل شده يا قبل از آن ـ  312مسأله  
 .نمازى كه خوانده صحيح است

تواند از بيرون آمدن غائط خوددارى  ، يا نمى ريزد گر انسان مرضى دارد كه بول او قطره قطره مى ا ـ  313مسأله  
،  كند ، چنانچه يقين دارد كه از اول وقت نماز تا آخر آن به مقدار وضو گرفتن و نماز خواندن مهلت پيدا مى كند

گر مهلت او به مقدار كارهاى واجب وضو و نماز ، و ا كند انجام دهد بايد وضو و نماز را در وقتى كه مهلت پيدا مى
 .است بايد در وقتى كه مهلت دارد فقط كارهاى واجب وضو و نماز را به جا آورد و كارهاى مستحب را ترك نمايد

كند و در بين نماز يك يا چند دفعه بول يا غائط از او   اگر به مقدار وضو و نماز مهلت پيدا نمى ـ  314مسأله  
كند هر چند احتياط مستحب اين است كه هر وقت  ، اگر همان نماز را با يك وضو بخواند كفايت مى شود خارج مى

 .، وضو بگيرد و بقّيه نماز را بخواند اى كه مواالت بهم نخورد بول يا غائط از او خارج شد در فاصله
، مگر  ى چندين نماز او كافيستشود يك وضو برا  كسى كه بول يا غائط پى درپى از او خارج مى ـ  315مسأله  

، و براى به جا آوردن سجده  ، و بهتر آن است كه براى هر نماز يك وضو بگيرد اين كه محدث به حدث ديگرى گردد
 .، وضوى ديگر الزم نيست و تشهد فراموش شده و نماز احتياط

، اگر  يست بعد از وضو فوراً نماز بخواند، الزم ن شود  كسى كه بول يا غائط پى درپى از او خارج مى ـ  316مسأله  
 .چه احتياط مستحب اين است كه بعد از وضو فوراً نماز بخواند

شود بعد از وضو بنابر احتياط مستحب از مس آنچه   كسى كه بول يا غائط پى درپى از او خارج مى ـ  317مسأله  
 .كه مس آن بر محدث حرام است اجتناب نمايد

اى كه در آن پنبه يا چيز  ، بايد براى نماز به وسيله كيسه ريزد  كسى كه بول او قطره قطره مى   ـ318مسأله  
، و احتياط واجب آن است كه  كند خود را حفظ نمايد ديگرى است كه از رسيدن بول به جاهاى ديگر جلوگيرى مى

 . حرج باشد، مگر در صورتى كه موجب پيش از هر نماز مخرج بول را كه نجس شده آب بكشد

، و نيز كسى كه  ، شستن بين دو نماز الزم نيست كند و در صورتى كه جمع ما بين ظهر و عصر يا مغرب و عشاء مى
، چنانچه ممكن باشد بايد به مقدار نماز از رسيدن غائط به جاهاى  تواند از بيرون آمدن غائط خوددارى كند نمى

، مگر در صورتى كه  كه براى هر نماز مخرج غائط را آب بكشد، و احتياط واجب آن است  ديگر جلوگيرى نمايد
 .موجب حرج باشد

، در صورتى كه ممكن باشد و  تواند از بيرون آمدن بول يا غائط خوددارى كند  كسى كه نمى ـ  319مسأله  
ض او به آسانى ، و در صورتى كه مر موجب حرج نباشد بايد به مقدار نماز از خارج شدن بول يا غائط جلوگيرى نمايد

 .معالجه شود بايد خود را معالجه نمايد
، بعد از آن كه مرض او خوب شد  تواند از بيرون آمدن بول يا غائط خوددارى كند  كسى كه نمى ـ  320مسأله  

، ولى اگر در بين وقت نماز مرض او  اش خوانده قضا نمايد الزم نيست نمازهايى را كه در وقت مرض مطابق وظيفه
 .ود بايد نمازى را كه در آن وقت خوانده دوباره بخواندخوب ش

، بايد به وظيفه كسانى كه  تواند از خارج شدن باد جلوگيرى كند  اگر كسى مرضى دارد كه نمى ـ  321مسأله  
 .توانند از بيرون آمدن بول يا غائط خوددارى كنند عمل نمايد نمى
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 چيزهايى كه بايد براى آنها طهارت از حدث داشت

 : براى شش چيز بايد وضو گرفت ـ  322مسأله  

 .، و براى نمازهاى مستحب وضو شرط صحت است  براى نمازهاى واجب غير از نماز ميت)اول(

، و اگر بين  آورد  براى سجده و تشهد فراموش شده و دو سجده سهوى كه براى تشهد فراموش شده بجا مى)دوم(
، ولى براى سجده سهو  ـ مثال بول كرده باشد ـ بنابر احتياط واجب نماز را اعاده كندآنها و نماز حدثى از او سر زده 

 .در غير موردى كه ذكر شد واجب نيست وضو بگيرد
 . براى طواف واجب در حج يا عمره)سوم(

 . اگر نذر يا عهد كرده يا قسم خورده باشد كه وضو بگيرد)چهارم(

، مانند  ، در صورتى كه آن نذر صحيح باشد بدن خود را به خط قرآن برساند اگر نذر كرده باشد كه جايى از )پنجم(
 .بوسيدن قرآن

، يا براى بيرون آوردن آن از محلّى كه بودن قرآن در آن محلّ   براى آب كشيدن قرآنى كه نجس شده)ششم(
، ولى چنانچه  ند، در صورتى كه مجبور باشد دست يا جاى ديگر بدن خود را به خط قرآن برسا موجب هتك است

،  ، بايد بدون اين كه وضو بگيرد قرآن را از آن محلّ بيرون آورد احترامى به قرآن باشد معطّل شدن به مقدار وضو بى
 .يا اگر نجس شده آب بكشد

ـ براى كسى كه وضو ندارد حرام   مس نمودن خط قرآن ـ يعنى رساندن جايى از بدن به خط قرآن ـ  323مسأله  
، و اگر قرآن را به زبان  ساندن موى بدن به قرآن مانعى ندارد در صورتى كه از توابع بشره شمرده نشود، و ر است

 .فارسى يا به زبان ديگرى ترجمه كنند مس آن در غير اسم ذات و اسماء صفات خداوند متعال اشكال ندارد
احترامى به  اگر مس نمودن آنان بى ى، ول  جلوگيرى بچه و ديوانه از مس خط قرآن واجب نيست ـ  324مسأله  

 .قرآن باشد بايد از آن جلوگيرى كنند
 كسى كه وضو ندارد ـ بنابر احتياط واجب ـ نبايد اسم ذات و اسماء صفات خداوند متعال را به هر  ـ  325مسأله  

) عليهم السالم( عصوماست كه اسماء مباركه چهارده م احتياط مستحب آن ، و زبانى كه نوشته شده باشد مس نمايد
 .را هم بدون وضو مس ننمايد

، و اگر  ، صحيح است  اگر پيش از وقت نماز به قصد اين كه با طهارت باشد وضو بگيرد يا غسل كند ـ  326مسأله  
 .، بلكه مستحب است نزديك وقت نماز هم به قصد مهيا بودن براى نماز وضو بگيرد اشكال ندارد

، اگر نيت وضوى واجب كند و قصدش  كه يقين يا حجت شرعيه دارد كه وقت داخل شده كسى  ـ  327مسأله  
 .، وضوى او صحيح است مقيد به وجوب نباشد و بعد از وضو بفهمد وقت داخل نشده

امورى كه وضو هر چند شرط صحت آنها نيست ولى در كمال آنها   مستحب است انسان براى ـ  328مسأله  
، مانند مناسك حج به غير از طواف واجب ونماز طواف ـ كه وضو در آن دو شرط صحت است  بگيردمعتبر است وضو 

نوشتن آن و براى  ـ و همچنين براى نماز ميت و ادخال ميت در قبر و رفتن به مسجد و براى خواندن قرآن و
 .، و نيز مستحب است كسى كه وضو دارد دوباره وضو بگيرد خوابيدن

تواند  ، مثال مى تواند هر كارى را كه بايد با وضو انجام داد به جا آورد ى يكى از اين كارها وضو بگيرد مىو هرگاه برا
 .با آن وضو نماز بخواند يا طواف واجب انجام دهد
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 كند چيزهايى كه وضو را باطل مى

 :كند  هفت چيز وضو را باطل مى ـ  329مسأله  

، و همچنين خارج از غير موضع  اعتياد با ع طبيعى يا از غير موضع طبيعى بول و غائط خارج از موض)اول و دوم(
 .واجب طبيعى بدون اعتياد بنابر احتيـاط

 .و رطوبت مشتبه به بول قبل از استبراء از بول حكم بول را دارد
ورتى كه شود و از غير آن به تفصيلى كه در غائط گذشت در ص  باد روده كه از مخرج طبيعى غائط خارج مى)سوم(

 .بر آن يكى از دو اسم مخصوص گفته شود
 .شود كه گوش نشنود ، و وقتى محقّق مى  خواب)چهارم(

 .برد مانند ديوانگى و مستى و بيهوشى  چيزهايى كه عقل را از بين مى)پنجم(

 . استحاضه زنان كه تفصيل آن خواهد آمد)ششم(

 . جنابت)هفتم(

 
 احكام وضوى جبيره

 .شود گذارند جبيره ناميده مى ، و دوايى كه روى زخم و مانند آن مى بندند  شكسته را مىچيزى كه با آن زخم و
، چنانچه روى آن باز است و آب ضرر   اگر در يكى از جاهاى وضو زخم يا دمل يا شكستگى باشد ـ  330مسأله  

 .ندارد بايد به طور معمول وضو گرفت
 صورت و دستهاست و روى آن باز است و آب ريختن روى آن ضرر  اگر زخم يا دمل يا شكستگى در ـ  331مسأله  

، و همچنين بنابر احتياط  ، بايد در شكستگى دست تر بر آن بكشد ، چنانچه كشيدن دست تر بر آن ضرر ندارد دارد
 ، و احتياط مستحب آن است كه بعد پارچه پاكى روى آن بگذارد و دست تر را روى پارچه هم واجب در زخم و دمل

، در مورد زخم بايد  شود آب كشيد ، و اگر اين مقدار هم ضرر دارد يا زخم و شكستگى نجس است و نمى بكشد
، و احتياط مستحب آن است كه  اطراف آن را به طورى كه در وضو گذشت از باال به پايين بشويد و تيمم الزم نيست

 .هم بنمايدپارچه پاكى روى زخم بگذارد و دست تر روى آن بكشد و تيمم 

و اما در شكستگى بايد تيمم نمايد و بنابر احتياط واجب وضو نيز گرفته و پارچه پاكى روى آن بگذارد و روى پارچه 
 .را با دست تر بكشد

، چنانچه نتواند آن   اگر زخم يا دمل يا شكستگى در جلوى سر يا روى پاهاست و روى آن باز است ـ  332مسأله  
، يا آن كه از مسح جاهاى سالم نيز متمكّن  ن معنى كه مثالً زخم تمام محلّ مسح را گرفته باشدرا مسح كند ـ به اي

نباشد ـ بنابر احتياط واجب بين وضو ـ به اين ترتيب كه پارچه پاكى روى آن بگذارد و روى پارچه را با ترى آب وضو 
 .كه در دست مانده مسح كند ـ و تيمم جمع كند

، چنانچه باز كردن آن مشقّت ندارد و آب هم براى  روى دمل يا زخم يا شكستگى بسته باشد اگر  ـ  333مسأله  
، يا جلوى سر و روى پاها  ، چه زخم و مانند آن در صورت و دستها باشد ، بايد باز كند و وضو بگيرد آن ضرر ندارد

 .باشد
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، چنانچه باز كردن يا ريختن  ستها باشد اگر زخم يا دمل يا شكستگى كه بسته است در صورت يا د ـ  334مسأله  
، بايد مقدارى را كه ضرر و مشقّت ندارد از اطراف شسته و روى جبيره را مسح  آب روى آن ضرر و يا مشقّت دارد

 .نمايد
، و رساندن  شود روى زخم را باز كرد ولى زخم و چيزى كه روى آن گذاشته پاك است  اگر نمى ـ  335مسأله  

، بايد آب را به روى زخم با رعايت ترتيب ـ و در صورت بنابر احتياط   است و ضرر و مشقّت نداردآب به زخم ممكن
، ولى اگر جبيره در صورت باشد و رساندن آب با رعايت ترتيب ممكن نباشد بنابر احتياط بين شستن و  ـ برساند

، چنانچه آب كشيدن آن و  س است، و اگر زخم يا چيزى كه روى آن گذاشته نج مسح با مراعات ترتيب جمع كند
، بايد آن را آب بكشد و موقع وضو آب را به زخم  رساندن آب به روى زخم ممكن باشد و ضرر و مشقّت نداشته باشد

 .برساند

شود آن را  ، يا زخم نجس است و نمى و در صورتى كه رساندن آب به روى زخم ممكن نيست يا ضرر يا مشقّت دارد
، و اگر  ، و اگر جبيره پاك است روى آن را مسح كند ، بايد اطراف زخم را بشويد ا مشقّت دارد، يا ضرر ي آب كشيد

، در صورتى كه ممكن است پارچه پاكى را روى آن  شود روى آن را دست تر كشيد نجس است يا نمى جبيره
اى بگذارد  كان پارچه را به گونهمسح بر آن پارچه ـ و حتّى االم ، و بنابر احتياط واجب جمع كند بين تيمم و بگذارد

، بنابر احتياط واجب  كه جزء جبيره حساب شود ـ و در صورتى كه گذاشتن پارچه يا مسح بر آن ممكن نباشد
 .بنمايـد اطراف آن را به طورى كه در وضو گذشت بشويد و تيمم هم

، احتياط واجب   دست را گرفته باشد اگر جبيره تمام صورت يا تمام يكى از دستها يا تمام هر دو ـ  336مسأله  
 .اى و تيمم آن است كه جمع كند بين وضوى جبيره

، بنابر احتياط واجب جمع كند بين وضوى جبيره و   اگر جبيره تمام اعضاى وضو را گرفته باشد ـ  337مسأله  
 .تيمم

،   تر روى آن كشيده است، و در موقع وضو دست  كسى كه در كف دست و انگشتها جبيره دارد ـ  338مسأله  
 .سر و پا را با همان رطوبت مسح كند

 اگر جبيره تمام پهناى روى پا را گرفته ولى مقدارى از طرف انگشتان و مقدارى از طرف باالى پا  ـ  339مسأله  
سح ، و جايى كه جبيره است روى جبيره را م ، بايد جاهايى كه باز است روى پا را كه مسحش واجب است باز است

 .كند
ها در سر يا روى  ، و اگر جبيره ، بايد بين آنها را بشويد  اگر در صورت يا دستها چند جبيره باشد ـ  340مسأله  
 .، و در جاهايى كه جبيره است بايد به دستور جبيره عمل نمايد ، بايد بين آنها را مسح كند پاها باشد
، بنابر  خم را گرفته و برداشتن آن بدون مشقّت ممكن نيست اگر جبيره بيشتر از معمول اطراف ز ـ  341مسأله  

، و اگر برداشتن زايد از معمول جبيره بدون مشقّت ممكن  احتياط واجب  وضوى جبيره بگيرد و تيمم هم بنمايد
 ، و اگر در سر يا روى پاهاست و ، پس اگر زخم در صورت يا دستهاست آن قسمت را بشويد ، بايد آن را بردارد است

 .، آن را مسح كند و براى جاى زخم به دستور جبيره عمل نمايد مسحش واجب است
 اگر در اعضاى وضو زخم و جراحت و شكستگى نيست ولى به جهت ديگرى آب براى آنها ضرر دارد  ـ  342مسأله  

 .بايد تيمم كند
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، حكم آن حكم   جهت ضرر بشويدتواند آن را از  اگر جايى از اعضاى وضو را رگ زده است و نمى ـ  343مسأله  
تواند آن را  ، و اگر براى جهت ديگرى مثل بند نيامدن خون نمى زخم و جراحت است كه در مسائل قبل گذشت

 .بشويد بايد تيمم كند
 اگر در جاى وضو يا غسل چيزى چسبيده است كه برداشتن آن ممكن نيست يا موجب حرج است  ـ  344مسأله  

 .اى و تيمم جمع كند بين وضو يا غسل جبيرهبنابر احتياط واجب 
، و بنابر احتياط  اى است اى مثل وضوى جبيره ، غسل جبيره  در غير غسل ميت از ساير اغسال ـ  345مسأله  

، ولى اگر در بدن زخم يا دمل باشد ـ چه محلّ مجبور باشد و چه مكشوف ـ هرچند  واجب آن را ترتيبى به جا آورد
، و اگر شكستگى باشد حكم  ، اما احتياط واجب آن است كه غسل كند  غسل و تيمم وجهى هستبراى تخيير بين

 .آن و حكم موضع شكسته و زخم و دمل در غسل همان است كه در صورت و دستها در وضو گذشت
،  اشد كسى كه وظيفه او تيمم است اگر در بعضى از جاهاى تيمم او زخم يا دمل يا شكستگى ب ـ  346مسأله  

 .اى نمايد اى تيمم جبيره بايد به دستور وضوى جبيره
تا آخر وقت عذر او بر طرف  كه ، چنانچه بداند اى نماز بخواند  كسى كه بايد با وضو يا غسل جبيره ـ  347مسأله  

هتر آن ، ولى اگر اميد دارد كه تا آخر وقت عذر او بر طرف شود ب بخواند تواند در اول وقت نماز ، مى شود نمى
، و در  اى به جا آورد غسل جبيره كه صبر كند و چنانچه عذر او بر طرف نشد در آخر وقت نماز را با وضو يا است

، بايد وضو گرفته يا غسل كرده و نماز را  وقت عذرش بر طرف شد صورتى كه اول وقت نماز خواند و تا آخر
 .نمايد اعاده

، يا از جهت درد چشم آب  ، موى چشم خود را بچسباند ر چشم اوست اگر انسان براى مرضى كه د ـ  348مسأله  
 .براى آن ضرر داشته باشد بايد تيمم نمايد

، بايد احتياط كند به جمع بين وضو  اى اش تيمم است يا وضوى جبيره داند وظيفه  كسى كه نمى ـ  349مسأله  
 .و تيمم

، صحيح است  اى خوانده و تا آخر وقت عذرش مستمر بوده ره نمازهايى را كه انسان با وضوى جبي ـ  350مسأله  
وهرگاه عذرش  ، بعدى را در صورتى كه در تمام وقت عذرش مستمر باشد به جا آورد تواند با آن وضو نمازهاى و مى

 .بر طرف شد براى نمازهاى بعد بنابر احتياط واجب وضو بگيرد

 
 غسلهاى واجب

 غسل )چهارم(غسل نفاس،  )سوم(،  غسل حيض) دوم(،  جنابتغسل ) اول(: غسلهاى واجب هفت است
غسلى كه به واسطه نذر و قسم و مانند اينها ) هفتم(،  غسل ميت )ششم(،   غسل مس ميت)پنجم(استحاضه، 
 .شود واجب مى

 
 احكام جنابت

 :شود  به دو چيز انسان جنب مى ـ  351مسأله  

 .جماع) اول(
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، با اختيار باشد  شهوت ، با شهوت باشد يا بى ، كم باشد يا زياد خواب باشد يا بيدارى، در  بيرون آمدن منى) دوم(
 .اختيار يا بى

، چنانچه با شهوت و جستن   اگر رطوبتى از مرد خارج شود كه نداند منى است يا بول يا غير اينها ـ  352مسأله  
، و اگر هيچ يك از اين سه  كم منى را دارد، آن رطوبت ح بيرون آمده و بعد از بيرون آمدن آن بدن سست شده
، هر چند با جستن  ، ولى در مريض اگر با شهوت بيرون آيد نشانه يا بعضى از اينها را نداشته باشد حكم منى را ندارد

، و اما زن اگر از شهوت انزال كند غسل جنابت بر او واجب  ، حكم منى را دارد و سستى بدن بيرون نيامده باشد
 .است

اى را كه در مسأله پيش   اگر از مردى كه مريض نيست آبى بيرون آيد كه يكى از سه نشانه ـ  353سأله  م
، وضو داشته به همان  ، چنانچه پيش از بيرون آمدن آن هاى ديگر را داشته يا نه گذشت داشته باشد و نداند نشانه

 .وضو اكتفا كند و اگر وضو نداشته كافى است فقط وضو بگيرد
، و اگر بول نكند و بعد از غسل رطوبتى از   مستحب است انسان بعد از بيرون آمدن منى بول كند ـ  354له  مسأ

 .، حكم منى را دارد او بيرون آيد كه نداند منى است يا رطوبت ديگر
شد و چه در گاه يا بيشتر داخل شود چه در قُبل با  اگر انسان با زنى جماع كند و به اندازه ختنه ـ  355مسأله  

، و بنابر احتياط واجب در جماع با مرد جمع كند بين غسل و  ، اگر چه منى بيرون نيايد شوند دبر هر دو جنب مى
، و در حكم مذكور فرقى نيست بين بالغ و  كند وضو در صورتى كه قبال وضو نداشته باشد وگرنه غسل كفايت مى

 .نابالغ و عاقل و مجنون و قاصد و غير قاصد
 .، غسل بر او واجب نيست گاه داخل شده يا نه  اگر شك كند كه به مقدار ختنه ـ  356أله  مس

،   است  اگر حيوانى را وطى كند ـ يعنى با او نزديكى نمايد ـ و منى از او بيرون آيد غسل تنها كافى ـ  357مسأله  
، و اگر وضو نداشته احتياط  ها كافى است، چنانچه پيش از وطى وضو داشته باز هم غسل تن و اگر منى بيرون نيايد

 .واجب آن است كه غسل كند و وضو هم بگيرد
، يا انسان شك كند كه منى از او بيرون آمده يا نه   اگر منى از جاى خود حركت كند و بيرون نيايد ـ  358مسأله  

 .غسل بر او واجب نيست
، بعد از داخل شدن وقت نماز هم  ايش ممكن استتواند غسل كند ولى تيمم بر  كسى كه نمى ـ  359مسأله  

 .تواند با زن خود نزديكى كند مى
،  كند ، بايد غسل  اگر در لباس خود منى ببيند و بداند كه از خود اوست و براى آن غسل نكرده ـ  360مسأله  

، و اگر بعد از وقت است  ، اگر در وقت است اعاده كند ونمازهايى را كه يقين دارد بعد از بيرون آمدن منى خوانده
 .، اعاده و قضاء ندارد دهد پيش از بيرون آمدن آن منى خوانده ، و اما نمازهايى را كه احتمال مى قضا نمايد

 
 چيزهايى كه بر جنب حرام است

 : پنج چيز بر جنب حرام است ـ  361مسأله  

 خداوند متعال ـ به هر لغتى كه باشد ـ و ساير ، يا به اسم مبارك ذات رساندن جايى از بدن خود به خط قرآن) اول(
 .را مس ننمايد) عليهم السالم( اسماء حسنى و بنابر احتياط مستحب اسماى انبيا و ائمه و حضرت زهرا
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اگر چه از يك در داخل و از در ديگر خارج ) صلى اهللا عليه وآله وسلم( رفتن در مسجدالحرام و مسجد پيغمبر) دوم(
 .شود

، و همچنين  ، ولى اگر از يك در مسجد داخل و از در ديگر خارج شود مانعى ندارد ف در مساجد ديگرتوقّ) سوم(
) عليهم السالم( احتياط واجب آن است كه از رفتن در حرم ائمه ، و حرام است) عليهم السالم( توقّف در حرم امامان

 .خوددارى كند اگر چه از يك در داخل و از در ديگر خارج شود
 .، و همچنين بنابر احتياط واجب داخل شدن در مسجد براى برداشتن چيزى گذاشتن چيزى در مسجد) رمچها(

الم (سوره سى و دوم قرآن » اول«: ، و آن آيات در چهار سوره است خواندن هر يك از آيات سجده واجب) پنجم(
سوره » چهارم«،  )والنجم( و سوم سوره پنجاه» سوم«،  ) ـ فصلت حم سجده ـ(سوره چهل و يكم » دوم«،  )تنزيل

 ). اقرأ (نود و ششم 
، بلكه بعض  ) بِسمِ اللّه الرَّحمنِ الرَّحيم (، حتّى از خواندن  و بنابر احتياط واجب از خواندن بقيه اين چهار سوره

 .ها نيز خوددارى كند آن به قصد اين سوره

 
 چيزهايى كه بر جنب مكروه است

 :يز بر جنب مكروه است نُه چ ـ  362مسأله  

 .، ولى اگر وضو بگيرد يا دستها را بشويد مكروه نيست خوردن و آشاميدن) اول و دوم

 .هايى كه سجده واجب ندارد خواندن بيشتر از هفت آيه از سوره) سوم(

 .هاى قرآن رساندن جايى از بدن به جلد و حاشيه و بين خط) چهارم(

 .همراه داشتن قرآن) پنجم(

 .، مكروه نيست ، بدل از غسل تيمم كند ، ولى اگر وضو بگيرد و يا به واسطه نداشتن آب ابيدنخو) ششم(

 . خضاب كردن به حنا و مانند آن)هفتم(

 . ماليدن روغن به بدن)هشتم(

 .، يعنى در خواب منى از او بيرون آمده است ، بعد از آن كه محتلم شده جماع كردن) نهم(

 

 
 غسل جنابت

،  شود ، و براى واجبات مشروط به طهارت واجب مى  غسل جنابت به خودى خود مستحب است   ـ363مسأله  
هاى  ولى براى نماز ميت و سجده سهو ـ مگر سجده سهو در مورد تشهد فراموش شده ـ و سجده شكر و سجده

 .واجب قرآن غسل جنابت الزم نيست
، بلكه اگر به قصد قربت ـ  كند ل واجب يا مستحب مى الزم نيست در وقت غسل نيت كند كه غس ـ  364مسأله  

 .چنانكه در وضو گذشت ـ و با اخالص غسل كند كافى است
اى داشته باشد كه وقت نماز داخل شده و نيت غسل واجب كند و   اگر يقين كند يا حجت شرعيه ـ  365مسأله  

 .، غسل او صحيح است غسل كرده، و بعد معلوم شود كه پيش از وقت  قصدش مقيد به وجوب نباشد
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 .ارتماسى ، ترتيبى و شود انجام داد  غسل را چه واجب و چه مستحب به دو قسم مى ـ  366مسأله  

 
 غسل ترتيبى

، و بنابر احتياط واجب  ، بعد بدن را بشويد ، اول سر و گردن  در غسل ترتيبى بايد به نيت غسل ـ  367مسأله  
، و اگر عمداً يا از روى فراموشى و يا به واسطه ندانستن مسأله سر را   چپ بدن را بشويداول طرف راست و بعد طرف

، بنابر احتياط  ،واگر طرف راست را بعد از طرف چپ بشويد كند بدن را دوباره بشويد ، كفايت مى بعد از بدن بشويد
از سه عضو زير آب به قصد غسل ، و تحقّق غسل ترتيبى به حركت دادن هر يك  واجب طرف چپ را دوباره بشويد

 .محلّ اشكال است
 بنابر احتياط واجب نصف ناف و نصف عورت را بايد با طرف راست بدن و نصف ديگر را با طرف  ـ  368مسأله  

 .، و بهتر است تمام ناف و عورت با هر دو طرف شسته شود چپ بشويد
ر و گردن و طرف راست و طرف چپ ـ را كامال  براى آن كه يقين كند هر سه قسمت ـ يعنى س ـ  369مسأله  

، بلكه احتياط  شويد مقدارى از قسمت ديگر را هم با آن قسمت بشويد ، بايد هر قسمتى را كه مى غسل داده
، و تمام طرف چپ گردن را با طرف چپ بدن  مستحب آن است كه تمام طرف راست گردن را با طرف راست بدن

 .بشويد
عد از غسل بفهمد جايى از بدن را نشسته و نداند آيا از سر يا طرف راست يا طرف چپ  اگر ب ـ  370مسأله  

، و بنابر احتياط  دهد از طرف چپ نشسته بشويد ، شستن سر الزم نيست و بايد جايى را كه احتمال مى باشد مى
 .دهد از طرف راست نشسته قبل از شستن طرف چپ بشويد واجب جايى را كه احتمال مى

، چنانچه از طرف چپ باشد شستن همان مقدار   اگر بعد از غسل بفهمد مقدارى از بدن را نشسته ـ  371  مسأله
، و اگر از  بنابر احتياط واجب ـ طرف چپ را بشويد ، و اگر از طرف راست باشد بعد از شستن آن مقدار ـ كافيست

، طرف راست را بر طرف چپ  ابر احتياط واجب، و بن سر و گردن باشد بايد بعد از شستن آن مقدار بدن را بشويد
 .مقدم بدارد

، شستن همان مقدار   كسى كه پيش از تمام شدن غسل در شستن مقدارى از طرف چپ شك كند ـ  372مسأله  
، بنابر احتياط  ، ولى اگر بعد از شستن مقدارى از طرف چپ در شستن مقدارى از طرف راست شك كند كافيست

، و اگر در شستن مقدارى از سر و گردن شك كند و  را شسته و بعد از آن طرف چپ را هم بشويدواجب آن مقدار 
 .، شكش غير معتبر و غسلش صحيح است داخل در شستن قسمتهاى ديگر بدن شده باشد

 
 غسل ارتماسى

سى در صورتى ، و تحقّق غسل ارتما شود  غسل ارتماسى به فرو بردن تمام بدن در آب محقّق مى ـ  373مسأله  
اى باشد كه  ، و بنابراحتياط واجب به گونه كه قسمتى از بدن در آب باشد به فرو بردن باقى بدن مورد اشكال است

 .عرفاً صدق كند كه بدن را دفعةً در آب فرو برده است
جزء نيت غسل ، بنابر احتياط بايد هنگام فرو بردن اول جزء بدن در آب تا آخر   در غسل ارتماسى ـ  374مسأله  

 .داشته باشد
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 اگر بعد از غسل ارتماسى بفهمد كه به مقدارى از بدن آب نرسيده است ـ جاى آن را بداند يا نداند  ـ  375مسأله  
 .ـ بايد دوباره غسل كند

 . اگر براى غسل ترتيبى وقت ندارد ولى براى ارتماسى وقت دارد بايد غسل ارتماسى كند ـ  376مسأله  

، و حكم غسل ارتماسى  تواند غسل ارتماسى كند  كسى كه براى حج يا عمره احرام بسته نمى ـ  377مسأله  
 .ذكر شده است» 1625«دار در مسأله  شخص روزه

 
 احكام غسل كردن

، بلكه اگر به فرو رفتن   در غسل ارتماسى يا ترتيبى پاك بودن تمام بدن پيش از غسل الزم نيست ـ  378مسأله  
، و آب  يختن آب ـ در صورتى كه آب معتصم باشد ـ به قصد غسل بدن پاك شود غسل صحيح استدر آب يا ر

 .، مانند آب باران و كرّ و جارى معتصم آبى است كه به مالقات با نجس نجس نشود
، و احتياط   كسى كه از حرام جنب شده غسل او با آب گرم اگر چه عرق كند صحيح است ـ  379مسأله  

 .ست كه با آب سرد غسل كندمستحب آن ا
، و اگر ترتيبى  ، چنانچه غسل ارتماسى باشد باطل است  اگر در غسل جايى از بدن نشسته بماند ـ  380مسأله  

شود ـ مثل توى  ، و در هر حال شستن آنچه كه عرفاً باطن شمرده مى گذشت» 371«باشد حكم آن در مسأله 
 .ـ واجب نيست گوش و بينى

، چنانچه قبال از ظاهر بوده بايد بشويد و   جايى را كه شك دارد از ظاهر بدن است يا از باطن آن ـ  381مسأله  
، و در صورتى كه حالت سابقه معلوم نيست ـ بنابر احتياط واجب ـ  اگر قبال از ظاهر نبوده شستن آن الزم نيست

 .بشويد
، بايد  شاد باشد كه داخل آن از ظاهر شمرده شود اگر سوراخ جاى گوشواره و مانند آن به قدرى گ ـ  382مسأله  

، مگر در صورت شك در صدق ظاهر بر آن كه در اين  ، و در غير اين صورت شستن آن الزم نيست آن را شست
 . صورت بنابر احتياط الزم است

 به بر طرف ، و اگر پيش از يقين  چيزى را كه مانع رسيدن آب به بدن است بايد بر طرف نمايد ـ  383مسأله  
، و اگر غسل ترتيبى كرده است حكمش همان است كه در  ، بايد دوباره غسل كند ، غسل ارتماسى نمايد شدن آن

 .گذشت» 372«مسأله 
 اگر موقع غسل شك كند چيزى كه مانع از رسيدن آب باشد در بدن او هست يا نه بايد وارسى  ـ  384مسأله  

 .كند تا مطمئن شود كه مانعى نيست
، و شستن موهاى بلند واجب  شود بشويد  در غسل بايد موهاى كوتاهى را كه جزء بدن حساب مى ـ  385سأله  م

، ولى اگر رساندن آب به پوست  ، غسل صحيح است ، بلكه اگر آب را طورى به پوست برساند كه آنها تر نشود نيست
 . برسد، بايد آنها را بشويد كه آب به بدن بدون شستن آنها ممكن نباشد

، در  ، مثل پاك بودن آب و مباح بودن آن  تمام شرطهايى كه براى صحيح بودن وضو گذشت ـ  386مسأله  
، و نيز در غسل ترتيبى  ، ولى در غسل الزم نيست بدن را از باال به پايين بشويد صحيح بودن غسل هم شرط است

 پس اگر بعد از شستن سر و گردن صبر كند و بعد ، الزم نيست بعد از شستن هر قسمت فوراً قسمت ديگر را بشويد

www.ParsBook.org



 توضيح المسائل

 

44

، ولى كسى  ، اشكال ندارد ، يا بعد از طرف راست مدتى صبر كند و بعد طرف چپ را بشويد از مدتى بدن را بشويد
، بايد  شود از او بيرون نيايد ، اگر به اندازه غسل و نماز مى تواند از بيرون آمدن بول و غائط خوددارى كند كه نمى

 .فوراً غسل كند و بعد از آن هم فوراً نماز بخواند
 كسى كه قصد دارد پول حمامى را ندهد يا بدون اين كه بداند حمامى راضى است بخواهد نسيه  ـ  387مسأله  

 .بگذارد اگر چه بعد حمامى را راضى كند غسل او باطل است
كند قصدش اين باشد  ، ولى كسى كه غسل مى اند اگر حمامى راضى باشد كه پول حمام نسيه بم ـ  388مسأله  

 .، يا از مال حرام بدهد غسل او باطل است كه طلب او را ندهد
 .، مرتكب حرام شده و غسل او باطل است  اگر پولى را كه خمس آن را نداده است به حمامى بدهد ـ  389مسأله  

و پيش از غسل شك كند كه چون در خزينه تطهير ،   اگر مخرج غائط را در آب خزينه تطهير كند ـ  390مسأله  
، مگر اين كه پيش از غسل حمامى را راضى  ، غسل او باطل است كرده حمامى به غسل كردن او راضى است يا نه

 .كند
، ولى اگر بعد از غسل شك كند كه غسل او   اگر شك كند كه غسل كرده يا نه بايد غسل كند ـ  391مسأله  

 .، غسلش صحيح است ، در صورتى كه احتمال بدهد كه وقت غسل ملتفت بوده  نهدرست بوده يا
 اگر در بين غسل حدث اصغر از او سر زند ـ مثال بول كند ـ بنابر احتياط واجب غسل را تمام كند  ـ  392مسأله  

 .و اعاده نمايد و وضو هم ضميمه كند مگر اين كه از غسل ترتيبى به غسل ارتماسى عدول كند
 اگر از جهت تنگى وقت وظيفه مكلَّف تيمم بوده ولى به خيال اين كه به اندازه غسل و نماز وقت  ـ  393سأله  م

، و اگر  ، در صورتى كه به قصد طهارت از جنابت يا قرائت قرآن مثال غسل نمايد غسل او صحيح است دارد غسل كند
 .، آن غسل باطل است از نباشد قصد غسل نداشته باشدقصد كند براى خواندن آن نماز به نحوى كه اگر امر به نم

، چنانچه احتمال بدهد كه   كسى كه جنب شده و نماز خوانده اگر شك كند كه غسل كرده يا نه ـ  394مسأله  
، و در صورتى كه بعد از  ، ولى براى نمازهاى بعد بايد غسل كند ، نماز او صحيح است وقت شروع به نماز ملتفت بوده

،  ، و نمازى را هم كه خوانده اگر وقت باقى است اعاده كند  حدث اصغر از او صادر شده باشد بايد وضو هم بگيردنماز
 .و اگر وقت باقى نيست قضا نمايد

، ولى بعد از غسل اول  تواند آنها را جدا جدا انجام دهد ، مى  كسى كه چند غسل بر او واجب است ـ  395مسأله  
، بلكه اگر يك غسل معين  تواند به نيت همه آنها يك غسل به جا آورد ، و همچنين مى وب نكندبراى بقيه نيت وج
 .نمايد ، از بقيه كفايت مى از آنها را قصد كند

، چنانچه بخواهد غسل   اگر بر جايى از بدن آيه قرآن يا اسم خداوند متعال نوشته شده باشد ـ  396مسأله  
، و همچنين است اگر بخواهد وضوى   را طورى به بدن برساند كه مس آن نوشته نشودترتيبى به جا آورد بايد آب

، و  ، و همچنين بنابر احتياط واجب اگر اسم خداوند متعال باشد ترتيبى بگيرد و بر بعض اعضاى وضو آيه قرآن باشد
 .مستحب است)سالمعليهم ال( در غسل و وضو مراعات احتياط نسبت به اسماء انبيا و ائمه و حضرت زهرا

، بلكه با غسلهاى ديگر واجب غير از  ، نبايد براى نماز وضو بگيرد  كسى كه غسل جنابت كرده ـ  397مسأله  
،  تواند بدون وضو نماز بخواند ، نيز مى آيد مى» 650«غسل استحاضه متوسطه و با غسلهاى مستحب كه در مسأله 

 .بگيرداگر چه احتياط مستحب آن است كه وضو هم 
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 استحاضه

، مستحاضه  ، و زن را در موقع ديدن خون استحاضه شود خون استحاضه است يكى از خونهايى كه از زن خارج مى
 .گويند مى

آيد و   خون استحاضه در بيشتر اوقات زرد رنگ و سرد است و بدون فشار و سوزش بيرون مى ـ  398مسأله  
 .ا سرخ و گرم و غليظ باشد و با فشار و سوزش بيرون آيد، ولى ممكن است گاهى سياه ي غليظ هم نيست

 .قليله و متوسطه و كثيره:  استحاضه سه قسم است ـ  399مسأله  

 .دارد آلوده كند و در آن فرو نرود اى را كه زن با خود بر مى استحاضه قليله آن است كه خون فقط روى پنبه

، ولى از پنبه به دستمال و  گر چه در يك گوشه آن باشداستحاضه متوسطه آن است كه خون در پنبه فرو رود ا
 .بندند نرسد مانند آن كه معموال زنها براى جلوگيرى از خون مى

 .استحاضه كثيره آن است كه خون پنبه را فرا گرفته و به دستمال برسد

 
 احكام استحاضه

،    و بنابر احتياط واجب پنبه را عوض كند،  در استحاضه قليله بايد زن براى هر نماز يك وضو بگيرد ـ  400مسأله  
 .و بايد ظاهر فرج را اگر خون به آن رسيده آب بكشد

،   در استحاضه متوسطه بايد زن براى هر نماز صبح غسل كند و تا صبح ديگر براى نمازهاى خود ـ  401مسأله  
حالت قبل از نماز ديگر برايش پيش ، و هرگاه اين  كارهاى استحاضه قليله را كه در مسأله پيش گذشت انجام دهد
 .، كارهاى استحاضه قليله را انجام دهد آيد براى آن نماز غسل كند و تا صبح ديگر براى نمازهاى خود

، چه آن  ، قبل از نماز بعد غسل نمايد و اگر عمداً يا از روى فراموشى قبل از نمازى كه بايد غسل نمايد غسل نكند
 .اشدكه خون بيايد يا قطع شده ب

، بايد براى هر   در استحاضه كثيره عالوه بر آنچه كه در استحاضه متوسطه در مسأله قبل گذشت ـ  402مسأله  
، و الزم است يك غسل براى نماز ظهر و عصر و يكى  نماز ـ بنابر احتياط واجب ـ دستمال را عوض كند يا آب بكشد

، و اگر فاصله   و عصر و همچنين مغرب و عشاء فاصله نيندازد، و بين نماز ظهر براى نماز مغرب و عشاء به جا آورد
، و در استحاضه كثيره غسل از وضو  انداخت بايد براى نماز دوم ـ چه عصر باشد و چه عشاء ـ دوباره غسل كند

 .كند كفايت مى
غسل به جا ، چنانچه زن براى آن خون وضو يا   اگر خون استحاضه پيش از وقت نماز هم بيايد ـ  403مسأله  

 .، بايد در موقع نماز وضو يا غسل به جا آورد اگر چه در آن موقع مستحاضه نباشد نياورده باشد
، ولى  ، هر كدام را اول به جا آورد صحيح است  مستحاضه متوسطه كه بايد وضو بگيرد و غسل كند ـ  404مسأله  

 .بهتر آن است كه اول وضو بگيرد

 .، بايد قبل از غسل وضو بگيرد بخواهد وضو بگيردو اما مستحاضه كثيره اگر 
، و  ، بايد براى نماز ظهر و عصر غسل كند  اگر استحاضه قليله زن بعد از نماز صبح متوسطه شود ـ  405مسأله  

 .، بايد براى نماز مغرب و عشاء غسل نمايد اگر بعد از نماز ظهر و عصر متوسطه شود
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، بايد براى نماز ظهر و عصر يك  ه يا متوسطه زن بعد از نماز صبح كثيره شود اگر استحاضه قليل ـ  406مسأله  
، بايد براى نماز  ، و اگر بعد از نماز ظهر و عصر كثيره شود ، و براى نماز مغرب و عشاء غسل ديگرى به جا آورد غسل

 .مغرب و عشاء غسل نمايد
، اگر  داخل شدن وقت نماز بر آن حالت باقى باشد مستحاضه كثيره يا متوسطه در صورتى كه تا  ـ  407مسأله  

، ولى نزديك اذان صبح جايز است به قصد  ، غسل او باطل است پيش از داخل شدن وقت نماز براى نماز غسل كند
 .، و بنابر احتياط بعد از طلوع فجر براى نماز صبح بايد غسل را اعاده كند رجاء غسل نمايد و نماز شب را بخواند

ـ چه واجب باشد چه  كه حكم آن گذشت  زن مستحاضه براى هر نمازى ـ غير از نماز يوميه ـ  408مسأله  
ه مستحبيا بخواهد نمازى را كه تنها  اى را كه خوانده احتياطاً دوباره بخواند ، و همچنين اگر بخواهد نماز يومي ،

، و مستحاضه  راى استحاضه ذكر شد انجام دهد، بايد تمام كارهايى را كه ب خوانده است دوباره با جماعت بخواند
،  اى كه براى آن غسل كرده بجا آورد ، و اگر آن نماز را در وقت فريضه يوميه كثيره بنابر احتياط وضو هم بگيرد

سجده و تشهد فراموش شده و دو سجده  ، اما براى خواندن نماز احتياط و بنابر احتياط واجب دوباره غسل كند
، در صورتى كه آنها را بعد از نماز فوراً انجام دهد واجب نيست  اى تشهد فراموش شده بايد به جا آوردسهوى كه بر

 .، انجام كارهاى استحاضه الزم نيست ، و براى سجده سهو نماز كارهاى استحاضه را انجام دهد
خواند بايد كارهاى   مى، فقط براى نماز اولى كه  زن مستحاضه بعد از آن كه خونش قطع شد ـ  409مسأله  

 .، و براى نمازهاى بعد الزم نيست استحاضه را انجام دهد
خواهد نماز بخواند يا بايد بر وفق احتياط  ، موقعى كه مى  اگر زن نداند استحاضه او چه قسم است ـ  410مسأله  

، و  ى صبر كند و بيرون آورد، مثال مقدارى پنبه داخل فرج نمايد و كم كه خود را وارسى نمايد عمل كند و يا اين
، كارهايى را كه براى آن قسم دستور داده شده انجام  بعد از آن كه فهميد استحاضه او كدام يك از آن سه قسم است

، پيش از داخل شدن وقت هم  كند خواهد نماز بخواند استحاضه او تغيير نمى ، ولى اگر بداند تا وقتى كه مى دهد
 .مايدتواند خود را وارسى ن مى

، چنانچه قصد قربت داشته و   زن مستحاضه اگر پيش از آن كه خود را وارسى كند مشغول نماز شود ـ  411مسأله  
اش قليله بوده و به وظيفه استحاضه قليله عمل نموده ـ نماز او صحيح  به وظيفه خود عمل كرده ـ مثال استحاضه

اش نبوده ـ مثل آن كه استحاضه او متوسطه بوده و به  ه، و اگر قصد قربت نداشته يا عمل او مطابق وظيف است
 .وظيفه قليله رفتار كرده ـ نماز او باطل است

، احتياط واجب   زن مستحاضه اگر نتواند خود را وارسى نمايد و نداند استحاضه او از چه قسم است ـ  412مسأله  
داند  ، مثال اگر نمى خود عمل كرده استآن است كه وظيفه بيشتر را انجام دهد تا يقين كند كه به تكليف 

داند متوسطه است يا كثيره  ، و اگر نمى استحاضه او قليله است يا متوسطه كارهاى استحاضه متوسطه را انجام دهد
، ولى اگر بداند سابقاً كدام يك از سه قسم بوده  كارهاى استحاضه كثيره را انجام دهد و براى هر نماز وضو هم بگيرد

 .وظيفه همان قسم رفتار نمايدبايد به 
 اگر خون استحاضه در اول ظهورش در باطن باشد و بيرون نيايد وضو يا غسلى را كه زن داشته  ـ  413مسأله  

 .كند ـ وضو و غسل را باطل مى ، و اگر بيرون بيايد ـ هر چند كم باشد كند باطل نمى
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آيد  ، اگر چه بداند دوباره خون مى ارسى كند و خون نبيند زن مستحاضه ا گر بعد از نماز خود را و ـ  414مسأله  
 .تواند نماز بخواند با وضويى كه دارد مى

تواند  ، خونى از او بيرون نيامده مى  زن مستحاضه اگر بداند از وقتى كه مشغول وضو يا غسل شده ـ  415مسأله  
 .بيندازدداند بر اين حال باقى است تأخير  خواندن نماز را تا وقتى كه مى

، يا به اندازه خواندن نماز  شود  اگر مستحاضه بداند كه پيش از گذشتن وقت نماز بكلّى پاك مى ـ  416مسأله  
 .، بايد صبر كند و نماز را در وقتى كه پاك است بخواند آيد خون بند مى

گر نماز را تأخير بيندازد به ، و مستحاضه بداند كه ا  اگر بعد از وضو و غسل خون در ظاهر قطع شود ـ  417مسأله  
، بايد نماز را تأخير بيندازد و موقعى كه بكلّى  شود مقدارى كه وضو و غسل و نماز را به جا آورد بكلّى پاك مى

، الزم نيست وضو و غسل را  شد تنگ ، و اگر وقت نماز دوباره وضو و غسل را به جا آورد و نماز را بخواند شد پاك
 .واجب به جهت غسل و همچنين به جهت وضو تيمم بنمايد و نماز بخواند بلكه بنابر احتياط،  دوباره به جا آورد

، ولى اگر بداند از   مستحاضه كثيره و متوسطه وقتى كه به كلّى از خون پاك شد بايد غسل كند ـ  418مسأله  
 .الزم نيست دوباره غسل نمايد،  ، ديگر خون نيامده و به كلّى پاك شده وقتى كه براى نماز پيش مشغول غسل شده

، مگر در  ، بايد نماز را تأخير نيندازند  مستحاضه قليله و متوسطه و كثيره بعد از انجام وظيفه ـ  419مسأله  
تواند  ، و در نماز هم مى ، ولى گفتن اذان و اقامه قبل از نماز اشكال ندارد گذشت» 415«موردى كه در مسأله 

، و احتياط مستحب آن است كه اگر به مقدار اجزاى واجب نماز  و غير آن را به جا آوردكارهاى مستحب مثل قنوت 
 .، مستحبات را ترك كند پاك است
، بايد مطابق  فاصله بيندازد نماز اى كه دارد ـ از وضو يا غسل ـ و  زن مستحاضه اگر بين وظيفه ـ  420مسأله  
، مگر آن كه بداند بر حالتى است كه در  اصله مشغول نماز شودبالف اش دوباره وضو گرفته يا غسل كند و وظيفه
 .گذشت »415«مسأله 

، بايد بعد از غسل  ، چنانچه براى او ضرر ندارد شود  اگر خون استحاضه زن جريان دارد و قطع نمى ـ  421مسأله  
د دوباره غسل كند و اگر نماز ، باي ، و چنانچه كوتاهى كند و خون بيرون بيايد از بيرون آمدن خون جلوگيرى نمايد

 .هم خوانده بايد دوباره بخواند
، استحاضه متوسطه  ، ولى اگر در بين غسل  اگر در موقع غسل خون قطع نشود غسل صحيح است ـ  422مسأله  

 .، الزم است غسل را از سر بگيرد كثيره شود
تواند از   كه روزه است به مقدارى كه مى احتياط مستحب آن است كه زن مستحاضه در تمام روزى ـ  423مسأله  

 .بيرون آمدن خون جلوگيرى كند
هايى را كه براى نمازهاى روز واجب  ، در صورتى صحيح است كه غسل  روزه زن مستحاضه كثيره ـ  424مسأله  

را روزه خواهد فرداى آن  ، و همچنين ـ بنابر احتياط واجب ـ غسل نماز مغرب و عشاء شبى كه مى است انجام دهد
 .جا آورد بگيرد به
 .، روزه او صحيح است  اگر بعد از نماز عصر مستحاضه شود و تا غروب غسل نكند ـ  425مسأله  
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كارهاى متوسطه يا كثيره را كه  ، بايد ، متوسطه يا كثيره شود  اگر استحاضه قليله زن پيش از نماز ـ  426مسأله  
، و چنانچه  ، بايد كارهاى استحاضه كثيره را انجام دهد كثيره شود ، و اگر استحاضه متوسطه گذشت انجام دهد

 .، و بايد دوباره براى كثيره غسل كند استحاضه متوسطه غسل كرده باشد فايده ندارد براى
، بايد نماز را بشكند و براى استحاضه كثيره  ، استحاضه متوسطه زن كثيره شود  اگر در بين نماز ـ  427مسأله  

، و بنابر احتياط استحبابى قبل از غسل  ، و همان نماز را دو مرتبه بخواند  كارهاى ديگر آن را انجام دهدغسل كند و
، و اگر براى تيمم نيز وقت  ، الزم است وضو گرفته و عوض غسل تيمم كند ، و اگر براى غسل وقت ندارد وضو بگيرد

 .، ولى بايد در خارج وقت قضا نمايد ندارد بنابر احتياط واجب نماز را به همان حال تمام كند

، استحاضه قليله متوسطه يا كثيره شود بايد نماز را بشكند و وظايف مستحاضه متوسطه  و همچنين اگر در بين نماز
 .يا كثيره را انجام دهد

چه بعد از ، چنان قطع شده يا نه  اگر در بين نماز خون بند بيايد و مستحاضه نداند كه در باطن هم ـ  428مسأله  
 .را كه داشته از وضو و غسل انجام دهد و نماز را دوباره به جـا آورد اى ، الزم است وظيفه نماز بفهمد قطع شده بوده

، بايد براى نماز اول عمل كثيره و براى نمازهاى بعدى عمل   اگر استحاضه كثيره زن متوسطه شود ـ  429مسأله  
،  ، بايد براى نماز ظهر غسل كند ، استحاضه كثيره متوسطه شود ش از نماز ظهر، مثال اگر پي متوسطه را به جا آورد

، ولى اگر براى نماز ظهر غسل نكند و فقط به مقدار نماز عصر وقت  و براى نماز عصر و مغرب و عشاء وضو بگيرد
براى نماز مغرب غسل ، بايد  ، و اگر براى نماز عصر هم غسل نكند ، بايد براى نماز عصر غسل نمايد داشته باشد

 .، بايد براى نماز عشاء غسل نمايد ، و اگر براى آن هم غسل نكند و فقط به مقدار نماز عشاء وقت داشته باشد كند
، در صورتى كه زمان قطع شده   اگر پيش از هر نماز خون مستحاضه كثيره قطع شود و دوباره بيايد ـ  430مسأله  

، و اگر زمان قطع شده وسعت براى  ، در آن فاصله بايد غسل كند و نماز بخواند دوسعت براى غسل و نماز داشته باش
، احتياط  ، و اگر براى غسل و بعض نماز وسعت داشته باشد كند ، همان يك غسل كفايت مى نماز با طهارت ندارد

 .واجب آن است كه در آن فاصله غسل كند و نماز بخواند
، بايد براى نماز اول عمل كثيره و براى نمازهاى بعدى عمل قليله را   قليله شود اگر استحاضه كثيره ـ  431مسأله  

، و براى نمازهاى بعدى عمل  ، بايد براى نماز اول عمل متوسطه ، و نيز اگر استحاضه متوسطه قليله شود انجام دهد
 .قليله را به جا آورد

 .، نمازش باطل است باشد ترك كند  واجب مى اگر مستحاضه يكى از كارهايى را كه بر او ـ  432مسأله  

تواند در حال اختيار جايى  اى كه براى نماز وضو گرفته يا غسل كرده بنابر احتياط نمى  مستحاضه ـ  433مسأله  
 .، و در حال اضطرار جايز است ولى بنابر احتياط بايد وضو بگيرد از بدن خود را به خط قرآن برساند

، رفتن او در مسجد و توقّف در آن و خواندن  اى كه غسل واجب خود را به جا آورده ه مستحاض ـ  434مسأله  
داد  ، اگر چه وظايف ديگرى را كه براى نماز انجام مى اى كه سجده واجب دارد و نزديكى شوهر با او حالل است آيه

، اگر  دون غسل نيز جايز است، و اقوى اين است كه اين كارها ب مثل عوض كردن پنبه و دستمال انجام نداده باشد
 .چه احوط ترك است

اى را كه سجده واجب دارد  ، آيه  اگر زن در استحاضه كثيره يا متوسطه بخواهد پيش از وقت نماز ـ  435مسأله  
 .، احتياط مستحب آن است كه غسل نمايد ، يا شوهرش بخواهد با او نزديكى كند بخواند يا مسجد برود
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، و بايد براى نماز آيات همه كارهايى را كه براى نماز  ز آيات بر مستحاضه واجب است نما ـ  436مسأله  
 .، و بنابر احتياط در استحاضه كثيره وضو هم بگيرد گذشت انجام دهد يوميه

، اگر چه بخواهد هر دو را پشت سر   هرگاه در وقت نماز يوميه نماز آيات بر مستحاضه واجب شود ـ  437مسأله  
 .، وظايف مستحاضه را جداگانه انجام دهد ، بايد براى هر يك از نماز يوميه و آيات  جا آوردهم به

،  ، و در صورتى كه وقت قضا تنگ باشد  زن مستحاضه نماز قضا را بايد تأخير بيندازد تا پاك شود ـ  438مسأله  
 .جا آورد، به  بايد براى هر نماز كارهايى را كه براى نماز ادا بر او واجب است

شرعاً حكم حيض و نفاس را  ، و شود خون زخم نيست  اگر زن بداند خونى كه از او خارج مى ـ  439مسأله  
،  ، بلكه اگر شك داشته باشد كه خون استحاضه است يا خونهاى ديگر ، بايد به دستور استحاضه عمل كند ندارد

 .دهد  كارهاى استحاضه را انجام، بنابر احتياط واجب نشانه آنها را نداشته باشد چنانچه

 
 حـيـض

، و زن را در موقع ديدن خون حيض  شود حيض خونى است كه غالباً در هر ماه چند روزى از رحم زنها خارج مى
 .گويند حائض مى

 خون حيض در بيشتر اوقات غليظ و گرم و رنگ آن سياه يا سرخ است و با فشار و كمى سوزش  ـ  440مسأله  
 .آيد بيرون مى
، و احتياط  ، و چنانچه خونى ببيند حيض نيست شود  زن بعد از تمام شدن شصت سال يائسه مى ـ  441مسأله  

واجب آن است كه بعد از تمام شدن پنجاه سال تا تمام شدن شصت سال جمع كند بين احكام يائسه و غير يائسه ـ 
،  هاى حيض يا در روزهاى عادت خون ببيند  با نشانهچه قرشيه باشد و چه غير قرشيه ـ بنابراين اگر در اين فاصله

 .افعال مستحاضه بنابر احتياط واجب جمع كند بين تروك حائض و
 .، حيض نيست بيند  خونى كه دختر پيش از تمام شدن نه سال مى ـ  442مسأله  

 زن آبستن و غير او فرقى بين ، و دهد ممكن است حيض ببيند  زن آبستن و زنى كه بچه شير مى ـ  443مسأله  
، ولى زن آبستن در صورتى كه بعد از گذشتن بيست روز از اول عادتش خونى ببيند كه  در احكام حيض نيست

 .، احتياط واجب آن است كه بين تروك حائض و اعمال مستحاضه جمع نمايد صفات حيض را دارد
هاى حيض را نداشته  ر خونى ببيند كه نشانه، اگ داند نه سالش تمام شده يا نه  دخترى كه نمى ـ  444مسأله  

 .، و شرعاً نُه سال او تمام شده است هاى حيض را داشته باشد حيض است ، و اگر نشانه باشد حيض نيست
، بايد بنا بگذارد كه  ، اگر خونى ببيند و نداند حيض است يا نه  زنى كه شك دارد يائسه شده يا نه ـ  445مسأله  

 .يائسه نشده است
 .شود  مدت حيض كمتر از سه روز و بيشتر از ده روز نمى ـ  446مسأله  

، پس اگر مثال دو روز خون ببيند و يك روز پاك شود و   بايد سه روز اول حيض پشت سر هم باشد ـ  447مسأله  
ع كند ، جم ، هر چند احتياط مستحب اين است كه در مانند صورت دوم دوباره يك روز خون ببيند حيض نيست

 .بين تروك حائض و افعال مستحاضه
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،  ، ولى الزم نيست در تمام سه روز خون بيرون بيايد  ابتداى حيض الزم است خون بيرون بيايد ـ  448مسأله  
، و چنانچه در بين سه روز مختصرى  ، ولى بودن در رحم كافى نيست بلكه اگر در باطن فرج خون باشد كافيست

 .، باز هم حيض است بين زنها متعارف استپاك شود به نحوى كه در 
،  ، ولى بايد در شب دوم و سوم خون قطع نشود  الزم نيست شب اول و شب چهارم را خون ببيند ـ  449مسأله  

، بدون اشكال حيض  پس اگر از اذان صبح روز اول تا غروب روز سوم پشت سر هم خون بيايد و هيچ قطع نشود
، ولى اگر از  در وسطهاى روز اول شروع شود و در همان موقع از روز چهارم قطع گردد، و همچنين است اگر  است

 .، بنابر احتياط واجب جمع كند بين تروك حائض و افعال مستحاضه طلوع آفتاب شروع شود تا غروب روز سوم
، چنانچه  پاك شودخون ببيند و  هاى حيض يا در روزهاى عادت  اگر سه روز پشت سر هم با نشانه ـ  450مسأله  

هاى حيض است يا در روزهاى عادت است ببيند و روزهايى كه خون ديده و در وسط  دوباره خونى كه داراى نشانه
 .، روزهايى هم كه در وسط پاك بوده حيض است بوده روى هم از ده روز بيشتر نشود پاك

نداند خون دمل و زخم است يا خون  تر نباشد و اگر خونى ببيند كه از سه روز كمتر و از ده روز بيش ـ  451مسأله  
، بايد آن را حيض قرار دهد و در غير اين  حيض در صورتى كه صفات حيض را داشته يا در ايام عادت باشد

داند  ، و اگر مى ، بنابر طهارت بگذارد داند حالت سابقه طهارت بوده يا جهل به حالت سابقه دارد اگر مى ، صورت
، بنابر حيض  قدارى كه مجموع خون حالت سابقه و خون مشكوك ممكن است شرعاً حيض باشد، تا م حيض بوده

 .بگذارد
، و در ايام   اگر خونى ببيند كه سه روز بر آن نگذشته و نداند خون دمل و زخم است يا حيض ـ  452مسأله  

يفيتى كه در مسأله قبل اش حيض است ـ به ك ، اگر حالت سابقه عادت نباشد و صفات حيض را نداشته باشد
 .، وگرنه بايد عبادتهاى خود را به جا آورد گذشت ـ بايد حيض قرار دهد

، چنانچه شرايط حيض را داشته   اگر خونى ببيند و شك كند كه خون حيض است يا استحاضه ـ  453مسأله  
 .، بايد حيض قرار دهد باشد

يعنى مقدارى پنبه  ، بايد خود را وارسى كند ـ است يا بكارت اگر خونى ببيند كه نداند خون حيض  ـ  454مسأله  
، و اگر به همه  ، پس اگر اطراف آن آلوده باشد خون بكارت است ، بعد بيرون آورد داخل فرج نمايد و كمى صبر كند

 .ـ و يا احتياط كند به جمع بين تروك حائض و اعمال طاهره باشد آن رسيده حيض مى
هاى حيض  ، و بعد سه روز خون در عادت يا با نشانه تر از سه روز خون ببيند و پاك شود اگر كم ـ  455مسأله  

 .، و خون اول اگر چه در روزهاى عادتش باشد حيض نيست ، خون دوم حيض است ببيند

 
 احكام حائض

 : چند چيز بر حائض حرام است ـ  456مسأله  

ل يا تيمم به جا آورده شود ـ مراد از حرمت در مورد اين عبادات  عبادتهايى كه مانند نماز بايد با وضو يا غس)اول(
اين است كه جائز نيست آنها را به قصد أمر و مطلوبيت شرعى به جا آورد ـ ولى به جا آوردن عبادتهايى كه وضو و 

 .غسل و تيمم براى آنها الزم نيست ـ مانند نماز ميت ـ مانعى ندارد
 .نب حرام است و در احكام جنابت گذشتتمام چيزهايى كه بر ج) دوم(
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گاه داخل  ، اگر چه كمتر از مقدار ختنه ، كه هم براى مرد حرام است و هم براى زن جماع كردن در فرج) سوم(
، و غير از نزديكى كردن با  ، و بنابر احتياط واجب از وطى در دبر زن حائض اجتناب شود شود و منى هم بيرون نيايد

 .ستمتاعات ـ مانند بوسيدن و مالعبه نمودن ـ مانعى نداردزن حائض ساير ا
 جماع كردن در روزهايى هم كه حيض زن قطعى نيست ولى شرعاً بايد براى خود حيض قرار دهد  ـ  457مسأله  

آيد روزهاى عادت  بيند و بايد به دستورى كه بعد مى ، بنابراين زنى كه بيشتر از ده روز خون مى حرام است
 .تواند در آن روزها با او نزديكى كند ، شوهرش نمى ود را حيض قرار دهدخويشان خ

،   اگر مرد با زن خود در حال حيض نزديكى كند ـ بنابر احتياط مستحب ـ در قسمت اول آن ـ  458مسأله  
، مثال  ، چهار نخود و نيم كفّاره بدهد ، نه نخود و در قسمت سوم دوم   هيجده نخود طالى مسكوك و در قسمت

، هيجده نخود طال و  ، اگر شوهرش در شب يا روز اول و دوم با او جماع كند بيند زنى كه شش روز خون حيض مى
، و كفّاره بر زن  ، چهار نخود و نيم بدهد ، نه نخود و در شب يا روز پنجم و ششم در شب و يا روز سوم و چهارم

 .نيست
 .، بر طبق مسأله قبل كفّاره بدهد ى وطى در دبر زن حائض، برا  بنابر احتياط مستحب ـ  459مسأله  

، و اگر قيمت آن در وقتى كه جماع كرده با  دار ممكن نباشد قيمت آن را بدهد  اگر طالى سكّه ـ  460مسأله  
 .خواهد به فقير بدهد حساب كند ، قيمت وقتى را كه مى خواهد به فقير بدهد فرق كرده باشد وقتى كه مى

، با زن خود جماع   اگر كسى هم در قسمت اول و هم در قسمت دوم و هم در قسمت سوم حيض ـ  461مسأله  
 .شود بدهد كند ـ بنابر احتياط مستحب ـ هر سه كفّاره را كه روى هم سى و يك نخود و نيم مى

اع يك كفّاره  اگر با زن حائض چند مرتبه جماع كند احتياط مستحب آن است كه براى هر جم ـ  462مسأله  
 .بدهد

، و اگر جدا نشود بنابر   اگر مرد در حال جماع بفهمد زن حائض شده بايد فوراً از او جدا شود ـ  463مسأله  
 .احتياط مستحب كفّاره بدهد

، يا با زن حائض نامحرمى به گمان اين كه عيال خودش است جماع   اگر مرد با زن حائض زنا كند ـ  464مسأله  
 .حتياط مستحب آن است كه كفّاره بدهد، ا نمايد

، احتياط مستحب آن است كه به يك فقير صدقه بدهد و اگر  تواند كفّاره بدهد  كسى كه نمى ـ  465مسأله  
 .نتوانست استغفار كند

 كسى كه از روى نادانى ـ در صورتى كه جاهل قاصر باشد ـ يا فراموشى با زن در حال حيض  ـ  466مسأله  
 .، ولى در جاهل مقصر محلّ اشكال است كند كفّاره نداردنزديكى 
،   اگر به اعتقاد اين كه زن حائض است با او نزديكى كند و بعد معلوم شود كه حائض نبوده است ـ  467مسأله  

 .كفّاره ندارد
 .، به طورى كه در احكام طالق خواهد آمد باطل است  طالق دادن زن در حال حيض ـ  468مسأله  

 .، بايد حرف او را قبول كرد ام  اگر زن بگويد حائضم يا از حيض پاك شده ـ  469أله  مس

 .، نماز او باطل است  اگر زن در بين نماز حائض شود ـ  470مسأله  
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، ولى اگر بعد از نماز  ، نماز او صحيح است  اگر زن در بين نماز شك كند كه حائض شده يا نه ـ  471مسأله  
 .، نمازى كه خوانده باطل است بين نماز حائض شدهبفهمد كه در 

، واجب است براى نماز و عبادتهاى ديگرى كه بايد با   بعد از آن كه زن از خون حيض پاك شد ـ  472مسأله  
، و احتياط مستحب آن است  ، و دستور آن مثل غسل جنابت است وضو يا غسل يا تيمم به جا آورده شود غسل كند

 .ل وضو هم بگيردكه پيش از غس
، و  ، اگر چه غسل نكرده باشد طالق او صحيح است  بعد از آن كه زن از خون حيض پاك شد ـ  473مسأله  

، و احتياط  ، ولى احتياط واجب اين است كه جماع بعد از شستن فرج باشد تواند با او جماع كند شوهرش هم مى
، اما   شدت ميل نباشد ـ از جماع با او خوددارى نمايدخصوصاً در جايى كه مستحب آن است كه پيش از غسل ـ

ـ تا غسل نكند بر او  كارهاى ديگرى كه در وقت حيض بر زن حرام بوده ـ مانند توقّف در مسجد و مس خط قرآن
 .شود حالل نمى

، و  يد غسل كند، با اى باشد كه بتواند غسل كند  اگر آب براى وضو و غسل كافى نباشد و به اندازه ـ  474مسأله  
، بايد  ، و اگر فقط براى وضو كافى باشد و به اندازه غسل نباشد احتياط مستحب آن است كه بدل از وضو تيمم نمايد

، و اگر براى هيچ يك از آنها آب ندارد، بايد دو تيمم كند يكى بدل از غسل و  وضو بگيرد و عوض غسل تيمم نمايد
 .ديگرى بدل از وضو

خواهد » 1514«، و حكم نماز آيات در مسأله   نمازهايى كه زن در حال حيض نخوانده قضا نداردـ   475مسأله  
يعنى نذر كرده باشد كه روز معينى  ، ولى در روزه واجب به نذر معين ـ ، و روزه ماه رمضان را بايد قضا نمايد آمد

 .ا نمايدـ اگر مصادف با ايام حيض شود بنابر احتياط واجب قض روزه بگيرد
، بايد فوراً نماز را  شود  هرگاه وقت نماز داخل شود و بداند كه اگر نماز را تأخير بيندازد حائض مى ـ  476مسأله  
 .، و همچنين بنابر احتياط واجب اگر احتمال دهد بخواند

د شرايط و فاقد موانع  اگر زن نماز را از اول وقت تأخير بيندازد و به اندازه خواندن يك نماز واج ـ  477مسأله  
، و همچنين است ـ بنابر  ، قضاى آن نماز بر او واجب است صحت به حسب حال خودش بگذرد و حائض شود

، اگر چه متمكّن از داشتن  احتياط واجب ـ اگر به مقدار نماز با طهارت از حدث هر چند با تيمم وقت داشته باشد
 .ث نباشد، مانند ساتر و طهارت از خب بعضى از شرايط

، و به اندازه غسل و خواندن يك ركعت نماز يا بيشتر   اگر زن در آخر وقت نماز از خون پاك شود ـ  478مسأله  
 .، و اگر نخواند بايد قضاى آن را به جا آورد ، بايد نماز را بخواند از يك ركعت وقت داشته باشد

،  تواند با تيمم نماز را در وقت بخواند قت ندارد ولى مى اگر زن حائض بعد از پاكى به اندازه غسل و ـ  479مسأله  
، اما اگر از  ، و در صورتى كه نخواند قضا بر او واجب نيست احتياط واجب آن است كه آن نماز را با تيمم بخواند

، و  دجهت ديگر تكليفش تيمم است ـ مثل آن كه آب برايش ضرر دارد ـ واجب است تيمم كند و آن نماز را بخوان
 .در صورتى كه نخواند واجب است قضا نمايد

 .، بايد نمازش را بخواند  اگر زن بعد از پاك شدن از حيض شك كند كه براى نماز وقت دارد يا نه ـ  480مسأله  

، نماز نخواند و  تهيه مقدمات نماز و خواندن يك ركعت وقت ندارد  اگر به خيال اين كه به اندازه ـ  481مسأله  
 .جا آورد ، بايد قضاى آن نماز را به د بفهمد وقت داشتهبع
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، خود را از خون پاك نمايد و پنبه و دستمال را عوض كند   مستحب است زن حائض در وقت نماز ـ  482مسأله  
و تواند وضو بگيرد تيمم نمايد و در جاى پاكى رو به قبله بنشيند و مشغول ذكر و تسبيح  ، و اگر نمى و وضو بگيرد

 .تهليل و تحميد به مقدار نماز بشود
 خضاب كردن به حنا و مانند آن و رساندن جايى از بدن را به ما بين خطهاى قرآن براى حائض  ـ  483مسأله  

 .، و خواندن قرآن براى او مانعى ندارد ، و همراه داشتن قرآن مكروه است

 
 اقسام زنهاى حائض

 :د زنهاى حائض بر شش قسمن ـ  484مسأله  

، و  ، و آن زنى است كه دو ماه پشت سر هم در وقت معين خون حيض ببيند  صاحب عادت وقتيه و عدديه)اول(
، مثل آن كه دو ماه پشت سر هم از اول ماه تا هفتم خون  شماره روزهاى حيض او هم در هر دو ماه يك اندازه باشد

 .ببيند
، ولى شماره  ه پشت سر هم در وقت معين خون حيض ببيند، و آن زنى است كه دو ما صاحب عادت وقتيه) دوم(

، مثل آن كه دو ماه پشت سر هم از روز اول ماه خون ببيند ولى ماه  روزهاى حيض او در هر دو ماه يك اندازه نباشد
 .اول روز هفتم و ماه دوم روز هشتم از خون پاك شود

اى حيض او در دو ماه پشت سر هم به يك اندازه ، و آن زنى است كه شماره روزه صاحب عادت عدديه) سوم(
، و ماه دوم از دوازدهم تا  ، مثل آن كه ماه اول از پنجم تا دهم ، ولى وقت ديدن آن دو خون يكى نباشد باشد

، مثل آن كه  ، و تحقّق عادت به ديدن خون در يك ماه دو مرتبه به يك اندازه محلّ اشكال است هفدهم خون ببيند
 .پنج روز و بعد از ده روز يا بيشتر پنج روز ديگر خون ببينداول ماه 

، يا عادتش بهم خورده و  ، و آن زنى است كه چند ماه خون ديده ولى عادت معينى پيدا نكرده  مضطربه)چهارم(
 .اى پيدا نكرده است عادت تازه

 .، و آن زنى است كه دفعه اول خون ديدن او است  مبتدئه)پنجم(

 .، و آن زنى است كه عادت خود را فراموش كرده است  ناسيه)ششم(

 .شود و هر كدام از اينها احكامى دارند كه در مسائل آينده بيان مى

 
  ـ صاحب عادت وقتيه و عدديه1

 :اند  زنهايى كه عادت وقتيه و عدديه دارند دو دسته ـ  485مسأله  

، مثل آن كه دو  بيند و در وقت معين هم پاك شود زنى كه دو ماه پشت سر هم در وقت معين خون حيض ب)اول(
 .، كه عادت حيض اين زن از اول ماه تا هفتم است ماه پشت سر هم از روز اول ماه خون ببيند و روز هفتم پاك شود

، و بعد از آن كه سه روز يا بيشتر خون ديد يك  زنى كه دو ماه پشت سر هم در وقت معين خون حيض ببيند) دوم(
يا بيشتر پاك شود و دوباره خون ببيند و تمام روزهايى كه خون ديده با روزهايى كه در وسط پاك بوده از ده روز 

، كه  ، و در هر دو ماه همه روزهايى كه خون ديده و در وسط پاك بوده روى هم يك اندازه باشد روز بيشتر نشود
، و الزم نيست روزهايى كه در وسط  پاك بوده استعادت او به اندازه تمام روزهايى است كه خون ديده و در وسط 
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سه روز  ، مثل آن كه اگر در ماه اول از روز اول ماه تا سوم خون ببيند و پاك بوده در هر دو ماه به يك اندازه باشند
 پاك ، كمتر از سه روز يا بيشتر پاك شود و دوباره سه روز خون ببيند و در ماه دوم بعد از آن كه سه روز خون ديد

، در اين صورت همه نُه روز حيض است و عادت اين زن نُه روز  روى هم نُه روز شود شود و دوباره خون ببيند و
 .شود مى

، اگر در وقت عادت يا جلوتر خون ببيند ـ به قدرى كه عرفاً   زنى كه عادت وقتيه و عدديه دارد ـ  486مسأله  
، بايد به احكامى كه براى زن حائض  هاى حيض را نداشته باشد شانهبگويند عادتش جلو افتاده ـ اگر چه آن خون ن

، و چنانچه بعد بفهمد حيض نبوده ـ مثل اين كه پيش از سه روز پاك شود ـ بايد عبادتهايى را كه  گذشت عمل كند
، و   عادت نباشد، و همچنين است در صورتى كه از اول ايام عادت تأخير بيفتد ولى خارج از به جا نياورده قضا نمايد

، در صورتى كه دو روز يا بيشتر از آخر ايام  هاى حيض نباشد اما خونى كه خارج ايام عادت ببيند و داراى نشانه
عادت متأخر باشد حيض نيست و در كمتر از دو روز بنابر احتياط واجب جمع كند بين تروك حائض و اعمال 

 .مستحاضه
، اگر همه روزهاى عادت و قبل از عادت ـ به قدرى كه عرفاً   و عدديه دارد زنى كه عادت وقتيه ـ  487مسأله  

هاى حيض خون ببيند و روى هم از ده  ـ و بعد از عادت با نشانه هاى حيض بگويند عادتش جلو افتاده و يا با نشانه
ادت خود ديده حيض ، و اگر از ده روز بيشتر شود فقط خونى را كه در روزهاى ع ، همه حيض است روز بيشتر نشود

، و بايد عبادتهايى را كه در روزهاى پيش از عادت  باشد است و خونى كه پيش از آن و بعد از آن ديده استحاضه مى
 .و بعد از عادت به جا نياورده قضا نمايد

هاى  شانهو اگر همه روزهاى عادت را با چند روز پيش از عادت به قدرى كه عرفاً بگويند عادتش جلو افتاده يا با ن
، فقط روزهاى  ، و اگر از ده روز بيشتر شود حيض خون ببيند و روى هم از ده روز بيشتر نشود همه حيض است

، و چنانچه در آن روزها عبادت نكرده بايد  باشد عادت او حيض است و خونى كه جلوتر از آن ديده استحاضه مى
 .قضا نمايد

هاى حيض خون ببيند و روى هم از ده روز بيشتر  از عادت با نشانهو اگر همه روزهاى عادت را با چند روز بعد 
، بنابر احتياط واجب در زايد جمع  هاى حيض را نداشته باشد ، و اگر زايد بر عادت نشانه ، همه حيض است نشود

 .ست، و اگر از ده روز بيشتر شود روزهاى عادت حيض و مابقى استحاضه ا كند بين تروك حائض و اعمال مستحاضه
، اگر مقدارى از روزهاى عادت را با چند روز پيش از عادت كه   زنى كه عادت وقتيه و عدديه دارد ـ  488مسأله  

،  هاى حيض خون ببيند و روى هم از ده روز بيشتر نشود همه حيض است عرفاً بگويند عادتش جلو افتاده يا با نشانه
ت خون ديده با چند روز پيش از آن كه عرفاً بگويند عادتش جلو ، روزهايى كه در عاد و اگر از ده روز بيشتر شود

هاى حيض باشد و روى هم به مقدار عادت او شود حيض و روزهاى قبل از آن را استحاضه قرار  افتاده يا داراى نشانه
 .دهد

، در صورتى  نشودو اگر مقدارى از روزهاى عادت را با چند روز بعد از عادت خون ببيند و روى هم از ده روز بيشتر 
هاى حيض را نداشته  ، و اگر نشانه هاى حيض را داشته باشد همه حيض است كه خون روزهاى بعد از عادت نشانه

، مجموع روزهاى عادت و بعد از عادت را كه به اندازه عادت باشد حيض قرار دهد و در زايد بر آن تا ده روز ـ  باشد
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، به مقدار عادت را  ، و اگر بيشتر از ده روز شود  حائض و اعمال مستحاضهبنابر احتياط واجب ـ جمع كند بين تروك
 .حيض و بقيه را استحاضه قرار دهد

، اگر بعد از آن كه سه روز يا بيشتر خون ديد پاك شود و دوباره خون ببيند و   زنى كه عادت دارد ـ  489مسأله  
 كه خون ديده با روزهايى كه در وسط پاك بوده از ده روز فاصله بين دو خون كمتر از ده روز باشد و همه روزهايى

 :، چند صورت دارد ، مثل آن كه پنج روز خون ببيند و پنج روز پاك شود و دوباره پنج روز خون ببيند بيشتر باشد
بيند در   آن كه تمام خونى كه دفعه اول ديده در روزهاى عادت باشد و خون دوم كه بعد از پاك شدن مى ـ1

، و همچنين  ، در اين صورت بايد همه خون اول را حيض و خون دوم را استحاضه قرار دهد هاى عادت نباشدروز
است اگر مقدارى از خون اول را در عادت و مقدارى از آن را قبل از عادت ـ در صورتى كه به مقدارى باشد كه عرفاً 

 .هاى حيض باشد چه قبل از عادت باشد چه بعد از آن بگويند عادتش جلو افتاده ـ ببيند و يا اين كه داراى نشانه
 آن كه خون اول در روزهاى عادت نباشد و تمام خون دوم يا مقدارى از آن به طورى كه در صورت اول ذكر  ـ2

 .، و خون اول را استحاضه قرار دهد ، در روزهاى عادت باشد كه بايد همه خون دوم را حيض شد
 اول و دوم در روزهاى عادت باشد و خون اولى كه در روزهاى عادت بوده از سه روز آن كه مقدارى از خون ـ 3

، در اين صورت آن مقدار با پاكى وسط و مقدارى از خون دوم كه آن هم در روزهاى عادت بوده و  كمتر نباشد
اى عادت بوده ومقدارى ، و مقدارى از خون اول كه پيش از روزه مجموع از ده روز بيشتر نباشد همه آنها حيض است

، در صورتى كه  ، مثال اگر عادتش از سوم ماه تا دهم بوده از خون دوم كه بعد از روزهاى عادت بوده استحاضه است
، و  ، از سوم تا دهم حيض است يك ماه از اول تا ششم خون ببيند و دو روز پاك شود و بعد تا پانزدهم خون ببيند

 .يازدهم تا پانزدهم استحاضه استهمچنين از  روز اول و دوم و
، ولى خون اول كه در روزهاى عادت بوده از سه روز   آن كه مقدارى از خون اول و دوم در روزهاى عادت باشد ـ4

، و در پاكى وسط جمع كند  ، كه بايد در تمام دو خون جمع كند بين تروك حائض و اعمال مستحاضه كمتر باشد
 .رهافعال طاه بين تروك حائض و

، اگر در وقت عادت خون نبيند و در غير آن وقت به شماره   زنى كه عادت و قتيه و عدديه دارد ـ  490مسأله  
 .هاى حيض در آن باشد بايد همان را حيض قرار دهد ، در صورتى كه نشانه روزهاى حيضش خون ببيند

،  خود خون ببيند و از سه روز كمتر نباشد، اگر در وقت عادت   زنى كه عادت وقتيه و عدديه دارد ـ  491مسأله  
ولى شماره روزهاى آن كمتر يا بيشتر از روزهاى عادت او باشد و بعد از پاك شدن دوباره به شماره روزهاى عادتى 

،  ، چنانچه مجموع اين دو خون با پاكى بين آنها از ده روز بيشتر نشود هاى حيض خون ببيند كه داشته با نشانه
، و خون ديگر استحاضه  ، و در صورتى كه بيشتر شود خونى را كه در عادت ديده حيض رار دهدهمه را حيض ق

 .است
، خونى كه در روزهاى عادت  ، اگر بيشتر از ده روز خون ببيند  زنى كه عادت وقتيه و عدديه دارد ـ  492مسأله  

د از روزهاى عادت ديده ـ اگر چه هاى حيض را نداشته باشد ـ حيض است و خونى كه بع ديده ـ اگر چه نشانه
، اگر از اول  ، مثال زنى كه عادت حيض او از اول ماه تا هفتم است هاى حيض را داشته باشد ـ استحاضه است نشانه

 .باشد ، هفت روز اول آن حيض و پنج روز بعد استحاضه مى ماه تا دوازدهم خون ببيند
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  ـ صاحب عادت وقتيه2

 :اند ، دو دسته ى كه عادت وقتيه دارند زنهاي ـ  493مسأله  

، ولى شماره   زنى كه دو ماه پشت سر هم در وقت معين خون حيض ببيند و بعد از چند روز پاك شود)اول(
، ولى ماه اول  ، مثل آن كه دو ماه پشت سر هم روز اول ماه خون ببيند روزهاى آن در هر دو ماه يك اندازه نباشد

 .، كه اين زن بايد روز اول ماه را عادت حيض خود قرار دهد  روز هشتم از خون پاك شودروز هفتم و ماه دوم
زنى كه دو ماه پشت سر هم در وقت معين سه روز يا بيشتر خون حيض ببيند و بعد پاك شود و دو مرتبه ) دوم(

، ولى در ماه دوم  ز بيشتر نشود، و تمام روزهايى كه خون ديده با روزهايى كه در وسط پاك بوده از ده رو خون ببيند
، كه اين زن هم بايد روز  ، مثل آن كه در ماه اول هشت روز و در ماه دوم نُه روز باشد كمتر يا بيشتر از ماه اول باشد

 .اول ماه را روز اول عادت حيض خود قرار دهد
ـ به مقدارى كه عرفاً بگويند عادتش ، اگر در وقت عادت خود يا جلوتر   زنى كه عادت وقتيه دارد ـ  494مسأله  

، اگر چه آن  جلو افتاده ـ يا عقب تر از اول عادت ـ به مقدارى كه عرفاً بگويند عادتش را عقب انداخته ـ خون ببيند
، و اگر بعد  ، بايد به احكامى كه براى زنهاى حائض ذكر شد عمل نمايد هاى حيض را نداشته باشد خون نشانه

 .، بايد عبادتهايى را كه به جا نياورده قضا نمايد ، مثل آن كه پيش از سه روز پاك شود بفهمد حيض نبوده
هاى  ، اگر بيشتر از ده روز خون ببيند و نتواند حيض را به واسطه نشانه  زنى كه عادت وقتيه دارد ـ  495مسأله  

يا  ، زنده باشند باشند چه مادرى، چه پدرى  خويشان خود را حيض قرار دهد ، بايد شماره عادت آن تشخيص دهد
، در مقدار تفاوت عادت آنها با شش يا  نباشد ، و بنابر احتياط واجب در صورتى كه عادت آنها شش يا هفت روز مرده

خود قرار  تواند عادت آنان را حيض ، ولى در صورتى مى حائض و افعال مستحاضه ، جمع كند بين تروك هفت روز
شماره روزهاى حيض آنان يك اندازه نباشد ـ مثل  ، و اگر ض همه آنان يك اندازه باشددهد كه شماره روزهاى حي

 .خود قرار دهد تواند عادت آنان را حيض روز و عادت بعضى ديگر هفت روز باشد ـ نمى آن كه عادت بعضى پنج
، بايد روزى را كه در  دهد  زنى كه عادت وقتيه دارد و شماره عادت خويشان خود را حيض قرار مى ـ  496مسأله  

ديده و گاهى روز  ، مثال زنى كه هر ماه روز اول ماه خون مى هر ماه اول عادت او بوده اول حيض خود قرار دهد
،  ، چنانچه يك ماه دوازده روز خون ببيند و عادت خويشانش هفت روز باشد شده گاهى روز هشتم پاك مى هفتم و

 .اقى را استحاضه قرار دهدبايد هفت روز اول ماه را حيض و ب
، چنانچه خويش نداشته باشد يا شماره   زنى كه بايد شماره عادت خويشان خود را حيض قرار دهد ـ  497مسأله  

بيند تا شش يا هفت روز را  ، ـ بنابر احتياط واجب ـ در هر ماه از روزى كه خون مى عادت آنان مثل هم نباشد
 .حيض و بقيه را استحاضه قرار دهد

 
  ـ صاحب عادت عدديه3

 :اند  زنهايى كه عادت عدديه دارند دو دسته ـ  498مسأله  

، ولى وقت خون ديدن او يكى نباشد  زنى كه شماره روزهاى حيض او در دو ماه پشت سر هم يك اندازه باشد) اول(
، و ماه دوم از  روز اول تا پنجم، مثال اگر ماه اول از  شود كه در اين صورت هر چند روزى كه خون ديده عادت او مى

 .شود ، عادت او پنج روز مى روز يازدهم تا پانزدهم خون حيض ببيند
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زنى كه دو ماه پشت سر هم سه روز يا بيشتر خون حيض ببيند و يك روز يا بيشتر پاك شود و دو مرتبه ) دوم(
كه اگر تمام روزهايى كه خون ديده و ،  خون ببيند و وقت ديدن خون در ماه اول با ماه دوم فرق داشته باشد

، تمام  روزهايى كه در وسط پاك بوده از ده روز بيشتر نشود و شماره روزهاى آن هم در دو ماه به يك اندازه باشد
 .شود روزهايى كه خون ديده با روزهاى وسط كه پاك بوده عادت حيض او مى

، مثال اگر ماه اول از روز اول تا سوم  به يك اندازه باشندو الزم نيست روزهايى كه در وسط پاك بوده در هر دو ماه 
، و ماه دوم از يازدهم تا سيزدهم خون ببيند و دو روز يا  خون ببيند و دو روز پاك شود و دوباره سه روز خون ببيند

 .شود ، عادت او هشت روز مى بيشتر يا كمتر پاك شود و دوباره خون ببيند و روى هم هشت روز بشود

اگر در يك ماه مثال هشت روز خون ببيند و در ماه دوم چهار روز خون ديده و پاك شود و دوباره خون ببيند و و 
 .، عادت او هشت روز خواهد بود مجموع ايام خون با پاكى وسط هشت روز باشد

ت خود خون ببيند هاى حيض كمتر يا بيشتر از شماره عاد ، اگر با نشانه  زنى كه عادت عدديه دارد ـ  499مسأله  
، و اگر از ده روز بيشتر شود چنانچه همه خونهايى كه ديده به  و از ده روز تجاوز نكند تمام آنها را حيض قرار دهد

، و اگر  ، بايد از موقع ديدن خون به شماره روزهاى عادتش حيض و بقيه را استحاضه قرار دهد صفات حيض باشد
، بلكه چند روز از آن نشانه حيض و چند روز ديگر نشانه استحاضه داشته  همه خونهايى كه ديده يك جور نباشد

، بايد همان روزها را  ، چنانچه روزهايى كه خون نشانه حيض دارد با شماره روزهاى عادت او يك اندازه است باشد
، فقط   بيشتر است، و اگر روزهايى كه خون نشانه حيض دارد از روزهاى عادت او حيض و بقيه را استحاضه قرار دهد

هاى حيض داشته باشد وبيشتر از ده روز نباشد بنابر  به اندازه روزهاى عادت را حيض و در زايد بر آن كه نشانه
 .احتياط جمع كند بين تروك حائض و افعال مستحاضه

 بايد آن روزها ، ، ولى از روزهاى عادت او كمتر است و اگر روزهايى كه خون نشانه حيض دارد از سه روز كمتر نبوده
را حيض قرار دهد و در زايد بر آن تا مقدار عادت بنابر احتياط واجب جمع كند بين تروك حائض و اعمال 

 .مستحاضه

 
  ـ مضطربه4

، يا عادتش بهم خورده و   مضطربه ـ يعنى زنى كه چند ماه خون ديده ولى عادت معينى پيدا نكرده ـ  500مسأله  
،  هاى حيض باشد  اگر بيشتر از ده روز خون ببيند و همه خونهايى كه ديده داراى نشانهعادت ديگرى پيدا نكرده ـ

 .، همان را حيض و بقيه را استحاضه قرار دهد چنانچه عادت خويشان او شش يا هفت روز است

ماره عادت ، و بنابر احتياط واجب در تفاوت بين ش و اگر كمتر است ـ مثال پنج روز است ـ همان را حيض قرار دهد
ـ كارهايى كه بر حائض حرام است ترك نمايد و كارهاى استحاضه  آنان و شش يا هفت روز ـ كه يك يا دو روز است

 .را به جا آورد

، و بنابر احتياط  و اگر عادت خويشانش بيشتر از هفت روز ـ مثال نُه روز است ـ شش يا هفت روز را حيض قرار دهد
كه دو روز يا سه روز است ـ كارهايى را كه بر حائض حرام است   و عادت آنان ـواجب در تفاوت بين شش يا هفت

 .ترك نمايد و كارهاى استحاضه ر ا به جا آورد
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هاى حيض و چند روز ديگر نشانه   مضطربه اگر بيشتر از ده روز خونى ببيند كه چند روز آن نشانه ـ  501مسأله  
،  ، همه آن حيض است  دارد كمتر از سه روز و بيشتر از ده روز نباشد، چنانچه خونى كه نشانه حيض استحاضه دارد

هاى حيض و پنج روز به  ، مثل آن كه پنج روز به نشانه و اگر همه آن را كه نشانه حيض دارد نشود حيض قرار دهد
، بشود  ستهاى حيض ا ، پس اگر آنچه به نشانه هاى حيض ببيند هاى استحاضه و پنج روز دوباره به نشانه نشانه

هر يك را حيض قرار دهد ـ به اين كه هر يك كمتر از سه روز و بيشتر از ده روز نباشد ـ بايد در هر دو خون احتياط 
هاى حيض نيست استحاضه  آنچه در وسط است و به نشانه ، و كند به جمع بين تروك حائض و اعمال مستحاضه

 .، همان را حيض و بقيه را استحاضه قرار دهد ار داد، و اگر فقط يكى از آنها را بشود حيض قر قرار دهد

 
  ـ مبتدئه5

 مبتدئه ـ يعنى زنى كه دفعه اول خون ديدن اوست ـ اگر بيشتر از ده روز خون ببيند و همه  ـ  502مسأله  
، و  هد، بايد عادت خويشان خود را حيض و بقيه را استحاضه قرار د هاى حيض باشد خونهايى كه ديده داراى نشانه

، و در ماه اول  ، بنابر احتياط واجب سه روز را حيض قرار دهد اگر خويشى نداشته يا عادت خويشانش مختلف باشد
 .تا ده روز و در ماههاى بعد تا شش يا هفت روز جمع كند بين تروك حائض و اعمال مستحاضه

ن نشانه حيض و چند روز ديگر نشانه  مبتدئه اگر بيشتر از ده روز خونى ببيند كه چند روز آ ـ  503مسأله  
، همه آن حيض  ، چنانچه خونى كه نشانه حيض دارد كمتر از سه روز و بيشتر از ده روز نباشد استحاضه داشته باشد

، دوباره خونى ببيند كه آن هم نشانه خون  ، ولى اگر پيش از گذشتن ده روز از خونى كه نشانه حيض دارد است
، بايد خون  آن كه پنج روز خون سياه و نُه روز خون زرد و دوباره پنج روز خون سياه ببيند، مثل  حيض داشته باشد

 .وسط را استحاضه قرار دهد و در خون اول و آخر احتياط كند به جمع بين تروك حائض و اعمال مستحاضه
چند روز ديگر آن نشانه و   مبتدئه اگر بيشتر از ده روز خونى ببيند كه چند روز آن نشانه حيض ـ  504مسأله  

، همه خونهايى كه ديده  نشانه حيض دارد از سه روز كمتر باشد ، ولى خونى كه استحاضه داشته باشد
 .است استحاضه

 
  ـ ناسيه6

 : ناسيه بر سه قسم است ـ  505مسأله  

صفات حيض و از سه صورت اگر خونى ببيند داراى  ، كه در اين آن كه فقط عادت عدديه داشته و فراموش كرده ـ 1
، و اگر از ده روز بيشتر باشد تا مقدارى كه احتمال عادت  روز كمتر و از ده روز بيشتر نباشد تمام آن حيض است

، و اگر آن مقدار كمتر از شش يا بيشتر از هفت روز باشد بنابر احتياط واجب در تفاوت  دهد بايد حيض قرار دهد مى
 . كند ـ جمع كند بين تروك حائض و افعال مستحاضه ختيار مىآن مقدار و شش يا هفت روز ـ كه ا

خونى ببيند داراى صفات حيض و از سه  ، كه در اين صورت اگر آن كه فقط عادت وقتيه داشته و فراموش كرده ـ 2
صادف ، و اگر از ده روز بيشتر باشد اگر بداند بعض آن خون م روز كمتر و از ده روز بيشتر نباشد تمام آن حيض است

، هر چند تمام يا بعض آن خون  اعمال مستحاضه با عادت است بايد در تمام آن خون جمع كند بين تروك حائض و
اگر احتمال  ، و همچنين در فرضى كه نداند ولى احتمال تصادف آن را با ايام عادت بدهد ، و به صفات حيض نباشد
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، آنچه داراى  بعضى داراى صفات استحاضه باشد تصادف ندهد در صورتى كه بعض آن خون داراى صفات حيض و
، و در صورتى كه تمام  صفات حيض است اگر كمتر از سه روز و بيشتر از ده روز نباشد حيض و باقى استحاضه است

، شش يا هفت روز آن را حيض  آن خون داراى صفات حيض باشد يا آنچه صفات حيض دارد بيشتر از ده روز باشد
 .استحاضه استقرار داده و باقى 

 :، و اين سه صورت دارد آن كه عادت وقتيه و عدديه هر دو را داشته ـ 3

، مگر اين كه خون داراى  ، و وظيفه او همان است كه در قسم دوم گذشت  ـ آن كه فقط وقت را فراموش كرده1
روز   عادت او شش يا هفت، كه در اين صورت اگر و از ده روز بيشتر باشد نيست صفات بوده و بداند مصادف با عادت

احتياط واجب در تفاوت آن مقدار و شش يا  ، و اگر كمتر يا بيشتر از آن است بنابر است همان را حيض قرار داده
 .دهد ، و بقيه را استحاضه قرار جمع كند بين تروك حائض و اعمال مستحاضه ـ كند هفت روز ـ كه اختيار مى

، در اين صورت آنچه در وقت ديده تا مقدارى كه يقين دارد از عادت كمتر   ـ آن كه فقط عدد را فراموش كرده2
هاى حيض بوده و با خون  ، و در زائد از آن اگر با نشانه هاى حيض را نداشته باشد نيست حيض است هر چند نشانه

دهد  حتمال مى، چنانچه مقدارى كه ا ، و اگر بيشتر از ده روز باشد قبل بيشتر از ده روز نباشد همه حيض است
كند ـ  ، آن مقدار را حيض و تا روز ششم يا هفتم ـ كه اختيار مى عادت به آن مقدار باشد كمتر از شش روز است
كه اختيار  ، تا روز ششم يا هفتم ـ ، و اگر بيشتر از هفت روز است جمع كند بين تروك حائض و اعمال مستحاضه

 .، همان احتياط مراعات شود دار كه از ده روز نگذرد، و از آنچه اختيار كرده تا آن مق كند ـ حيض

، در اين صورت اگر خونى كه ديده با صفات بوده و از سه روز كمتر و   ـ آن كه وقت و عدد هر دو را فراموش كرده3
، و اگر بيشتر باشد و بداند كه با ايام عادت مصادف نيست چنانچه  از ده روز بيشتر نبوده تمام آن حيض است

، و اگر كمتر از  دهد شش يا هفت روز باشد آن را حيض و بقيه را استحاضه قرار دهد ارى كه احتمال عادت مىمقد
كند ـ احتياط واجب مراعات وظايف حائض  كه اختيار مى شش روز باشد آن مقدار را حيض و تا روز ششم يا هفتم ـ

، و از آنچه  كند ـ  حيض  هفتم ـ كه اختيار مى، و اگر بيشتر از هفت روز باشد تا روز ششم يا و مستحاضه است
 .، همان احتياط مراعات شود اختيار كرده تا آن مقدار كه از ده روز نگذرد

و اگر صفات خون مختلف باشد ـ يعنى بعضى به صفت حيض و بعضى به صفت استحاضه باشد ـ خونى را كه به 
، و خونى را كه به صفت استحاضه ديده اگر  ده حيضصفت حيض ديده و از سه روز كمتر و از ده روز بيشتر نبو

، و اگر احتمال تصادف آن را بدهد بايد احتياط كند به ترتيب آثار  ، استحاضه است بداند مصادف با عادت نبود
 .حيض و استحاضه

 

 

 
 مسائل متفرقه حيض

هاى حيض را   ببينند كه نشانه، اگر خونى  مبتدئه و مضطربه و ناسيه و زنى كه عادت عدديه دارد ـ  506مسأله  
اند  ، بايد عبادتهايى را كه به جا نياورده ، و چنانچه بعد بفهمند حيض نبوده ، بايد عبادت را ترك كنند داشته باشد
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، مگر ناسيه در  ، بايد عبادت را به جا آورند هاى حيض را نداشته باشد ، و اگر خونى ببينند كه نشانه قضا نمايند
 .دهد بايد عبادت را ترك كند ، كه تا احتمال بقاى عادت را مى  به تحقّق عادت پيدا كندصورتى كه يقين

، چه در عدد حيض يا هم در   زنى كه در حيض عادت دارد ـ چه در وقت حيض عادت داشته باشد ـ  507مسأله  
 آن يا شماره روزهاى آن ، كه وقت وقت و هم در عدد آن ـ اگر دو ماه پشت سر هم بر خالف عادت خود خونى ببيند

، مثال اگر  گردد به آنچه كه در اين دو ماه ديده است ، عادتش بر مى يا هم وقت و هم شماره روزهاى آن يكى باشد
، چنانچه دو ماه از دهم تا هفدهم ماه خون ببيند و پاك  شده ديده و پاك مى از روز اول ماه تا هفتم خون مى

 .شود و مى، از دهم تا هفدهم عادت ا شود
 .، نَه از روز اول ماه تا آخر ماه ، سى روز از ابتداى خون ديدن است  مقصود از يك ماه گذشتن ـ  508مسأله  

، اگر در يك ماه دو مرتبه خون ببيند و هر دو خون  بيند  زنى كه معموال ماهى يك مرتبه خون مى ـ  509مسأله  
، بايد هر دو را حيض  يى كه در وسط پاك بوده از ده روز كمتر نباشدباشد، چنانچه روزها هاى حيض را داشته نشانه

 .قرار دهد
، بعد ده روز يا بيشتر خونى ببيند كه   اگر سه روز يا بيشتر خونى ببيند كه نشانه حيض را دارد ـ  510مسأله  

ل و خون آخر را كه ، بايد خون او هاى حيض ببيند نشانه استحاضه را دارد و دوباره سه روز خونى به نشانه
 .هاى حيض داشته حيض قرار دهد نشانه

، بايد براى عبادتهاى خود غسل   اگر زن پيش از ده روز پاك شود و بداند كه در باطن خون نيست ـ  511مسأله  
، ولى اگر يقين داشته باشد كه  بيند ، اگر چه گمان داشته باشد كه پيش از تمام شدن ده روز دوباره خون مى كند

 .، نبايد غسل كند بيند پيش از تمام شدن ده روز دوباره خون مى
، بايد احتياط كند يا   اگر زن پيش از ده روز پاك شود و احتمال دهد كه در باطن خون هست ـ  512مسأله  

و بيرون آورد ـ و احتياط مستحب اين است كه در حالى كه ايستاده  و قدرى پنبه داخل فرج نمايد و كمى صبر كند
دهد ـ پس اگر پاك بود غسل كند  انجام خود را به ديوار چسبانيده و پا را روى ديوار بلند كرده است اين كار را شكم

پاك نبود ـ اگر چه به آب زرد رنگى هم آلوده باشد ـ چنانچه در حيض عادت  ، و اگر و عبادتهاى خود را به جا آورد
، و اگر سر ده روز پاك شد  كند  كه اگر پيش از ده روز پاك شد غسل، بايد صبر كند ندارد يا عادت او ده روز است
 .نمايد غسل ، سر ده روز يا خون او از ده روز گذشت

شود نبايد  ، در صورتى كه بداند پيش از تمام شدن ده روز يا سر ده روز پاك مى و اگر عادتش كمتر از ده روز است
، و بعد  ، واجب است يك روز عبادت را ترك كند گذرد  روز مى، و اگر احتمال دهد كه خون او از ده غسل كند

، و احتياط مستحب اين است كه تا روز دهم بين تروك حائض و اعمال  تواند اعمال مستحاضه را به جا آورد مى
را ، و گرنه بايد ايام عادتش  ، و اين حكم مختص زنى است كه قبل از عادت مستمرّة الدم نبوده مستحاضه جمع كند

 .حيض و بقيه را استحاضه قرار دهد
، بايد نماز و   اگر بعضى از روزها را حيض قرار دهد و عبادت نكند و بعد بفهمد حيض نبوده است ـ  513مسأله  

، و اگر به گمان اين كه حيض نيست عبادت كند و بعد بفهمد  اى را كه در آن روزها به جا نياورده قضا نمايد روزه
 .نچه آن روزها را روزه گرفته باشد بايد قضا نمايد، چنا حيض بوده
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 نفـاس

بيند اگر پيش از ده روز يا سر ده روز   خونى كه مادر بعد از والدت  بچه ـ از جهت والدت ـ مى ـ  514مسأله  
، و  ، و همچنين است ـ بنابر احتياط واجب ـ خونى كه با اولين جزء بچه بيرون بيايد ، خون نفاس است قطع شود

 .گويند ، نفساء مى زن را در حال نفاس
 .بيند نفاس نيست  خونى كه زن پيش از بيرون آمدن اولين جزء بچه مى ـ  515مسأله  

در صورتى كه عرفاً بگويند زاييده  ، بلكه اگر ناتمام نيز باشد ـ  الزم نيست كه خلقت بچه تمام باشد ـ  516مسأله  
، آن خون  ، و در صورت شك در صدق زاييدن به نظر عرف ند خون نفاس استاست ـ خونى كه تا ده روز ببي
 .محكوم به احكام نفاس نيست

 .شود ، ولى بيشتر از ده روز نمى  ممكن است خون نفاس يك آن بيشتر نيايد ـ  517مسأله  

، الزم نيست  ا نه، يا چيزى كه سقط شده بچه است ي  هرگاه شك كند كه چيزى سقط شده يا نه ـ  518مسأله  
، هر چند احتياط استحبابى وارسى كردن  شود شرعاً خون نفاس نيست ، و خونى كه از او خارج مى وارسى كند

 .است
 رساندن جايى از بدن به خط قرآن و اسم مبارك ذات خداوند متعال و ساير اسماءحسنى بر نفساء  ـ  519مسأله  

، و آنچه بر حائض واجب  ط واجب ـ ساير كارهايى كه بر حائض حرام است، و همچنين است ـ بنابر احتيا است حرام
 .باشد است بر نفساء هم واجب مى

، ولى اگر  ، و نزديكى كردن با او حرام است  طالق دادن زنى كه در حال نفاس است باطل است ـ  520مسأله  
 .شوهرش با او نزديكى كند كفّاره ندارد

، بايد غسل كند و  ون نفاس پاك شد به طورى كه در باطن فرج هم خون نباشد وقتى زن از خ ـ  521مسأله  
، چنانچه روزهايى كه خون ديده با روزهايى كه در وسط پاك  ، و اگر دوباره خون ببيند عبادتهاى خود را به جا آورد

ه در وسط پاك بوده ، در صورتى كه در حيض عادت داشته و روزهايى ك بوده روى هم از ده روز تجاوز نكرده باشد
، مثالً اگر عادت او شش روز بوده  ، تمام آن دو خون و پاكى در وسط نفاس است در بين دو خونِ در ايام عادت باشد

، و در غير اين صورت روزهايى را كه خون  ، تمام آن شش روز نفاس است و دو روز در وسط شش روز پاك بوده
 .نابر احتياط واجب جمع كند بين تروك نفساء و اعمال طاهرهديده نفاس و در روزهايى كه پاك بوده ب

، بنابر احتياط بايد مقدارى   اگر زن از خون نفاس پاك شود و احتمال دهد كه در باطن خون هست ـ  522مسأله  
 .، كه اگر پاك است براى عبادتهاى خود غسل كند پنبه داخل فرج نمايد و كمى صبر كند

، به اندازه روزهاى عادت او  ، چنانچه در حيض عادت دارد  نفاس زن از ده روز بگذرد اگر خون ـ  523مسأله  
 .باشد ، و اگر عادت ندارد تا ده روز نفاس و بقيه استحاضه مى نفاس و بقيه استحاضه است

 دهم تا ، و كسى كه عادت ندارد بعد از روز و احتياط مستحب آن است كه كسى كه عادت دارد از روز بعد از عادت
 .، و اعمال مستحاضه را به جا آورد روز هيجدهم زايمان كارهايى كه بر نفساء حرام است ترك كند

، بايد به  ، اگر بيشتر از روزهاى عادتش خون ببيند  زنى كه عادت حيضش كمتر از ده روز است ـ  524مسأله  
، و در بقيه  اط واجب يك روز عبادت را ترك نمايد، و بعد از آن بنابر احتي اندازه روزهاى عادت خود نفاس قرار دهد

 .تا ده روز مخير است احكام مستحاضه را جارى يا اين كه عبادت را ترك نمايد
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، بايد روزهاى بعد از عادت را استحاضه قرار دهد و عبادتهايى كه در آن روزها به جا  و اگر خون از ده روز بگذرد
، بايد شش روز را نفاس  عادت او شش روز بوده اگر بيشتر از شش روز خون ببيند، مثال زنى كه  نياورده قضا نمايد

، و در روز هشتم و نهم و دهم مخير است بين اين  قرار دهد و روز هفتم بنابر احتياط واجب نيز عبادت را ترك كند
، از روز بعد از عادت او   ببيند، و اگر بيشتر از ده روز خون كه عبادت را ترك كند يا كارهاى استحاضه را به جا آورد

 .باشد استحاضه مى
، به  ، اگر بعد از زاييدن تا يك ماه يا بيشتر پى درپى خون ببيند  زنى كه در حيض عادت دارد ـ  525مسأله  

بيند ـ اگر چه در روزهاى عادت  ، و خونى كه بعد از نفاس تا ده روز مى اندازه روزهاى عادت او نفاس است
، اگر روز  ، مثال زنى كه عادت حيض او از بيستم هر ماه تا بيست و هفتم آن است باشد ـ استحاضه استاش  ماهانه

، تا روز هفدهم نفاس و از روز هفدهم تا ده روز ـ حتّى خونى  دهم ماه زائيد و تا يك ماه يا بيشتر پى درپى خون ديد
، و بعد از گذشتن ده  باشد ـ استحاضه مى بيند كه در روزهاى عادت خود كه از بيستم تا بيست و هفتم است مى

،  هاى حيض را داشته يا نداشته باشد ، چه نشانه بيند در روزهاى عادتش باشد حيض است روز اگر خونى را كه مى
، و اما اگر نه در روزهاى عادتش  هاى حيض را داشته باشد و همچنين است اگر در روزهاى عادتش نباشد ولى نشانه

 .، استحاضه است هاى حيض را داشته باشد ه نشانهباشد و ن
، اگر بعد از زايمان تا يك ماه يا بيشتر پى درپى خون ببيند   زنى كه در حيض عادت عدديه ندارد ـ  526مسأله  

بيند اگر نشانه حيض را داشته  ، و خونى كه بعد از آن مى باشد ده روز اول نفاس است و ده روز دوم استحاضه مى
 .باشد ، و اگر نداشته باشد آن هم استحاضه مى يا در وقت عادتش باشد حيضباشد 

 
 غسل مس ميت

اند مس كند ـ يعنى جايى از بدن  اى را كه سرد شده و غسلش نداده  اگر كسى بدن انسان مرده ـ  527مسأله  
، با اختيار مس كند يا  دارى، چه در خواب مس كند چه در بي خود را به آن برساند ـ بايد غسل مس ميت نمايد

اى را  ، ولى اگر حيوان مرده ، حتّى اگر ناخن و استخوان او به ناخن و استخوان ميت برسد بايد غسل كند اختيار بى
 .، غسل بر او واجب نيست مس كند
 سرد شده ، اگر چه جايى را كه اى كه تمام بدن او سرد نشده غسل واجب نيست  براى مس مرده ـ  528مسأله  

 .مس نمايد
، يا موى خود را به موى ميت  ، يا بدن خود را به موى ميت  اگر موى خود را به بدن ميت برساند ـ  529مسأله  
 .، بنابر احتياط غسل واجب است ، در صورتى كه مو به قدرى باشد كه تابع بدن محسوب شود برساند

، غسل مس ميت واجب  اى كه چهار ماه او تمام شده  سقط شده براى مس بچه مرده حتّى بچه ـ  530مسأله  
، مگر اين كه روح دميده  باشد ، غسل واجب نمى اى كه از چهار ماه كمتر دارد ، و براى مس بچه سقط شده است

 تماس اى مرده به دنيا بيايد و بدنش سرد شده باشد و با ظاهر بدن مادر ، بنابراين اگر بچه چهار ماهه شده باشد
 .، مادر او بايد غسل مس ميت كند پيدا كند
، چنانچه با ظاهر بدن مادر تماس  آيد اى كه بعد از مردن مادر و سرد شدن بدنش به دنيا مى  بچه ـ  531مسأله  

 .، بعد از بلوغ واجب است غسل مس ميت كند پيدا كرده باشد
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، ولى  شود ، غسل بر او واجب نمى امال تمام شده مس نمايد اگر انسان ميتى را كه سه غسل او ك ـ  532مسأله  
، بايد  ، اگر چه غسل سوم آن جا تمام شده باشد اگر پيش از آن كه غسل سوم تمام شود جايى از بدن او را مس كند

 .غسل مس ميت نمايد
يوانه عاقل يا بچه بالغ شد بايد غسل ، بعد از آن كه آن د  اگر ديوانه يا بچه نابالغى ميت را مس كند ـ  533مسأله  

 .، غسلش صحيح است ، و در صورتى كه بچه مميز باشد و غسل مس ميت نمايد مس ميت نمايد
، قسمتى كه داراى استخوان است جدا شود و پيش از آن  اند اى كه غسلش نداده  اگر از بدن مرده ـ  534مسأله  

، ولى اگر  ، بنابر احتياط بايد غسل مس ميت كند ن آن را مس نمايدكه قسمت جدا شده را غسل دهند انسـا
اما اگر از بدن زنده جدا شود هر  ، و ، براى مس آن غسل واجب نيست قسمتى كه جدا شده استخوان نداشته باشد

 .، مس آن غسل ندارد چند داراى استخوان باشد
اند ـ چه از مرده جدا شده باشد و چه از  و آن را غسل نداده براى مس استخوانى كه گوشت ندارد  ـ  535مسأله  

 .، و همچنين است براى مس دندانى كه از مرده يا زنده جدا شده باشد زنده ـ غسل واجب نيست
، و كسى كه غسل مس ميت كرده اگر بخواهد   غسل مس ميت را بايد مثل غسل جنابت انجام داد ـ  536مسأله  

 .، هر چند احتياط مستحب آن است كه وضو هم بگيرد ضو واجب نيست، و نماز بخواند
 .، يك غسل كافيست  اگر چند ميت را مس كند يا يك ميت را چند بار مس نمايد ـ  537مسأله  

هايى  ، توقّف در مسجد و جماع و خواندن سوره  براى كسى كه بعد از مس ميت غسل نكرده باشد ـ  538مسأله  
 .، ولى براى نماز و مانند آن بايد غسل كند واجب دارد مانعى نداردكه سجده 

 
 احكام محتضر

، بزرگ باشد يا  ـ مرد باشد يا زن باشد  مسلمانى را كه محتضر است ـ يعنى در حال جان دادن مى ـ  539مسأله  
، و اگر  ه طرف قبله باشد، بنابر احتياط واجب در صورت امكان به پشت بخوابانند به طورى كه كف پاهايش ب كوچك

اى كه ممكن است به اين دستور عمل  ، بنابر احتياط مستحب تا اندازه خواباندن او كامال به اين طور ممكن نباشد
،  ، و همچنين احتياط مستحب آن است كه در صورتى كه خواباندن او به اين صورت به هيچ نحو ممكن نباشد كنند

 .قبله بخوابانند ، او را به پهلوى راست يا به پهلوى چپ رو به  اگر اين هم ممكن نشد، و او را رو به قبله بنشانند
، و همچنين  ، او را رو به قبله بخوابانند اند  احتياط واجب آن است كه تا وقتى جنازه را بر نداشته ـ  540مسأله  

ستحب است كه او را مثل حالتى كه ، ولى بعد از آن كه غسلش تمام شد م بنابر احتياط مستحب هنگام غسل دادن
 .خوانند بخوابانند بر او نماز مى

، و اگر ممكن باشد بايد از خود   بنابر احتياط رو به قبله كردن محتضر بر هر مسلمان واجب است ـ  541مسأله  
 .ه بگيرند، و اگر ممكن نباشد يا اجازه او معتبر نباشد بنابر احتياط از ولى او اجاز محتضر اجازه بگيرند

و ساير عقايد حقّه را به كسى كه در ) عليهم السالم(  مستحب است شهادتين و اقرار به دوازده امام ـ  542مسأله  
، و همچنين مستحب است چيزهايى را كه ذكر شد تا وقت  ، طورى تلقين كنند كه بفهمد حال جان دادن است

 .قين نمايند، و نيز دعاى فرج را به محتضر تل مرگ تكرار كنند
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اَللّهم اغْفرْ لي الْكَثيرَ منْ «:  مستحب است كه اين دعا را طورى به محتضر تلقين كنند كه بفهمد ـ  543مسأله  
سيرَ و اعف ، اقْبلْ منِّي الْي معاصيك و اقْبلْ منِّي اليسيرَ منْ طاعتك يا منْ يقْبلُ اليسيرَ و يعفُو عنِ الكَثيرِ

 .ٌ»، اَللّهم ارحمني فَانَّك رحيم ، انَّك اَنْت العفُو الغَفُور عنِّي الكَثيرَ

شود به جايى كه نماز  ، اگر ناراحت نمى دهد  مستحب است كسى را كه سخت جان مى ـ  544مسأله  
 .خوانده ببرند مى

حتضر سوره مباركه يس و صافات و احزاب و آية الكرسى و آيه پنجاه و  مستحب است كه بر بالين م ـ  545مسأله  
 .، بلكه هر چه از قرآن ممكن است بخوانند چهارم از سوره اعراف و سه آيه آخر سوره بقره

، و همچنين گذاشتن چيزى روى شكم او و بودن جنب و حائض   تنها گذاشتن محتضر مكروه است ـ  546مسأله  
 . زياد و گريه كردن و تنها گذاشتن زنها نزد او مكروه استنزد او و حرف زدن

 
 احكام بعد از مرگ

، و  ، و دست و پاى او را دراز كنند  بعد از مرگ مستحب است چشمها و لبها و چانه ميت را ببندند ـ  547مسأله  
مرده است در جايى كه مرده ، و اگر شب  اى روى او بيندازند و مؤمنين را براى تشييع جنازه او خبر كنند پارچه

، و نيز  ، ولى اگر يقين به مردن او ندارند بايد صبر كنند تا معلوم شود ، و در دفن او عجله نمايند چراغ روشن كنند
، بايد به قدرى دفن را عقب بيندازند كه شكم او را بشكافند و طفل را  اگر ميت زن باردار و بچه در شكم او زنده باشد

 .، و بهتر آن است كه براى بيرون آوردن طفل پهلوى چپ او را بشكافند  و شكم را براى غسل بدوزندبيرون آورند

 
 احكام غسل و كفن و نماز و دفن ميت

، و اگر بعضى انجام دهند از   غسل و حنوط و كفن و نماز و دفن مسلمان بر هر مكلّفى واجب است ـ  548مسأله  
 .اند هيچ كس انجام ندهد همه معصيت كرده، و چنانچه  شود ديگران ساقط مى

، ولى اگر او عمل را  ، بر ديگران واجب نيست اقدام نمايند  اگر كسى مشغول كارهاى ميت شود ـ  549مسأله  
 .، بايد ديگران تمام كنند نيمه كاره بگذارد

، واجب  ارهاى ميت شده اگر انسان يقين كند يا حجت شرعيه داشته باشد كه ديگرى مشغول ك ـ  550مسأله  
 .، ولى اگر شك يا گمان دارد بايد اقدام نمايد نيست به كارهاى ميت اقدام كند

، بايد دوباره انجام  اند  اگر كسى بداند غسل يا حنوط يا كفن يا نماز يا دفن ميت را باطل انجام داده ـ  551مسأله  
 .، الزم نيست اقدام نمايد  كه درست بوده يا نه، ولى اگر گمان دارد كه باطل بوده يا شك دارد دهد

 .، بايد از ولى او اجازه گرفت  براى غسل و حنوط و كفن و نماز و دفن ميت ـ  552مسأله  

، و  برند مقدم بر زنهاى ايشانند ، و در غير زن مردهايى كه از ميت ارث مى  ولى زن شوهر اوست ـ  553مسأله  
 . ميراث است، تابع تقدم در تقدم

ولى در صورتى كه اقرب در رحم با اولى به ميراث جمع شوند ـ مثل اين كه پدر پدر ميت با نوه پسر او باشند ـ 
 .احتياط واجب آن است كه اولى به ميراث از اقرب در رحم اذن بگيرد
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ه غسل و كفن و دفن ميت ، يا ولى ميت به من اجازه داده ك  اگر كسى بگويد من ولى ميت هستم ـ  554مسأله  
، يا ميت  ، چنانچه به حرف او اطمينان باشد باشم ، يا بگويد راجع به امور تجهيز ميت من وصى او مى را انجام دهم

، به گفته او شهادت دهند  ، يا يك نفر ثقه كه ظنّ برخالف قول او نباشد ، يا اين كه دو نفر عادل در تصرّف او باشد
 .بول كردبايد حرف او را ق

 اگر ميت براى غسل و كفن و دفن و نماز خود غير از ولى كس ديگرى را معين كند واليت اين  ـ  555مسأله  
، و كسى كه ميت واليت اين امور را به او  امور با اوست، و احتياط مستحب آن است كه از ولى هم اجازه بگيرد

، و اگر قبول كرد بايد بĤن عمل نمايد ولى اگر در حال حيات  دتواند در حال حيات موصى رد كن واگذار كرده مى
 .، احتياط واجب آن است كه به آن عمل نمايد ، و يا رد او به موصى نرسيد موصى رد نكرد

 
 كيفيت غسل ميت

 : واجب است ميت را سه غسل بدهند ـ  556مسأله  

 .  با آبى كه با سدر مخلوط باشد)اول(

 .  با كافور مخلوط باشدبا آبى كه) دوم(

 .با آب خالص) سوم(

اى هم كم نباشد كه  ، و به اندازه اى زياد نباشد كه آب را مضاف كند  سدر و كافور بايد به اندازه ـ  557مسأله  
 .نگويند سدر و كافور با آب مخلوط شده است

نابر احتياط مستحب مقدارى كه به آن ، ب اى كه الزم است پيدا نشود  اگر سدر و كافور به اندازه ـ  558مسأله  
 .دسترسى دارند در آب بريزند

، و به جاى آن بايد   اگر كسى در حال احرام حج يا عمره بميرد نبايد او را با آب كافور غسل دهند ـ  559مسأله  
صورت بايد با آب ، مگر اين كه در احرام حج بوده و سعى را تمام نموده باشد كه در اين  با آب خالص غسلش بدهند

 .كافور غسلش دهند
، يا استعمال آن جايز نباشد ـ مثل آن كه غصبى باشد ـ   اگر سدر و كافور يا يكى از اينها پيدا نشود ـ  560مسأله  

بايد به جاى هر كدام كه ممكن نيست ـ بنابر احتياط واجب ـ ميت را با آب خالص به قصد بدليت از آنچه كه ممكن 
 .ه و تيمم نيز به همين قصد بدهندنيست غسل داد

، و مسائل غسل را  دهد بايد مسلمان دوازده امامى و عاقل و بالغ باشد  كسى كه ميت را غسل مى ـ  561مسأله  
 .هر چند به تعليم ديگرى در اثناى غسل بداند

،   اخالص داشته باشدـ و دهد بايد قصد قربت ـ چنانكه در وضو گذشت  كسى كه ميت را غسل مى ـ  562مسأله  
 .كند و استمرار همين داعى تا آخر غسل سوم كفايت مى

، و غسل و حنوط و كفن و دفن كافر و   غسل دادن بچه مسلمان اگر چه از زنا باشد واجب است ـ  563مسأله  
 و مادر او يا يكى از ، چنانچه پدر ، و كسى كه از بچگى ديوانه بوده و به حال ديوانگى بالغ شده اوالد او جايز نيست
، وگرنه غسل دادن او جايز  ، بايد او را غسل داد ، يا از جهت ديگرى محكوم به اسالم باشد آنان مسلمان باشد

 .باشد نمى
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، و اگر چهار ماه ندارد و  ، بايد او را غسل بدهند  بچه سقط شده اگر چهار ماه يا بيشتر داشته باشد ـ  564مسأله  
 .اى بپيچند و بدون غسل دفن كنند ـ در پارچه بنابر احتياط واجب  نشده است ـروح در او دميده

تواند شوهر خود را غسل  ، ولى زن مى  غسل دادن مرد زن را و زن مرد را جايز نيست و باطل است ـ  565مسأله  
 خود و شوهر زن ، اگر چه احتياط مستحب آن است كه زن شوهر تواند زن خود را غسل بدهد بدهد و شوهر هم مى

 .خود را غسل ندهد
اى را كه  تواند پسر بچه اى را كه مميزه نشده غسل دهد و زن هم مى تواند دختر بچه  مرد مى ـ  566مسأله  

،  اى كه بيش از سه سال دارند ، هر چند احتياط مؤكّد آن است كه پسر بچه و دختر بچه مميز نشده غسل دهد
 . زن غسل بدهداولى را مرد و دومى را

، زنانى كه با او نسبت دارند و محرمند ـ   اگر براى غسل دادن ميتى كه مرد است مرد پيدا نشود ـ  567مسأله  
توانند او را غسل  ، مى اند مثل مادر و خواهر و عمه و خاله ـ يا به واسطه ازدواج يا شير خوردن با او محرم شده

، مردهايى كه با او نسبت دارند و محرمند يا به واسطه  ، زن ديگرى نباشد ن، و نيز اگر براى غسل ميت ز بدهند
، و بنابر احتياط واجب در صورت وجود مماثل  توانند او را غسل دهند ، مى اند ازدواج يا شير خوردن با او محرم شده

 بايد به عورت نظر ، ولى ، هر چند احوط است ، و غسل دادن از زير لباس واجب نيست رسد نوبت به محرم نمى
 .، و بنابر احتياط عورت را بپوشاند نكند

، جايز است كه غير از  دهد هر دو مرد يا هر دو زن باشند  اگر ميت و كسى كه او را غسل مى ـ  568مسأله  
 .عورت جاهاى ديگر ميت برهنه باشد

، اگر نگاه  دهد  كسى كه او را غسل مى، و  نگاه كردن به عورت ميت در غير زن و شوهر حرام است ـ  569مسأله  
 .شـود كند معصيت كرده ولى غسل باطل نمى

، و  گذشت تطهير شود» 378« اگر جايى از بدن ميت نجس باشد بايد به كيفيتى كه در مسأله  ـ  570مسأله  
نجاسات ديگر ، از  بهتر آن است كه هر عضوى قبل از غسل آن عضو بلكه تمام بدن ميت پيش از شروع به غسل

 .تطهير شود
، و احتياط واجب آن است كه تا غسل ترتيبى ممكن است ميت   غسل ميت مثل غسل جنابت است ـ  571مسأله  

، و در غسل ترتيبى هم بايد طرف راست را بر طرف چپ مقدم بدارند و مخيرند بين اين كه  را غسل ارتماسى ندهند
 . آب فرو برند، يا بدن را در آب را روى بدن بريزند

،   كسى را كه در حال حيض يا در حال جنابت مرده الزم نيست غسل حيض يا غسل جنابت بدهند ـ  572مسأله  
 .بلكه همان غسل ميت براى او كافيست

،  ، و اگر كسى براى گرفتن مزد ميت را غسل دهد  مزد گرفتن براى غسل دادن ميت جايز نيست ـ  573مسأله  
 .، ولى مزد گرفتن براى مقدمات غير الزمه جايز است استآن غسل باطل 

، بايد عوض هر غسل ميت را يك تيمم   اگر آب پيدا نشود يا استعمال آن مانعى داشته باشد ـ  574مسأله  
، در  دهد ، و اگر كسى كه تيمم مى ، عوض هر سه غسل بدهند ، و بنابر احتياط واجب يك تيمم ديگر هم بدهند
الذمه نمايد ـ يعنى نيت كند كه اين تيمم براى آنچه به آن واقعاً مكلّف هستم انجام  فى ز سه تيمم قصد مايكى ا

 .دهم ـ تيمم چهارم الزم نيست مى
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، بايد دست خود را بر زمين بزند و به صورت و پشت دستهاى  دهد  كسى كه ميت را تيمم مى ـ  575مسأله  
 .اشد ـ بنابر احتياط واجب ـ با دست ميت هم او را تيمم بدهد، و اگر ممكن ب ميت بكشد

 
 احكام كفن ميت

 .گويند كفن نمايند  ميت مسلمان را بايد با سه پارچه كه آنها را لنگ و پيراهن و سر تاسرى مى ـ  576مسأله  

، ولى  پيراهن گفته شود گ واى است كه عرفاً بر آن لن ، آن اندازه  مقدار واجب از لنگ و پيراهن ـ  577مسأله  
،  ، و افضل آن است كه از سينه تا روى پا برسد احتياط واجب آن است كه لنگ از ناف تا زانو اطراف بدن را بپوشاند

، و افضل آن است كه تا روى  بنابر احتياط واجب ـ تا نصف ساق پا تمام بدن را بپوشاند ـ و پيراهن بايد از سرشانه و
 .پا برسد

اى باشد كه يك  ، و پهناى آن بايد به اندازه ى سرتاسرى بايد به قدرى باشد كه بستن دو سر آن ممكن باشدو درازا
 .طرف آن روى طرف ديگر بيايد

قبل گذشت از   اگر ورثه بالغ باشند و اجازه دهند كه بيشتر از مقدار واجب كفن را كه در مسأله ـ  578مسأله  
 و احتياط واجب آن است كه بيشتر از مقدار واجب كفن را از سهم وارثى كه بالغ ، سهم آنان بردارند اشكال ندارد

 .نشده برندارند
، يا  اى را كه از كفن افضل است از ثلث مال او بر دارند  اگر كسى وصيت كرده باشد آن اندازه ـ  579مسأله  

، يا فقط مصرف مقدارى  عين نكرده باشدوصيت كرده باشد ثلث مال را به مصرف خود او برسانند ولى مصرف آن را م
 .توانند مقدار افضل كفن را از ثلث مال او بردارند ، مى از آن را معين كرده باشد

 اگر ميت وصيت نكرده باشد كه كفن را از ثلث مال او بردارند و بخواهند از اصل مال بردارند بر  ـ  580مسأله  
 .عمل نمايند،  ذكر شد» 578«طبق آنچه كه در مسأله 

، و همچنين اگر زن را ـ چنانچه در   كفن زن بر شوهر است اگر چه زن از خود مال داشته باشد ـ  581مسأله  
، و  ، شوهرش بايد كفن او را بدهد احكام طالق خواهد آمد ـ طالق رجعى بدهند و پيش از تمام شدن عده بميرد

، بنابر احتياط واجب كفن زن  شوهر بايد از مال او كفن زن را بدهد، ولى  چنانچه شوهر بالغ نباشد يا ديوانه باشد
 .ناشزه و منقطعه بر شوهر است

، و بنابر احتياط واجب در صورتى كه ميت مال نداشته   كفن ميت بر خويشان او واجب نيست ـ  582مسأله  
 .ه است، كفن را بايد كسى بدهد كه مخارج ميت در حال زندگى بر او واجب بود باشد

، بلكه ـ   واجب است كه مجموع سه پارچه كفن طورى باشد كه بدن ميت از زير آنها پيدا نباشد ـ  583مسأله  
 .بنابر احتياط واجب ـ هر يك از سه پارچه كفن به قدرى نازك نباشد كه بدن ميت از زير آن پيدا باشد

، و چنانچه كفن ميت  هم پيدا نشود ـ جايز نيست كفن كردن با چيز غصبى ـ اگر چه چيز ديگرى  ـ  584مسأله  
، و كفن كردن با  ، بايد از تنش بيرون آورند اگر چه او را دفن كرده باشند غصبى باشد و صاحب آن راضى نباشد

، و همچنين كفن كردن  ، بلكه در حال اضطرار هم محلّ اشكال است پوست مردار نجس در حال اختيار جايز نيست
 .ر پاك در حال اختيار مشكل استبا پوست مردا
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 كفن كردن ميت با چيز نجس ـ و در نجاستى كه مورد عفو در نماز است بنابر احتياط ـ و با پارچه  ـ  585مسأله  
اى كه با طال بافته  ، و ـ بنابر احتياط واجب ـ با پارچه ، و مخلوطى كه خليط بيشتر از ابريشم نباشد ابريشمى خالص
 .، ولى در حال ناچارى اشكال ندارد شده جايز نيست

اى كه از پشم يا موى حيوان حرام گوشت تهيه شده ـ بنابر احتياط واجب ـ   كفن كردن با پارچه ـ  586مسأله  
، و همچنين است كفن كردن با پوست حيوان حالل گوشتى كه به دستور شرع كشته  در حال اختيار جايز نيست

، اگر چه احتياط مستحب آن است كه با اين  م حيوان حالل گوشت باشد مانعى ندارد، ولى اگر كفن از مو و پش شده
 .دو هم كفن ننمايند

، چنانچه شستن يا بريدن آن به   اگر كفن ميت به نجاست خود او يا به نجاست ديگرى نجس شود ـ  587مسأله  
، و  برند اگر چه بعد از گذاشتن در قبر باشد، بايد مقدار نجس را بشويند يا ب نحوى كه كفن ضايع نشود ممكن باشد
، و اين حكم در نجاستى  ، بايد عوض نمايند ، ولى عوض كردن آن ممكن باشد اگر شستن يا بريدن آن ممكن نيست

 .كه در نماز مورد عفو است مبنى بر احتياط است
، و پوشاندن سر و  ديگران كفن شود، اگر بميرد بايد مثل   كسى كه براى حج يا عمره احرام بسته ـ  588مسأله  

 .صورتش اشكال ندارد
 .، و هرگاه به آن نظر كند مأجور است ، كفن خود را تهيه كند  مستحب است انسان ـ  589مسأله  

 
 احكام حنوط

، يعنى به پيشانى و كف دستها و سر زانوها و سر دو   بعد از غسل واجب است ميت را حنوط كنند ـ  590مسأله  
، و مستحب  ، و بنابر احتياط مستحب مقدارى كافور هم بر اين مواضع بگذارند گشت بزرگ پاهاى او كافور بمالندان

، و اگر به واسطه كهنه بودن عطر او از بين  ، و بايد كافور ساييده و تازه باشد است به سر بينى ميت نيز كافور بمالند
 .رفته باشد كافى نيست

، ولى در جاهاى ديگر ترتيب  ط مستحب آن است كه اول كافور را به پيشانى ميت بمالند احتيا ـ  591مسأله  
 .نيست

 .، يا در بين كفن كردن و يا بعد از آن حنوط نمايند  مخيرند كه ميت را پيش از كفن كردن ـ  592مسأله  

، ولى اگر در   كردن او جايز نيست، اگر بميرد حنوط  كسى كه براى حج يا عمره احرام بسته است ـ  593مسأله  
 .، حنوط كردن او واجب است احرام حج بعد از تمام كردن سعى بميرد

 .، چنانچه بميرد حنوط كردن او واجب است اش تمام نشده  زنى كه شوهرش مرده و هنوز عده ـ  594مسأله  

، و نيز   عطرهاى ديگر خوشبو نكنند احتياط واجب آن است كه ميت را با مشك و عنبر و عود و ـ  595مسأله  
 .اينها را با كافور مخلوط ننمايند

، ولى بايد  ، با كافور مخلوط كنند را) عليه السالم( است قدرى تربت حضرت سيدالشهداء  مستحب ـ  596مسأله  
 كه وقتى با كافور قدرى زياد نباشد ، و نيز بايد تربت به شود نرسانند احترامى مى از آن كافور به جاهايى كه بى

 .شد آن را كافور نگويند مخلوط
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، و چنانچه از غسل زياد بيايد  ، حنوط الزم نيست  اگر كافور پيدا نشود يا فقط به اندازه غسل باشد ـ  597مسأله  
 .، و اگر زياد آمد به جاهاى ديگر بمالند ، بنابر احتياط مستحب اول به پيشانى ولى به همه هفت عضو نرسد

 . مستحب است دو چوب تر و تازه در قبر همراه ميت بگذارند ـ  598أله  مس

 
 احكام نماز ميت

اى كه محكوم به اسالم و شش سال او تمام شده  ، و همچنين بچه  نماز خواندن بر ميت مسلمان ـ  599مسأله  
 .باشد واجب است

اى  ، ولى نماز خواندن بر بچه نشده رجاء اشكال ندارداى كه شش سال او تمام   نماز خواندن بر بچه ـ  600مسأله  
 .كه مرده به دنيا آمده مشروع نيست

، و اگر پيش از اينها يا در بين اينها   نماز ميت بايد بعد از غسل و حنوط و كفن كردن او خوانده شود ـ  601مسأله  
 .نيستبخوانند ـ اگر چه از روى فراموشى يا ندانستن مسأله باشد ـ كافى 

، و بدن و لباسش  خواهد نماز ميت بخواند الزم نيست با وضو يا غسل يا تيمم باشد  كسى كه مى ـ  602مسأله  
 .، براى نمازش اشكال ندارد ، و اگر لباس او غصبى هم باشد پاك باشد

بنابر احتياط  ولى ـ،  و احتياط مستحب آن است كه تمام چيزهايى را كه در نمازهاى ديگر الزم است رعايت نمايد
 .، اجتناب شود ـ از آنچه برخالف معهود بين متشرّعه در كيفيت نماز ميت است واجب

، و واجب است ميت را مقابل او به پشت  خواند بايد رو به قبله باشد  كسى كه بر ميت نماز مى ـ  603مسأله  
 .به طرف چپ نمازگزار باشدبخوابانند به طورى كه سر او به طرف راست نمازگزار و پاى او 

تر يا  ، ولى بايد از جاى ميت زياد پست  احتياط مستحب آن است كه مكان نمازگزار غصبى نباشد ـ  604مسأله  
 .، و اگر پستى و بلندى زياد نباشد اشكال ندارد بلندتر نباشد

، اگر از ميت دور  خواند ا به جماعت مى، ولى كسى كه نماز ميت ر  نمازگزار بايد از ميت دور نباشد ـ  605مسأله  
 .ها به يكديگر متّصل باشند اشكال ندارد ، چنانچه صف باشد

، ولى اگر نماز به جماعت خوانده شود و صف جماعت از دو طرف   نمازگزار بايد مقابل ميت بايستد ـ  606مسأله  
 .، نماز كسانى كه مقابل ميت نيستند اشكال ندارد ميت بگذرد

، ولى اگر ميت در تابوت و   بين ميت و نمازگزار بايد پرده و يا ديوار يا چيزى مانند اينها نباشد ـ  607أله  مس
 .مانند آن باشد اشكال ندارد

، بايد  ، و اگر كفن كردن او ممكن نيست پوشيده باشد نماز بايد عورت ميت  در وقت خواندن ـ  608مسأله  
 . آجر و مانند اينها باشد بپوشانندعورتش را اگر چه با تخته و

، ولى  ، و نماز غير بالغ هر چند صحيح است خواند بايد مؤمن باشد  كسى كه نماز ميت را مى ـ  609مسأله  
،  ، و در موقع نيت ميت را معين كند ، و بايد ايستاده و با قصد قربت و اخالص بخواند مجزى از نماز بالغين نيست

 .خوانم بر اين ميت قربةً الى اهللا  نماز مى:مثال نيت كند
 .شود نشسته بر او نماز خواند ، مى  اگر كسى نباشد كه بتواند نماز ميت را ايستاده بخواند ـ  610مسأله  
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، احتياط مستحب آن است كه آن   اگر ميت وصيت كرده باشد كه شخص معينى بر او نماز بخواند ـ  611مسأله  
 ت اجازه بگيردشخص از ولىت هم اجازه بدهد ميمي و ولى ،. 

 . جايز است بر ميت چند مرتبه نماز بخوانند ـ  612مسأله  

، تا وقتى كه جسد او   اگر ميت را عمداً يا از روى فراموشى يا به جهت عذرى بدون نماز دفن كنند ـ  613مسأله  
و همچنين در صورتى كه  ت ذكر شد به قبرش نماز بخواننداز هم نپاشيده واجب است با شرطهايى كه براى نماز مي ،

 .نمازى كه بر او خوانده شده باطل بوده است

 
 دستور نماز ميت

بعد از نيت و : ، و اگر نمازگزار پنج تكبير به اين ترتيب بگويد كافيست  نماز ميت پنج تكبير دارد ـ  614مسأله  
اَللّهم صلِّ «:  و بعد از تكبير دوم بگويد» ال اله االَّ اللّه و اَنَّ محمداً رسولُ اهللاِاَشْهد اَنْ«: گفتن تكبير اول بگويد

 و بعد از تكبير چهارم »اَللّهم اغْفرْ للْمؤْمنينَ و الْمؤْمنات«: بعد از تكبير سوم بگويد و» على محمد و الِ محمد
و بعد تكبير » اَللّهم اغْفرْ لهذه الْميت«:  و اگر زن است بگويد»اَللّهم اغْفرْ لهذَا الْميت«: داگر ميت مرد است بگوي

 .پنجم را بگويد
عبده و اَشْهد اَنْ ال اله االّ اللّه وحده ال شَرِيك لَه و اَشْهد اَنَّ محمداً  «:و بهتر است بعد از تكبير اول بگويد

  .»رسولُه اَرسلَه بِالْحقِّ بشيراً و نَذيراً بينَ يدىِ الساعة

اَللّهم صلِّ على محمد و الِ محمد و بارِك على محمد و الِ محمد و ارحم محمداً و «: و بعد از تكبير دوم بگويد
 و صلِّ على ٌ مجِيدٌصلَّيت و باركْت و تَرَحمت على ابراهيم و الِ ابراهيم انَّك حميدالَ محمد كَاَفْضَلِ ما 

ينَ ويقدالص و داءالشُّه ينَ ولرْسالْم و يعِ األَنْبِياءمينَ جحالالص اللّه باديعِ عمج«. 

م اغْفرْ للْمؤْمنينَ و الْمؤْمنات و الْمسلمينَ و الْمسلمات األَحياء منْهم و اَللّه «:و بعد از تكبير سوم بگويد
 .ٌ»االَْموات تابِع بينَنا و بينَهم بِالْخَيرات انَّك مجِيب الدعوات انَّك على كُلِّ شَيء قَدير

اَللّهم انَّ هذا عبدك و ابنُ عبدك و ابنُ اَمتك نَزَلَ بِك و اَنْت  «: است بگويدو بعد از تكبير چهارم اگر ميت مرد
 هسانحي اف ناً فَزِدسحنْ كانَ ما منّا اَللّهم بِه لَماَع اَنْت راً والّ خَيا نْهم لَمنّا ال نَعا ماَللّه نْزُول بِهرُ منْ خَيا و

الْغابِرِينَ  اَعلى علِّيِينَ واخْلُف على اَهله في كانَ مسيئاً فَتَجاوز عنْه و اغْفرْ لَه اَللّهم اجعلْه عنْدك في
 .»وارحمه بِرَحمتك يا اَرحم الرّاحمينَ

اَللّهم انَّ هذه اَمتُك و ابنَةُ عبدك «: تكبير چهارم بگويد، ولى اگر ميت زن است بعد از  و بعد تكبير پنجم را بگويد
نْزُول بِهرُ مخَي اَنْت و بِك نَزَلَت كتنَةُ اَماب نّا وبِها م لَماَع اَنْت راً والّ خَينْها ام لَمنّا ال نَعا منْ  ، اَللّها ماَللّه ،

، اَللّهم اجعلْها عنْدك في اَعلى  زِد في احسانها و انْ كانَت مسيئَةً فَتَجاوز عنْها و اغْفرْ لَهاكانَت محسنَةً فَ
لِّيِينَ وينَ عمالرّاح محيا اَر كتمها بِرَحمحار ي الْغابِرِينَ وها فللى اَهع اخْلُف«. 

 .ا و دعاها را طورى پشت سر هم بخواند كه نماز از صورت خود خارج نشود بايد تكبيره ـ  615مسأله  

خواند بايد تكبيرها و دعاهاى آن را هم بخواند اگر چه مأموم   كسى كه نماز ميت را به جماعت مى ـ  616مسأله  
 .باشد
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 مستحبات نماز ميت

 : چند چيز در نماز ميت مستحب است ـ  617مسأله  

، و احتياط واجب آن است كه در صورتى تيمم  خواند با وضو يا غسل يا تيمم باشد ه نماز ميت مى كسى ك)اول(
 .، يا بترسد كه اگر وضو بگيرد يا غسل كند به نماز ميت نرسد كند كه وضو و غسل ممكن نباشد

، و اگر  ط قامت او بايستدخواند مقابل وس ، امام جماعت يا كسى كه فرادى بر او نماز مى اگر ميت مرد است) دوم(
 .اش بايستد ميت زن است مقابل سينه

 .پا برهنه نماز بخواند) سوم(

 . در هر تكبير دستها را بلند كند)چهارم(

 .فاصله او با ميت به قدرى كم باشد كه اگر باد لباسش را حركت دهد به جنازه برسد) پنجم(

 .نماز ميت را به جماعت بخواند) ششم(

 .خوانند آهسته بخوانند م جماعت تكبير و دعاها را بلند بخواند و كسانى كه با او مى اما)هفتم(

 . در جماعت اگر چه مأموم يك نفر باشد پشت سر امام بايستد)هشتم(

 . نمازگزار براى ميت و مؤمنين زياد دعا كند)نهم(

 .روند مى نماز را در جايى بخوانند كه مردم براى نماز ميت بيشتر به آن جا )دهم(

 .خواند در صفى تنها بايستد  زن حائض اگر نماز ميت را به جماعت مى)يازدهم(

 .، ولى در مسجد الحرام مكروه نيست  خواندن نماز ميت در مساجد مكروه است ـ  618مسأله  

 
 احكام دفن

درندگان هم نتوانند ، و   واجب است ميت را طورى در زمين دفن كنند كه بوى او بيرون نيايد ـ  619مسأله  
، بايد قبر را با آجر و مانند آن محكم  ، و اگر ترس آن باشد كه جانور بدن او را بيرون آورد بدنش را بيرون آورند

 .كنند
، بايد به جاى دفن او را در بنا يا تابوتى كه غرض از دفن بر   اگر دفن ميت در زمين ممكن نباشد ـ  620مسأله  

 .دآن مترتب است بگذارن
 . ميت را بايد در قبر به پهلوى راست طورى بخوابانند كه جلوى بدن او رو به قبله باشد ـ  621مسأله  

، بايد  شود و بودن او در كشتى مانعى ندارد ، چنانچه جسد او فاسد نمى  اگر كسى در كشتى بميرد ـ  622مسأله  
، و حنوط و كفن  گرنه بايد در كشتى غسلش بدهند، و صبر كنند تا به خشكى برسند و او را در زمين دفن كنند

، و احتياط واجب آن  ، و پس از خواندن نماز ميت او را در خمره بگذارند و درش را ببندند و به دريا بيندازند كنند
 .است كه تا ممكن است مراعات استقبال قبله بكنند

، و اگر ممكن است او را در جايى بيندازند كه  زند، چيز سنگينى به پايش ببندند و به دريا بيندا و اگر ممكن نشد
 .فوراً طعمه حيوانات نشود

 اگر بترسند كه دشمن قبر ميت را بشكافد و بدن او را بيرون آورد و گوش يا بينى يا اعضاى ديگر  ـ  623مسأله  
 . بيندازند، بايد به طورى كه در مسأله قبل گذشت او را به دريا ، چنانچه ممكن باشد او را ببرد
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 مخارج انداختن در دريا و مخارج محكم كردن قبر ميت در صورتى كه الزم باشد از اصل مال ميت  ـ  624مسأله  
 .شود برداشته مى

، بايد زن را در  ، چنانچه پدر بچه مسلمان باشد  اگر زن كافره بميرد و بچه در شكم او مرده باشد ـ  625مسأله  
، و همچنين است بنابر احتياط واجب اگر  به قبله بخوابانند كه روى بچه به طرف قبله باشدقبر به پهلوى چپ پشت 

 .روح به بدن او داخل نشده باشد
 .، و دفن كافر در قبرستان مسلمانان جايز نيست  دفن مسلمان در قبرستان كفّار ـ  626مسأله  

ريزند ـ  اشد ـ مانند جايى كه خاكروبه و كثافت مىاحترامى به او ب  دفن مسلمان در جايى كه بى ـ  627مسأله  
 .جايز نيست

 .، جايز نيست  دفن ميت در جاى غصبى و در زمينى كه براى غير دفن كردن وقف شده ـ  628مسأله  

، يا نبش قبر ميتى كه از  ، در صورتى كه مستلزم تصرّف در حقّ غير  دفن ميت در قبر مرده ديگر ـ  629مسأله  
، چنانچه آن قبر كهنه شده و ميت اولى از بين  ، و در غير اين صورتها ، يا هتك ميت باشد جايز نيست رفتهبين ن

 .رفته يا قبر نبش شده باشد اشكالى ندارد
، بايد با او دفن شود و اگر مو و ناخن  اى از بدن او باشد ، اگر قطعه شود  چيزى كه از ميت جدا مى ـ  630مسأله  

، و دفن ناخن و دندانى كه در حال زندگى از انسان جدا  ، بنابر احتياط واجب بايد با او دفن شود  باشدو دندانش
 .شود مستحب است مى

، بايد در چاه را ببندند و همان چاه را قبر او   اگر كسى در چاه بميرد و بيرون آوردنش ممكن نباشد ـ  631مسأله  
 .قرار دهند
، بايد به آسانترين راه   در رحم مادر بميرد و ماندنش در رحم براى مادر خطر داشته باشد اگر بچه ـ  632مسأله  

، ولى بايد به وسيله شوهرش اگر اهل  ، و چنانچه ناچار شوند او را قطعه قطعه كنند اشكال ندارد او را بيرون آورند
، مرد محرمى  ورت نبود زنى كه اهل فنّ باشد، و در ص ، او را بيرون بياورند ، وگرنه زنى كه اهل فنّ باشد فنّ است

،   ، و در صورتى كه آن هم پيدا نشد ، مرد نامحرمى كه اهل فنّ باشد ، و اگر آن هم ممكن نشد كه اهل فنّ باشد
 .تواند بچه را بيرون آورد كسى كه اهل فنّ نباشد با رعايت ترتيب مذكور مى

،  ، اگر چه اميد زنده ماندن طفل را نداشته باشند شكمش زنده باشد هرگاه مادر بميرد و بچه در  ـ  633مسأله  
، شكم او را از هر قسمتى كه به سالمت بچه  بايد به وسيله كسانى كه در مسأله پيش بيان شد با رعايت ترتيب

 .تر است بشكافند و بچه را بيرون آورند و براى غسل دادن دوباره بدوزند نزديك

 
 مستحبات دفن

، و ميت را در نزديكترين قبرستان دفن   مستحب است قبر را به اندازه قد انسان متوسط گود كنند ـ  634 مسأله 
، يا  ، مثل آن كه مردمان خوب در آن جا دفن شده باشند ، مگر آن كه قبرستان دورتر از جهتى بهتر باشد نمايند

 .مردم براى فاتحه اهل قبور بيشتر به آن جا بروند

، و در هر مرتبه  ، و تا سه مرتبه كم كم نزديك ببرند ستحب است جنازه را در چند ذرعى قبر زمين بگذارندو نيز م
، و اگر ميت مرد است در دفعه سوم طورى زمين بگذارند  ، و در نوبت چهارم وارد قبر كنند زمين بگذارند و بردارند
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، و اگر زن است در دفعه سوم طرف   سر وارد قبر كنند، و در دفعه چهارم از طرف كه سر او طرف پايين قبر باشد
 .اى روى قبر بگيرند ، و در موقع وارد كردن پارچه قبله قبر بگذارند و به پهنا وارد قبر كنند

، و دعاهايى كه دستور داده شده پيش از   و نيز مستحب است جنازه را به آرامى از تابوت بگيرند و وارد قبر نمايند
، و صورت ميت را  هاى كفن را باز كنند ، و بعد از آن كه ميت را در لحد گذاشتند گره فن بخواننددفن و موقع د

، و پشت ميت خشت خام يا كلوخى بگذارند كه ميت به  ، و بالشى از خاك زير سر او بسازند روى خاك بگذارند
انه راست ميت بزند و دست چپ را به ، كسى دست راست را به ش پشت برنگردد و پيش از آن كه لحد را بپوشانند

اسمع «: قوت بر شانه چپ ميت بگذارد و دهان را نزديك گوش او ببرد و به شدت حركتش دهد و سه مرتبه بگويد
مفْهد و اسم پدرش » يا فالن بن فالن ات و پدرش را بگويد مثال اگر اسم او محمو به جاى فالن بن فالن اسم مي

 :پس از آن بگويد» اسمع افْهم يا محمد بنَ علي«: رتبه بگويدعلى است سه م

»و لَه ال شَرِيك هدحو الَّ اللّها لهةِ اَنْ ال انْ شَهادم هلَيقْتَنا عي فارالَّذ دهالْع لىع لْ اَنْتداً همحصلى ( اَنَّ م
سيد  سولُه و سيد النَّبِيينَ و خاتَم الْمرْسلينَ و اَنَّ علياً اَميرُ الْمؤْمنينَ و عبده و ر)اهللا عليه وآله وسلم

نَ  افْتَرَض اللّه طاعتَه على الْعالَمينَ و اَنَّ الْحسنَ و الْحسينَ و علي بنَ الْحسينِ و محمد بٌالْوصيينَ و امام
علي و جعفَرَ بنَ محمد و موسى بنَ جعفَر و علي بنَ موسى و محمد بنَ علي و علي بنَ محمد و الْحسنَ بنَ 

جح ينَ ونؤْمةُ الْممأَئ هِملَيع اللّه لَواتص يدهةَ الْمجالْح مالْقائ و يلع تُكمأَئ ينَ وعملَى الْخَلْقِ اَجع اللّه ج
 . و به جاى فالن بن فالن اسم ميت و پدرش را بگويد» يا فُالنَ بنَ فُالنٌأَئمةُ هدى اَبرار

الك عنْ ربك و عنْ اذا اَتاك الْملَكانِ الْمقَرَّبانِ رسولَينِ منْ عنْد اللّه تَبارك و تَعالى و سئَ «:و بعد بگويد
اَللّه ربي : نَبِيك و عنْ دينك و عنْ كتابِك و عنْ قبلَتك و عنْ اَئمتك فَال تَخَف و ال تَحزَنْ و قُلْ في جوابِهِما

 كتابِي و الْكَعبةُ قبلَتي و اَميرُ الْمؤْمنينَ  نَبِيي و االِْسالم ديني و الْقُرآنُ)صلى اهللا عليه وآله وسلم( ٌو محمد
طالب امامي و الْحسنُ بنُ علي الْمجتَبى امامي و الْحسينُ بنُ علي الشَّهِيد بِكَرْبال امامي و علي  علي بنُ اَبِى

الْصادقُ امامي و موسى الْكاظم امامي و علي الْرِضا امامي ٌ رُ امامي و جعفَر الْباقٌزينُ الْعابِدينَ امامي و محمد
الْهادي امامي و الْحسنُ الْعسكَرِي امامي و الْحجةُ الْمنْتَظَرُ امامي هؤُالء صلَوات ٌ  الْجواد امامي و عليٌو محمد
ليع رَةِاللّهاالْخ نْيا وي الدف رَّءاَتَب هِمدائنْ اَعم لّى واَتَو ي بِهِمشُفَعائ ي وتقاد ي وتساد ي وتمأَئ هِم  لَماع ثُم ،

 . و به جاى فالن بن فالن اسم ميت و پدرش را بگويد»يا فُالنَ بنَ فُالن

 نعم الرَّسولُ و اَنَّ علي )صلى اهللا عليه وآله وسلم( عالى نعم الرَّب و اَنَّ محمداًاَنَّ اللّه تَبارك و تَ «:و بعد بگويد
صلى اهللا عليه وآله ( ٌطالب و اَوالده الْمعصومينَ االَْئمةَ االِْثْني عشَرَ نعم االَْئمةُ و اَنَّ ما جاء به محمد بنَ اَبِي
قٌّ و اَنَّ الْموت حقٌّ و سؤالَ منْكَر و نَكير في الْقَبرِ حقٌّ و الْبعثَ حقٌّ و النُّشُور حقٌّ و الْصراطَ حقٌّ و ح)وسلم

 ريب فيها و اَنَّ اللّه يبعثُ  الٌالْميزانَ حقٌّ و تَطايرَ الْكُتُبِ حقٌّ و اَنَّ الْجنَّةَ حقٌّ و النّار حقٌّ و اَنَّ الساعةَ آتية
 : و به جاى فالن اسم ميت را بگويد و پس از آن بگويد»اَفَهِمت يافُالنُ «: پس بگويد»منْ في الْقُبورِ

وليائك في مستَقَرٍّ منْ ثَبتَك اللّه بِالْقَولِ الثابِت و هداك اللّه الى صراط مستَقيم عرَّف اللّه بينَك و بينَ أَ«
هتمحپس بگويد» ر:»  كفْوع مرْهاناً اَللّهب نْكم لَقِّه و كلَيا هبِرُوح دعاص و هينْبنْ جع ضاالَْر جاف ماَللّه
كفْوع«. 

www.ParsBook.org



 توضيح المسائل

 

74

، و از  ر برهنه و پا برهنه باشدگذارد با طهارت و س  مستحب است كسى كه ميت را در قبر مى ـ  635مسأله  
 .طرف پاى ميت از قبر بيرون بيايد

، اَللّهم ارفَع  انّا للّه و انّا الَيه راجِعونَ و الْحمد للّه رب الْعالَمينَ«: و مستحب است وقتى از قبر بيرون آمد بگويد
 .»يا رب الْعالَمينَ) و عنْدك نَحتَسبه( عقبِه في الْغابِرِينَ درجتَه في اَعلى علِّيِينَ و اخْلُف على

، و اگر ميت زن است  ، كسانى كه حاضرند با پشت دست خاك بر قبر بريزند و مستحب است غير از خويشان ميت
 .ا در قبر بگذارند، و اگر محرمى نباشد خويشانش او ر باشد او را در قبر بگذارد كسى كه با او محرم مى

 مستحب است قبر را مربع يا مربع مستطيل بسازند و به اندازه چهار انگشت از زمين بلند كنند و  ـ  636مسأله  
، و بعد از پاشيدن آب كسانى كه حاضرند دستها را  اى روى آن بگذارند كه اشتباه نشود و روى قبر آب بپاشند نشانه

براى ميت  باز كرده در خاك فرو برند و هفت مرتبه سوره مباركه انّا اَنْزَلْناه بخوانند وانگشتها را  بر قبر بگذارند و
اَللّهم جاف االَْرض عنْ جنْبيه و اصعد «: ، مانند اين دعا طلب آمرزش كنند و دعاهائى را كه وارد شده بخوانند

)دعص (ينَ فنؤْمواحِ الْملى اَرا هحوينَرحالبِالص قْهاَلْح لِّيِينَ وي ع«. 

اند مستحب است ولى ميت يا كسى كه از طرف ولى   پس از رفتن كسانى كه تشييع جنازه كرده ـ  637مسأله  
 .اجازه دارد دعاهايى را كه دستور داده شده به ميت تلقين كند

، ولى اگر مدتى گذشته كه به  ا سر سالمتى دهند بعد از دفن ميت مستحب است صاحبان عزا ر ـ  638مسأله  
، و نيز مستحب است تا سه روز براى اهل  ، ترك آن بهتر است آيد واسطه سر سالمتى دادن مصيبت يادشان مى

 .خانه ميت غذا بفرستند و غذا خوردن نزد آنان مكروه است
، و هر وقت ميت را ياد   فرزند صبر كند مستحب است انسان در مرگ خويشان مخصوصاً در مرگ ـ  639مسأله  

، و  ، و قبر را محكم بسازد كه زود خراب نشود بگويد و براى ميت قرآن بخواند)  انّا للّه و انّا الَيه راجِعونَ (كند  مى
 .سر قبر پدر و مادر از خداوند حاجت بخواهد

، در صورتى كه ضرر معتنا بهى داشته  ر مرگ كسىزدن د خود لطمه  خراشيدن صورت وبدن و به ـ  640مسأله  
 .، هر چند در غير اين صورت هم احتياط واجب ترك آن است باشد جايز نيست

، ولى در مصيبت پدر و   بنابر احتياط واجب پاره كردن يقه در مرگ غير پدر و برادر جايز نيست ـ  641مسأله  
 .برادر مانعى ندارد

، يا موى خود را بكند ـ بنابر احتياط  عزاى ميت صورت خود را بخراشد و خونين كند اگر زن در  ـ  642مسأله  
، و همچنين است اگر مرد در مرگ زن يا فرزند  ، يا ده فقير را طعام دهد و يا بپوشاند مستحب ـ يك بنده آزاد كند
 .يقه يا لباس خود را پاره كند

 .يه بر ميت صدا را خيلى بلند نكنند احتياط مستحب آن است كه در گر ـ  643مسأله  

 
 نماز وحشت

، و دستور آن اين است  ، دو ركعت نماز وحشت براى ميت بخوانند  مستحب است در شب اول قبر ـ  644مسأله  
كه در ركعت اول بعد از حمد يك مرتبه آية الكرسى و در ركعت دوم بعد از حمد ده مرتبه سوره انّا انزلناه را 
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و به جاى )  اَللّهم صلِّ على محمد و الِ محمد و ابعثْ ثَوابها الى قَبرِ فُالن : (، و بعد از سالم نماز بگويند بخوانند
 .كلمه فالن اسم ميت را بگويند

ماز شود خواند ولى بهتر است در اول شب بعد از ن  نماز وحشت را در هر موقع از شب اول قبر مى ـ  645مسأله  
 .عشاء خوانده شود

، بايد نماز  ، يا به جهت ديگرى دفن او تأخير بيفتد  اگر بخواهند ميت را به شهر دورى ببرند ـ  646مسأله  
 .وحشت را تا شب اول قبر او تأخير بيندازند

 
 نبش قبر

، ولى اگر بدنش  م است نبش قبر مسلمان ـ يعنى شكافتن قبر او ـ اگر چه طفل يا ديوانه باشد حرا ـ  647مسأله  
 .، اشكال ندارد از بين رفته و استخوانهايش خاك شده باشد

ها و شهداء و علماء و همچنين در غير اين موارد از مواردى كه مستلزم هتك   نبش قبر امامزاده ـ  648مسأله  
 .باشد اگر چه سالها بر آن گذشته باشد حرام است

 :رد حرام نيست شكافتن قبر در چند مو ـ  649مسأله  

 . آن كه ميت در زمين غصبى دفن شده باشد و مالك زمين راضى نشود كه در آن جا بماند)اول(

 .آن كه كفن يا چيز ديگرى كه با ميت دفن شده غصبى باشد و صاحب آن راضى نشود كه در قبر بماند) دوم(

و دفن شده باشد و ورثه او راضى نشوند كه آن و همچنين است اگر چيزى از مال خود ميت كه به ورثه او رسيده با ا
 .، كه در اين صورت نبش قبر محلّ اشكال است چيز در قبر بماند مگر در صورتى كه آن چيز مال كمى باشد

، يا بفهمند  كفن دفن شده باشد غسل يا بى آن كه شكافتن قبر موجب هتك حرمت نباشد و ميت بى) سوم(
 .اند ، يا در قبر او را رو به قبله نگذاشته ز دستور شرع كفن شده، يا به غير ا غسلش باطل بوده

 .، بخواهند بدن ميت را ببينند  آن كه براى ثابت شدن حقّى كه اهم از حرمت ميت است)چهارم(

، مثل قبرستان كفّار يا جايى كه كثافت و خاكروبه  احترامى به اوست آن كه ميت را در جايى كه بى) پنجم(
 .، دفن كرده باشند ريزند مى

، مثال بخواهند بچه  آن كه براى يك مطلب شرعى كه اهميت آن از شكافتن قبر بيشتر است قبر را بشكافند) ششم(
 .اند بيرون آورند اى را از شكم زن باردارى كه دفنش كرده زنده

 .من بيرون آورد، يا دش ، يا سيل او را ببرد اى بدن ميت را پاره كند  آن كه بترسند درنده)هفتم(

، ولى احتياط واجب آن است كه آن   آن كه قسمتى از بدن ميت را كه با او دفن نشده بخواهند دفن كنند)هشتم(
 .قسمت از بدن را طورى در قبر بگذارند كه بدن ميت ديده نشود

 
غسلهاى مستحب 

 :ستهايى مستحب است و از آن جمله ا  در شرع مقدس اسالم غسل ـ  650مسأله  

، و  نزديك ظهر به جا آورده شود ، و بهتر آن است كه ، تا ظهر ، و وقت آن بعد از اذان صبح است غسل جمعه ـ 1
، و اگر در روز جمعه غسل نكند  نيت ادا و قضا تا غروب به جا آورد اگر تا ظهر انجام ندهد بهتر است كه بدون
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داند در روز جمعه آب پيدا نخواهد  ، و كسى كه مى آوردمستحب است از صبح شنبه تا غروب قضاى آن را به جا 
 .دهد تواند روز پنجشنبه غسل را رجاء انجام كرد مى

شَرِيك لَه و اَنَّ محمداً  اَشْهد اَنْ ال اله االَّ اللّه وحده ال«: و مستحب است انسان در موقع غسل جمعه بگويد
 »م صلِّ على محمد و الِ محمد و اجعلْني منَ التَّوابِينَ و اجعلْني منَ المتَطَهرِينَ، اَللّه عبده و رسولُه

 .غسل شب اول و هفدهم و نوزدهم و بيست ويكم و بيست وسوم و بيست وچهارم ماه رمضان ـ 2

، هر چند احوط آن است كه از ظهر تا  غسل روز عيد فطر و عيد قربان و وقت آن از اذان صبح است تا غروب ـ 3
 .، و بهتر آن است كه آن را پيش از نماز عيد به جا آورد غروب به قصد رجاء بياورد

، و احتياط واجب آن است كه در بقيه شب تا اذان صبح به  غسل شب عيد فطر و وقت آن بعد از غروب است ـ 4
 .قصد رجاء به جا آورد

 .، و در روز نهم احوط آن است كه آن را وقت زوال به جا آورد الحجة غسل روز هشتم و نهم ذى ـ 5

غسل براى قضاى نماز آيات كسى كه در موقع گرفتن خورشيد نماز آيات را عمداً نخوانده در صورتى كه تمام  ـ 6
 .خورشيد گرفته باشد

 .اند رسانده باشد  غسل كسى كه جايى از بدنش را به بدن ميتى كه غسل داده ـ7

 . غسل احرام ـ8

 .غسل دخول حرم خدا ـ 9

 . غسل دخول مكّه ـ10

 . غسل زيارت خانه كعبه ـ11

 . غسل دخول كعبه ـ12

 . غسل براى نحر و ذبح و حلق ـ13

 . غسل داخل شدن مدينه منوره ـ14

 ). و وعير استو حد آن ما بين دو كوه به نام عائر) (صلى اهللا عليه وآله وسلم(  غسل داخل شدن حرم پيغمبر ـ15

 ).صلى اهللا عليه وآله وسلم(  غسل وداع قبر مطهر پيغمبر ـ16

 . غسل براى مباهله با خصم ـ17

 .اى كه تازه به دنيا آمده  غسل دادن بچه ـ18

 . غسل براى استخاره ـ19

 . غسل براى استسقاء ـ20

 . غسل در وقت احتراق قرص آفتاب در كسوف كلّى ـ21

 .از نزديك) عليه السالم( ت سيد الشهداء غسل زيارت حضر ـ22

 . غسل توبه از فسق و كفر ـ23

 :اند كه از جمله آنها اين چند غسل است  فقها در بيان اغسال مستحبه اغسال زيادى ذكر فرموده ـ  651مسأله  

بيست و ، و غسل ديگرى در آخر شب  ، و غسل تمام شبهاى دهه آخر آن  غسل تمام شبهاى طاق ماه رمضان ـ1
 .سوم آن
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 . غسل روز بيست و چهارم ذى الحجة ـ2

 .، و روز بيست و پنجم ذى القعده ، و نهم و هفدهم ربيع االول ، و پانزدهم شعبان  غسل روز عيد نوروز ـ3

 . غسل زنى كه براى غير شوهرش بوى خوش استعمال كرده باشد ـ4

 . غسل كسى كه در حال مستى خوابيده ـ5

، ولى اگر اتّفاقاً يا از روى ناچارى نگاهش  ه براى تماشاى دار آويخته رفته و او را ديده باشد غسل كسى ك ـ6
 .، غسل مستحب نيست ، يا مثال براى شهادت دادن رفته باشد بيفتد

 ).صلى اهللا عليه وآله وسلم(  غسل براى دخول مسجد پيغمبر ـ7

 . يا نزديكاز دور) عليهم السالم(  غسل براى زيارت معصومين ـ8

 . غسل روز عيد غدير ـ9

 .ولى احوط اين است كه اين غسلها را به قصد رجاء به جا آورند
تواند كارى كه مانند نماز وضو الزم  ، مى ذكر شد» 650« انسان با غسلهاى مستحبى كه در مسأله  ـ  652مسأله  

 .كند  وضو كفايت نمىشود از ، و اما غسلهايى كه رجاء به جا آورده مى دارد انجام دهد
 .، و به نيت همه يك غسل به جا آورد كافيست  اگر چند غسل بر كسى مستحب باشد ـ  653مسأله  

 
م تيمـ 

 :در هفت مورد به جاى وضو و غسل بايد تيمم كرد

 
 اول از موارد تيمم

 . آن كه تهيه آب به قدر وضو يا غسل ممكن نباشد)اول(

، بايد براى تهيه آب وضو و غسل به قدرى جستجو كند كه از پيدا شدن  ان در آبادى باشد اگر انس ـ  654مسأله  
، و اگر در بيابان باشد در زمينى كه پست و بلند است به اندازه پرتاب يك تير كه در زمان قديم با  آن نااميد شود

، و بنابر احتياط واجب جستجو در  د، و در زمين هموار به اندازه پرتاپ دو تير جستجو كن كردند كمان پرتاب مى
 .اى باشد كه مركزش مبدأ طلب و شعاعش به اندازه پرتاب تير باشد تمام دايره

 اگر بعضى از اطراف هموار و بعضى ديگر پست و بلند باشد در طرف هموار به اندازه پرتاب دو تير و  ـ  655مسأله  
 .ر به نحو مذكور در مسأله قبل جستجو كنددر طرفى كه پست و بلند است به اندازه پرتاب يك تي

 .، در آن طرف جستجو الزم نيست  در هر طرفى كه يقين يا حجت شرعيه دارد آب نيست ـ  656مسأله  

، اگر يقين يا حجت شرعيه دارد در   كسى كه وقت نماز او تنگ نيست و براى تهيه آب وقت دارد ـ  657مسأله  
،   ، در صورتى كه حرج و ضرر نيست بايد براى تهيه آب برود  بايد جستجو كند آب هستمحلّى دورتر از مقدارى كه

، تا به حد اطمينان نرسيده رفتن الزم نيست ولى احوط  و اگر گمان دارد آب هست هر چند گمان او قوى باشد
 .است
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 كه به گفته او اطمينان دارد تواند كسى را ، بلكه مى  الزم نيست خود انسان در جستجوى آب برود ـ  658مسأله  
،  ، اگر چه از گفته او اطمينان پيدا نشود ، و همچنين اگر آن شخص ثقه باشد و ظنّ بر خالف قول او نباشد بفرستد

 .كند و در هر دو صورت رفتن يك نفر از طرف چند نفر كفايت مى
، بايد به قدرى  ا در قافله آب هست، ي ، يا در منزل  اگر احتمال دهد كه داخل بار سفر خود ـ  659مسأله  

 .جستجو نمايد كه به نبودن آب يقين يا اطمينان پيدا كند و يا از پيدا كردن آن نااميد شود
، چنانچه  ، و تا وقت نماز همان جا بماند  اگر پيش از وقت نماز جستجو نمايد و آب پيدا نكند ـ  660مسأله  

،   ، احتياط واجب آن است كه به جستجوى قبل از وقت نماز اكتفا نكند احتمال دهد كه در آن محلّ آبى پيدا شده
 .مگر اين كه نزد يك دخول وقت باشد كه درك فضيلت اول وقت بشود

،   اگر بعد از داخل شدن وقت نماز جستجو كند و آب پيدا نكند و تا وقت نماز ديگر در همانجا بماند ـ  661مسأله  
 . محلّ آبى پيدا شده احتياط واجب آن است كه دوباره در جستجوى آب برودچنانچه احتمال دهد كه در آن

 اگر وقت نماز تنگ باشد يا از دزد و درنده بر جان خود يا مالى كه مورد اعتنا بحسب حال اوست  ـ  662مسأله  
 .، جستجو الزم نيست بترسد يا جستجوى آب به قدرى سخت باشد كه تحمل آن حرجى باشد

، معصيت كرده ولى نمازش با تيمم صحيح   اگر در جستجوى آب نرود تا وقت نماز تنگ شود ـ  663مسأله  
، و بنابر احتياط مستحب قضاى نماز را هم به  شد كرد آب پيدا مى ، هر چند بعد بفهمد كه اگر جستجو مى است

 .جا آورد
آب نرود و با تيمم نماز بخواند و بعد از نماز ، چنانچه دنبال  كند  كسى كه يقين دارد آب پيدا نمى ـ  664مسأله  

 .، چنانچه وقت باقى باشد بايد وضو گرفته و نماز را دوباره بخواند شد كرد آب پيدا مى بفهمد كه اگر جستجو مى
 اگر بعد از جستجو آب پيدا نكند و با تيمم نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد در جايى كه جستجو  ـ  665مسأله  

، و در غير اين صورت  ، بايد وضو گرفته و نماز را دوباره به جا آورد ، در صورتى كه وقت باقى باشد ه آب بودهكرد
 .نماز او صحيح است

، اگر بدون جستجو با تيمم نماز بخواند و بعد از نماز و   كسى كه يقين دارد وقت نماز تنگ است ـ  666مسأله  
، و اگر بعد از وقت بفهمد قضا  ، بايد نماز را اعاده نمايد ستجو وقت داشتهپيش از گذشتن وقت بفهمد كه براى ج

 .الزم نيست
اى ـ مانند اطمينان و  ، و بداند يا حجت شرعيه  اگر بعد از داخل شدن وقت نماز وضو داشته باشد ـ  667مسأله  

،  تواند وضو بگيرد  نيست يا نمىغير آن ـ داشته باشد كه اگر وضوى خود را باطل كند تهيه آب براى او ممكن
تواند با عيال  ، ولى مى ،نبايد آن را باطل نمايد دارد و برايش حرج و ضرر نباشد چنانچه بتواند وضوى خود را نگه

 .خود نزديكى كند اگر چه بداند كه از غسل متمكّن نخواهد شد
اى داشته باشد كه اگر وضوى خود  ت شرعيه اگر پيش از وقت نماز وضو داشته باشد و بداند يا حج ـ  668مسأله  

، چنانچه بتواند بدون ضرر و حرج وضوى خود را  تواند وضو بگيرد را باطل كند تهيه آب براى او ممكن نيست يا نمى
 .نگه دارد احتياط مستحب اين است كه آن را باطل نكند
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اى دارد كه اگر آن را  اند يا حجت شرعيهد  كسى كه فقط به مقدار وضو يا غسل آب دارد و مى ـ  669مسأله  
، و احتياط مستحب اين است  ، چنانچه وقت نماز داخل شده باشد ريختن آن جايز نيست كند بريزد آب پيدا نمى

 .كه پيش از وقت نماز هم آن را نريزد
اخل شدن وقت نماز ، بعد از د كند اى دارد كه آب پيدا نمى داند يا حجت شرعيه  كسى كه مى ـ  670مسأله  

، ولى نمازش با تيمم صحيح است اگر  بدون ضرر و حرج  جايز نيست وضوى خود را باطل كند يا آبى كه دارد بريزد
 .چه احتياط مستحب آن است كه قضاى آن نماز را بخواند

 
 دوم از موارد تيمم

اى كه آب از چاه  ، يا نداشتن وسيله اينها اگر به واسطه ناتوانى يا ترس از دزد و جانور و مانند  ـ  671مسأله  
، و همچنين است اگر تهيه كردن آب يا استعمال آن به قدرى  ، دسترسى به آب نداشته باشد بايد تيمم كند بكشد

 .مشقّت داشته باشد كه تحملش براى شخص ميسر نباشد
نها الزم دارد و مجبور است بخرد يا كرايه ، دلو و ريسمان و مانند اي  اگر براى كشيدن آب از چاه ـ  672مسأله  

، و همچنين است اگر آب را به چندين برابر قيمتش  ، اگر چه قيمت آن چند برابر معمول باشد بايد تهيه كند نمايد
، واجب  افتد خواهد كه در صورت پرداخت آن به عسر و حرج مى ، ولى اگر تهيه آنها به قدرى پول مى بفروشند

 .مايدنيست تهيه ن
داند يا اطمينان  ، ولى كسى كه مى ، بايد قرض نمايد  اگر ناچار شود كه براى تهيه آب قرض كند ـ  673مسأله  

 .، جايز نيست قرض كند تواند قرض خود را بدهد دارد كه نمى
 . اگر كندن چاه حرجى نباشد بايد براى تهيه آب چاه بكند ـ  674مسأله  

 .، بايد قبول كند منّت به او ببخشد قدارى آب بى اگر كسى م ـ  675مسأله  

 
 سوم از موارد تيمم

، يا مرضش  ، يا بترسد كه مرض يا عيبى در او پيدا شود  اگر از استعمال آب بر جان خود بترسد ـ  676مسأله  
، بايد  و ضرر ندارد، ولى اگر آب گرم براى ا ، بايد تيمم نمايد ، يا به سختى معالجه شود ، يا شدت كند طول بكشد

 .با آب گرم وضو بگيرد يا غسل كند
، بلكه همين اندازه كه بترسد آب براى او ضرر دارد   الزم نيست يقين كند كه آب براى او ضرر دارد ـ  677مسأله  

 .، بايد تيمم كند و آن ترس در نظر مردم به جا باشد
 .، بايد تيمم نمايد اى او ضرر دارد كسى كه مبتال به درد چشم است و آب بر ـ  678مسأله  

، تيمم   اگر به واسطه يقين يا خوف ضرر تيمم كند وپيش از نماز بفهمد كه آب برايش ضرر ندارد ـ  679مسأله  
، و اگر وقت باقى  ، و اگر بعد از نماز بفهمد و وقت باقى باشد بايد دوباره نماز را با وضو يا غسل بخواند او باطل است

 .قضا واجب نيستنباشد 
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، و  ، چنانچه غسل كند يا وضو بگيرد  اگر كسى يقين يا اطمينان پيدا كند آب برايش ضرر ندارد ـ  680مسأله  
، وضو و غسل  ، در صورتى كه ضرر به حدى باشد كه اقدام بر آن حرام است بعد بفهمد كه آب براى او ضرر داشته

 .باطل است

 
 چهارم از موارد تيمم

،  شود ، گرفتار بعضى از مشكالت ذيل مى  هرگاه بترسد كه در صورت صرف آب در وضو يا غسل ـ  681مسأله  
 :بايد تيمم نمايد

 .، يا تحملش بر او حرجى است مبتال شود شود آن كه خودش فعال يا بعد به تشنگى كه باعث تلف يا مرضش مى ـ 1

 .د كه از تشنگى تلف يا بيمار شوند آن كه بر كسانى كه حفظشان بر او واجب است بترس ـ2

، و يا در تلف آن حيوان  تابى آنها بر او حرجى باشد بترسد  آن كه بر انسان يا حيوانى كه تلف يا بيمارى يا بى ـ3
 .ضرر معتنابه به حسب حال او باشد

يدن خود و كسانى ، آب نجسى هم به مقدار آشام  اگر غير از آب پاكى كه براى وضو يا غسل دارد ـ  682مسأله  
، بايد آب پاك  كه با او مربوطند و نجاست آب براى آنها ثابت است و از آشاميدن آب نجس احتراز دارند داشته باشد

، ولى چنانچه آب را براى طفل يا حيوان بخواهد بايد آب نجس را به  ، و با تيمم نماز بخواند را براى آشاميدن بگذارد
 . يا غسل را انجام دهد، و با آب پاك وضو آن بدهد

 
 پنجم از موارد تيمم

 كسى كه بدن يا لباسش نجس است و مقدارى آب دارد كه اگر با آن وضو بگيرد يا غسل كند براى  ـ  683مسأله  
، ولى اگر چيزى نداشته  ، بايد بدن يا لباس را آب بكشد و با تيمم نماز بخواند ماند آب كشيدن بدن يا لباس او نمى

 .، بايد آب را به مصرف وضو يا غسل برساند و با بدن يا لباس نجس نماز بخواند ه بر آن تيمم كندباشد ك

 
 ششم از موارد تيمم

، مثل آن كه آب يا   اگر غير از آب يا ظرفى كه استعمال آن حرام است آب يا ظرف ديگرى ندارد ـ  684مسأله  
 .د بايد به جاى وضو و غسل تيمم كندظرفش غصبى است و غير از آن آب و ظرف ديگرى ندار

 

 
 هفتم از موارد تيمم

، تمام نماز يا مقدارى از آن در   هرگاه وقت به قدرى تنگ باشد كه اگر وضو بگيرد يا غسل كند ـ  685مسأله  
ورت بايد ، مگر اين كه وقت وضو يا غسل به اندازه تيمم باشد كه در اين ص ، بايد تيمم كند شود خارج وقت واقع مى

 .وضو بگيرد يا غسل كند
، ولى   اگر عمداً نماز را به قدرى تأخير بيندازد كه وقت وضو يا غسل نداشته باشد معصيت كرده ـ  686مسأله  

 .، و احتياط مستحب آن است كه قضاى آن نماز را هم با وضو يا غسل بخواند نماز او با تيمم صحيح است

www.ParsBook.org



 توضيح المسائل

 

81

ماند يا نه بايد تيمم  ، وقت براى نماز او مى رد كه اگر وضو بگيرد يا غسل كند كسى كه شك دا ـ  687مسأله  
 .نمايد

توانسته وضو بگيرد ولى تا از   كسى كه به واسطه تنگى وقت تيمم كرده و بعد از نماز با اين كه مى ـ  688مسأله  
 . نمازهاى بعدى دوباره تيمم نمايد، بايد براى اش تيمم باشد ، در صورتى كه وظيفه دست دادن آب وضو نگرفته

 كسى كه آب دارد اگر به واسطه تنگى وقت با تيمم مشغول نماز شود و در بين نماز آبى كه داشته  ـ  689مسأله  
 .، احتياط مستحب آن است كه براى نمازهاى بعدى دوباره تيمم كند اش تيمم باشد ، چنانچه وظيفه از دستش برود

، و نماز را بدون كارهاى  تواند وضو بگيرد يا غسل كند اگر انسان به قدرى وقت دارد كه مى  ـ  690مسأله  
، بايد غسل كند يا وضو بگيرد و نماز را بدون كارهاى مستحبى آن به جا  مستحبى آن مثل اقامه و قنوت بخواند

 .و نماز را بدون سوره بخواند، بلكه اگر به اندازه سوره هم وقت ندارد بايد غسل كند يا وضو بگيرد  آورد

 
 چيزهايى كه تيمم به آنها صحيح است

دانند صحيح   تيمم به خاك و ريگ و كلوخ و سنگ و هر چه در عرف او را از اجزاى زمين مى ـ  691مسأله  
يگ ، و اگر خاك نباشد با ر ، ولى احتياط مستحب آن است كه اگر خاك ممكن باشد به چيز ديگر تيمم نكند است

 .يا كلوخ و چنانچه ريگ و كلوخ هم نباشد با سنگ تيمم نمايد
، و بنابر احتياط مستحب در حال اختيار به گچ و   تيمم بر سنگ گچ و سنگ آهك صحيح است ـ  692مسأله  

 .، و اما بر مثل سنگ فيروزه و عقيق و مانند اينها تيمم جايز نيست آهك پخته و آجر پخته تيمم ننمايد
، بايد به گرد و غبارى   اگر خاك و ريگ و كلوخ و سنگ حتّى سنگ گچ و سنگ آهك پيدا نشود ـ  693أله  مس

، و اگر گل  ، و چنانچه گرد هم پيدا نشود بايد به گل تيمم كند كه در فرش و لباس و مانند اينها است تيمم نمايد
 . بخواند ولى واجب است بعد قضاى آن را به جا آوردهم پيدا نشود احتياط مستحب آن است كه نماز را بدون تيمم

، و اگر بتواند گل  ، تيمم به گرد باطل است ، خاك تهيه كند  اگر بتواند با تكاندن فرش و مانند آن ـ  694مسأله  
 .، تيمم به گل باطل است را خشك كند و از آن خاك تهيه نمايد

، چنانچه ممكن است بايد آن را آب كند و با آن   يا يخ داشته باشد، اگر برف  كسى كه آب ندارد ـ  695مسأله  
، احتياط مستحب آن  ، و اگر ممكن نيست و چيزى هم كه تيمم با آن صحيح است ندارد وضو بگيرد يا غسل نمايد

 .انده قضا كند، ولى بايد نمازى را كه خو ، اعضاى وضو يا غسل را نمناك كند و نماز را بخواند است كه با برف يا يخ
تواند به آن  ، نمى  اگر با خاك و ريگ چيزى مانند كاه كه تيمم به آن باطل اسـت مخلوط شود ـ  696مسأله  

، تيمم به آن خاك و  كه در خاك يا ريگ از بين رفته حساب شود ، ولى اگر آن چيز به قدرى كم باشد تيمم كند
 .صحيح است ريگ

، بايد به خريدن و  ، چنانچه ممكن است و حرجى نيست رد كه بر آن تيمم كند اگر چيزى ندا ـ  697مسأله  
 .مانند آن تهيه نمايد

، و احتياط مستحب آن است كه با بودن زمين يا خاك خشك به   تيمم به ديوار گلى صحيح است ـ  698مسأله  
 .زمين يا خاك نمناك تيمم نكند
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، و اگر چيز پاكى كه تيمم به آن صحيح است  كند بايد پاك باشد ى چيزى كه بر آن تيمم م ـ  699مسأله  
 .، و بايد بعد قضاى آن را به جا آورد ، بنابر احتياط مستحب به همان چيز نجس تيمم نمايد و نماز بخواند ندارد

همد تيمم با آن ، بعد بف  اگر يقين داشته باشد كه تيمم به چيزى صحيح است و به آن تيمم نمايد ـ  700مسأله  
 .، نمازهايى را كه با آن تيمم خوانده بايد دوباره بخواند باطل بوده

، پس اگر بر خاك غصبى تيمم  كند و مكان آن چيز بايد غصبى نباشد  چيزى كه بر آن تيمم مى ـ  701مسأله  
، و اما  ، تيمم او باطل است  كنداجازه در ملك ديگرى بگذارد و بر آن تيمم ، يا خاكى را كه مال خود اوست بى كند

 .باشد غصب نبودن مكان تيمم كننده در صحت تيمم معتبر نمى
اجازه داخل ملك  ها را به زمين بزند و بى  تيمم در فضاى غصبى ـ مثل اين كه در ملك خود دست ـ  702مسأله  

 .ها را به پيشانى بكشد ـ بنابر احتياط باطل است ديگرى شود و دست
، باطل است و   تيمم به چيز غصبى يا بر چيزى كه در ملك غصبى است هر چند نداند غصب است ـ  703أله  مس

 .واجب همچنين در فضاى غصبى بنابر احتياط

، مگر آن كه خودش غاصب بوده و از غصب توبه نكرده باشد كه  و در صورت فراموشى يا غفلت از غصب صحيح است
 .باطل است ، و اگر توبه كرده باشد بنابر احتياط چيزى كه در ملك غصبى است باطل بر تيممش بر چيز غصبى يا

، بايد با تيمم نماز  ، اگر آب و خاك آن هر دو غصبى است  كسى كه در جاى غصبى حبس است ـ  704مسأله  
 .بخواند

ايد گردى داشته باشد كه ، در صورت امكان ب كند  بنابر احتياط واجب چيزى كه بر آن تيمم مى ـ  705مسأله  
 .، مستحب است دست را بتكاند بدست بماند و بعد از زدن دست بر آن

، و اگر   تيمم به زمين گود و خاك جاده و زمين شوره زار كه نمك روى آن را نگرفته مكروه است ـ  706مسأله  
 .نمك روى آن را گرفته باشد باطل است

 
 دستور تيمم بدل از وضو يا غسل

 : در تيمم بدل از وضو يا غسل چهار چيز واجب است ـ  707أله  مس

 .نيت) اول(

 .، و بنابر احتياط واجب كف دو دست را با هم بزند زدن كف دو دست بر چيزى كه تيمم بر آن صحيح است) دوم(

ها و باالى رويد تا ابرو كشيدن كف هر دو دست به تمام پيشانى و دو طرف آن از جايى كه موى سر مى) سوم(
 .ها روى ابروها هم كشيده شود ، و احتياط واجب آن است كه دست بينى

، و بعد از آن كشيدن كف دست راست به تمام پشت   كشيدن كف دست چپ به تمام پشت دست راست)چهارم(
 .دست چپ

 اين ترتيب به جا  احتياط مستحب آن است كه تيمم را چه بدل از وضو باشد و چه بدل از غسل به ـ  708مسأله  
، و يك مرتبه ديگر به زمين بزند و پشت  ها را به زمين بزند و به پيشانى و پشت دستها بكشد يك مرتبه دست: آورد

 .دستها را مسح نمايد
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 احكام تيمم

 ، چه عمداً مسح نكند يا ، تيمم باطل است  اگر مختصرى هم از پيشانى و پشت دستها را مسح نكند ـ  709مسأله  
، و همين قدر كه بگويند تمام پيشانى و پشت  ، ولى دقّت زياد هم الزم نيست ، يا فراموش كرده باشد مسأله را نداند

 .دستها مسح شده كافيست
،   براى آن كه يقين كند تمام پشت دست را مسح كرده بايد مقدارى باالتر از مچ را هم مسح نمايد ـ  710مسأله  

 .زم نيستولى مسح بين ا نگشتان ال
 پيشانى و پشت دستها را بايد از باال به پايين مسح نمايد و كارهاى آن را بايد پشت سر هم به جا  ـ  711مسأله  

 .كند باطل است ، و اگر بين آنها به قدرى فاصله دهد كه نگويند تيمم مى آورد
، و اگر بدل از غسل   يا بدل از وضو در موقع نيت بايد معين كند كه تيمم او بدل از غسل است ـ  712مسأله  

، و تعيين به نحو اجمال هم ـ مثل اين كه نيت كند اين تيمم بدل از آن چيزى  ، بايد آن غسل را معين نمايد باشد
 .كند است كه اول بر او واجب شده يا دوم ـ كفايت مى

، اگر چه در تشخيص اشتباه  ا انجام دهدو چنانچه يك تيمم بر او واجب باشد و قصد نمايد كه وظيفه فعلى خود ر
 .كند تيممش صحيح است

 در تيمم در صورت تمكّن ـ بنابر احتياط مستحب ـ بايد پيشانى و كف دستها و پشت دستها پاك  ـ  713مسأله  
 .باشد

ستها يا كف دستها ، و اگر در پيشانى يا پشت د  انسان بايد براى تيمم انگشتر را از دست بيرون آورد ـ  714مسأله  
 .مانعى باشد ـ مثل آن كه چيزى به آنها چسبيده باشد ـ بايد بر طرف نمايد

،  تواند باز كند  اگر پيشانى يا پشت دستها زخم است و پارچه يا چيز ديگرى را كه بر آن بسته نمى ـ  715مسأله  
ز ديگرى را كه بر آن بسته نتواند باز ، و نيز اگر كف دست زخم باشد و پارچه يا چي بايد دست را روى آن بكشد

، بنابر احتياط واجب دست را با همان پارچه به چيزى كه تيمم به آن صحيح است بزند و به پيشانى و پشت  كند
 .، و به پشت دستها هم تيمم كند دستها بكشد

،  سر روى پيشانى آمده باشد، ولى اگر موى   اگر پيشانى و پشت دستها مو داشته باشد اشكال ندارد ـ  716مسأله  
 .بايد آن را عقب بزند

، چنانچه احتمال او در   اگر احتمال دهد كه در پيشانى يا كف دستها يا پشت دستها مانعى هست ـ  717مسأله  
اى هم خبر دهد  ، بلكه اگر ثقه ، بايد جستجو نمايد تا يقين يا اطمينان كند كه مانعى نيست نظر مردم به جا باشد

 .كند در صورتى كه ظنّ بر خالف گفته او نباشد ، كفايت مى دم آنبه ع
تواند تيمم كند ـ حتّى به گذاشتن دست بر خاك ـ بايد كمك   اگر وظيفه او تيمم است و نمى ـ  718مسأله  

ا دست خود شود بايد او را ب ، و كسى كه نايب مى ، بايد نايب بگيرد تواند تيمم كند ، و اگر با كمك هم نمى بگيرد
، و اگر ممكن نباشد بايد نايب دست خود را به چيزى كه تيمم به آن صحيح است بزند و به پيشانى و  او تيمم دهد

 . ، و بنابر احتياط واجب نايب هم نيت كند ، و بايد خود او نيت تيمم كند پشت دستهاى او بكشد
، چنانچه از محلّ آن گذشته به  آن را فراموش كرده يا نه اگر در بين تيمم شك كند كه قسمتى از  ـ  719مسأله  

 .، و اگر نگذشته بايد آن قسمت را به جا آورد شك خود اعتنا نكند
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، در صورتى كه احتمال بدهد كه   اگر بعد از مسح دست چپ شك كند كه درست تيمم كرده يا نه ـ  720مسأله  
، الزم است او را مسح   چنانچه شك او در مسح دست چپ باشد، و ، تيمم او صحيح است حال عمل ملتفت بوده

، و اگر شك در  ، مگر آن كه در عملى كه مشروط به طهارت است داخل شده و يا مواالت فوت شده باشد كند
 .، تيمم او صحيح است صحت مسح دست چپ باشد

، ولى اگر  از براى آن نماز تيمم كندتواند پيش از وقت نم اش تيمم است نمى  كسى كه وظيفه ـ  721مسأله  
، در صورتى كه از زوال عذر تا آخر وقت  براى كار واجب ديگر يا مستحبى تيمم كند و تا وقت نماز عذر او باقى باشد

 .، و در غير اين صورت محلّ اشكال است تواند با همان تيمم نماز بخواند ، مى مأيوس باشد
، در وسعت وقت  ، اگر مأيوس باشد از زوال عذر تا آخر وقت اش تيمم است  كسى كه وظيفه ـ  722مسأله  

، اگر عذر بر طرف شد با وضو يا غسل نماز  ، ولى اگر مأيوس نباشد بايد صبر كند تواند با تيمم نماز بخواند مى
 .، وگرنه در تنگى وقت با تيمم نماز را به جا آورد بخواند

، اگر يقين يا اطمينان دارد كه عذرش بر طرف  ند وضو بگيرد يا غسل كندتوا  كسى كه نمى ـ  723مسأله  
، ولى اگر بعد عذرش بر طرف شد بايد  تواند ، وگرنه مى تواند نمازهاى قضاى خود را با تيمم بخواند ، نمى شود مى

 .دوباره آنها را با وضو يا غسل به جا آورد
هايى را كه وقت معين دارد در صورتى كه  ، نافله ا غسل كندتواند وضو بگيرد ي  كسى كه نمى ـ  724مسأله  

، احتياط واجب آن است كه  ، و اگر مأيوس نباشد تواند با تيمم بخواند ، مى مأيوس باشد از زوال عذر تا آخر وقت
 .آنها را در آخر وقتشان به جا آورد

، اگر بعد از  اى و تيمم است غسل جبيرهاش ـ بنابر احتياط واجب ـ جمع بين   كسى كه وظيفه ـ  725مسأله  
غسل و تيمم نماز بخواند و بعد از نماز حدث اصغرى از او سر بزند ـ مثل آن كه بول كند ـ براى نمازهاى بعد بدل از 

، براى آن نماز نيز وضو گرفته و  ، و چنانچه حدث پيش از نماز باشد ـ تيمم كند و وضو هم بگيرد احتياطاً غسل ـ
 . نمايدتيمم

، بعد از بر طرف شدن عذر تيمم او باطل   اگر به واسطه نداشتن آب يا عذر ديگرى تيمم كند ـ  726مسأله  
 .شود مى

، و چيزهايى كه غسل را  كند كند تيمم بدل از وضو را هم باطل مى  چيزهايى كه وضو را باطل مى ـ  727مسأله  
 .نمايد باطل مى، تيمم بدل از غسل را هم  نمايد باطل مى
، در صورتى كه يكى از آنها غسل  ، اگر چند غسل بر او واجب باشد تواند غسل كند  كسى كه نمى ـ  728مسأله  

، بايد بدل هر  ، و اگر غير از غسل جنابت باشد كند جنابت باشد يك تيمم بدل از غسل جنابت براى همه كفايت مى
 .يك از آنها يك تيمم بنمايد

،  ، اگر بخواهد عملى را كه براى آن غسل واجب است انجام دهد تواند غسل كند  كسى كه نمى ـ  729مسأله  
، اگر بخواهد عملى را كه براى آن وضو واجب است  تواند وضو بگيرد ، و كسى كه نمى بايد بدل از غسل تيمم نمايد

 .، بايد بدل از وضو تيمم نمايد انجام دهد
، ولى اگر بدل از غسلهاى  ، الزم نيست براى نماز وضو بگيرد ز غسل جنابت تيمم كند اگر بدل ا ـ  730مسأله  

 .، بايد تيمم ديگرى هم بدل از وضو بنمايد ، و اگر نتواند وضو بگيرد ، بايد وضو بگيرد ديگر تيمم كند
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، چنانچه  راى او پيش آيدكند ب  اگر بدل از غسل جنابت تيمم كند و بعد كارى كه وضو را باطل مى ـ  731مسأله  
،  ، و احتياط مستحب آن است كه وضو نيز بگيرد ، بايد بدل از غسل تيمم نمايد براى نمازهاى بعد نتواند غسل كند

و همچنين است حكم تيمم بدل از غسل حدث اكبر غير از جنابت ـ مانند حيض و نفاس و مس ميت ـ بجز اين كه 
 .وضو هم بايد بگيرد

، تيمم   كسى كه بايد براى انجام عملى ـ مثل خواندن نماز ـ بدل از وضو و بدل از غسل تيمم كند ـ  732مسأله  
، ولى اگر در تيمم اول نيت بدل از وضو يا نيت بدل  سومى به قصد اين كه بتواند آن عمل را انجام بدهد الزم نيست

 .، مطابق با احتياط است جام بدهداز غسل نمايد و تيمم دوم را به قصد ما فى الذمه ان
، تا تيمم و عذر او باقى است كارهايى  ، اگر براى كارى تيمم كند اش تيمم است  كسى كه وظيفه ـ  733مسأله  

تواند به جا آورد، ولى اگر عذرش تنگى وقت بوده، يا با داشتن آب براى نماز  را كه بايد با وضو يا غسل انجام داد مى
 .تواند انجام دهد ، فقط كارهايى را كه براى آن تيمم نموده مى بيدن، تيمم كردهميت يا خوا

 : در چند مورد بهتر است نمازهايى را كه انسان با تيمم خوانده قضا نمايد ـ  734مسأله  

 . آن كه از استعمال آب ترس داشته و عمداً خود را جنب كرده و با تيمم نماز خوانده است)اول(

كند و عمداً خود را جنب كرده و با تيمم نماز خوانده  دانسته يا گمان داشته كه آب پيدا نمى آن كه مى) دوم(
 .است

كرد  آن كه تا آخر وقت عمداً در جستجوى آب نرود و با تيمم نماز بخواند و بعد بفهمد كه اگر جستجو مى)سوم(
 .شد آب پيدا مى

 .ته و در آخر وقت با تيمم نماز خوانده است آن كه عمداً نماز را تأخير انداخ)چهارم(

شود و آبى را كه داشته ريخته و با تيمم نماز خوانده  دانسته يا گمان داشته كه آب پيدا نمى  آن كه مى)پنجم(
 .است
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 » احكام نماز «

 
 :قبل از ورود در احكام نماز اشاره به دو نكته الزم است

 :اشاره به دو مورد آن كافيست ، و يك به صد مورد از نماز گفتگو شدهدر قرآن مجيد نزد:  اهميت نماز)اول(

را به مقام نبوت و رسالت و خلّت اختيار نمود و به ) عليه السالم(  ـ بعد از آن كه خداوند متعال حضرت ابراهيم1
قدر عظمت مقام ، و آن  ، به مقام امامت نايل شد كلمات آزمايش و مبتال كرد و آن حضرت كلمات را اتمام نمود

) گفت و از براى فرزندان من هم؟) ( قالَ و منْ ذُريتى (ـ در نظرش جلوه كرد كه  امامت ـ بعد از آن همه مقامات
، و در عظمت نماز همين اندازه بس  )رسد پيمان من به ظالمين نمى) ( ال ينالُ عهدى الظّالمينَ : (جواب شنيد

اش مسألت كرد ـ بعد از طى تمام   براى او مقام امامت را خواست و او براى ذريهكه آن كس كه خداوند متعال
پروردگارا مرا ) ( رب اجعلْني مقيم الصلوةِ و منْ ذُرِيتي : (مقامات ـ در جوار خانه خدا از خداوند متعال خواست

 ).اقامه كننده نماز قرار بده و ذريه مرا
ربنا انِّي اَسكَنْت منْ ذُرِيتي بِواد غَيرِ ذي  (، گفت  كه ذريه خود را در نزد بيت مسكن دادو همچنين بعد از آن 

پروردگار ما هر آينه من از ذريه خودم مسكن دادم به بيابان بدون ) ، ربنا ليقيموا الصلوةَ زرع عنْد بيتك الْمحرَّمِ
 .پروردگارا براى اين كه اقامه نماز بنمايند،  زرع نزد خانه محترم تو

، و اول  اند ، و در آن مؤمنان به خصوصياتى معرّفى شده  ـ در قرآن مجيد يك سوره به نام مؤمنون است2
آنان كه همانا در نمازشان ( ) الَّذينَ هم في صالتهِم خاشعونَ : (خصوصيتى كه به آن ابتدا شده اين است كه

و آن چنان ) ( و الَّذينَ هم على صلَواتهِم يحافظُونَ (شود   آخر خصوصيتى هم كه به آن ختم مىو) خاشعند
 ).كسانى كه همانها بر نمازهايشان محافظت دارند

ثُونَ اَلَّذينَ يرِ* اُولئك هم الْوارِثُونَ  : (، و ثمره آن هم اين آيه است پس افتتاح ايمان و ختم ايمان به نماز است
 ) الْفرْدوس هم فيها خالدونَ

بعد از معرفت خدا : روايت شده كه فرمودند) عليه السالم(و از سنّت همين اندازه بس است كه از حضرت صادق 
، و اين روايت بيان  ، علم به عدم است عدم علم از آن حضرت ، و دانم چيزى را افضل از اين صلوات پنجگانه نمى

* ذلك الْكتاب ال ريب فيه هدى لِّلْمتَّقينَ  : (فرمايد خداوند متعال هم در قرآن مجيد مى ، و كالم خداست
 . بعد از ايمان به غيب اقامه نماز ذكر شده است)  اَلَّذينَ يؤْمنُونَ بِالْغَيبِ و يقيمونَ الصلوةَ

، زيرا اين  شود ماز بين عبادات عبادتى يافت نمىكند كه جامع تر از ن و در عظمت نماز همين اندازه كفايت مى
، و عبادت فعلى آن شامل افعال عبادى از ركوع و سجود  بر عبادت قولى عبادتى است مشتمل بر عبادت فعلى و

الهيه از تسبيح و تكبير و تحميد و  ، و عبادت قولى آن شامل قرائت و ذكر و جامع جميع معارف قعود است قيام و و
، كه  ، و مشتمل است بر تمام عبادات مالئكه مقرّبين  اركان اربعه معارف حضرت حقّ سبحانه و تعالى استتهليل كه

 .اى در قعود و جمعى در ركوع و جمعى در سجود اى از آنها عبادتشان در قيام است و عده عده
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،  ، و اخرُ وصايا االَْنْبِياء س الدينِرأْ«: و عناوينى كه براى نماز در روايات وارد شده زياد است كه از آن جمله است
، و بِه يبلُغُ الْعبد الَى  ، منْهاج االَْنْبِياء ، و استقْبالُ الرَّحمنِ ، و قوام االِْسالمِ ، و خَيرُ االَْعمالِ و اَحب االَْعمالِ
 .»الدرجةِ الْعلْيا

، و در حال نماز به ياد خدا و با خضوع و خشوع و  ه عجله و شتاب زدگى نماز نخواند انسان مواظب باشد كه ب)دوم(
گويد و خود را در مقابل عظمت و بزرگى خداوند عالم ناچيز  ، و متوجه باشد كه با چه كسى سخن مى وقار باشد

 .ببيند

،   ، غيبت ، كبر ماز است مانند حسدو نيز بايد نمازگزار توبه و استغفار نمايد و گناهانى را كه مانع قبول شدن ن
 .، ندادن خمس و زكاة و بلكه هر معصيتى را ترك كند ، آشاميدن مسكرات خوردن حرام

، مثال در حال خواب آلودگى و  كند به جا نياورد و همچنين سزاوار است كارهايى را كه ثواب نماز را كم مى
كند به  ، و كارهايى را كه ثواب نماز را زياد مى سمان نگاه نكندخوددارى از بول به نماز نايستد و در موقع نماز به آ

 .، مثال انگشتر عقيق به دست كند و لباس پاكيزه بپوشد و شانه و مسواك كند و خود را خوشبو نمايد جا آورد

 
 نمازهاى واجب

 :نمازهاى واجب شش است
 . نماز يوميه كه از آنهاست نماز جمعه)اول(

 .نماز آيات) دوم(

 .، بنابر اين كه اطالق نماز بر آن به نحو حقيقت باشد هر چند در هر صورت واجب است نماز ميت) سوم(

 . نماز طواف واجب خانه كعبه)چهارم(

 . نماز قضاى پدر كه بر پسر بزرگتر واجب است)پنجم(

 .شود  نمازى كه به واسطه اجاره و نذر و قسم و عهد و شرط در ضمن عقد واجب مى)ششم(

 
 ازهاى واجب يوميهنم

، عشاء چهار  ، مغرب سه ركعت ، ظهر و عصر هر كدام چهار ركعت نمازهاى واجب يوميه غير از جمعه پنج است
 .، صبح دو ركعت ركعت

شود دو ركعت   در سفر و خوف بايد نمازهاى چهار ركعتى را با شرايطى كه در محلّ خود ذكر مى ـ  735مسأله  
 .خواند

 
  عصروقت نماز ظهر و

، صبح كه  گويند ـ راست در زمين هموار فرو برند  اگر چوب يا چيزى مانند آن را ـ كه شاخص مى ـ  736مسأله  
شود و در  آيد اين سايه كم مى افتد و هر چه آفتاب باال مى ، سايه آن به طرف مغرب مى آيد خورشيد بيرون مى

، و ظهر كه گذشت سايه آن به طرف مشرق بر  رسد ، در اول ظهر شرعى به آخرين درجه كمى مى شهرهاى ما
 .شود رود سايه زيادتر مى گردد و هر چه خورشيد رو به مغرب مى مى
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شود ظهر شرعى شده  بنابراين وقتى سايه به آخرين درجه كمى رسيد و دو مرتبه رو به زياد شدن گذاشت معلوم مى
، بعد از آن كه سايه دوباره پيدا شد  رود از بين مى، ولى در بعضى شهرها كه گاهى موقع ظهر سايه بكلّى  است

 .شود ظهر شده است معلوم مى
، ولى چنانچه نماز عصر را عمداً قبل از   وقت نماز ظهر و عصر ما بين  زوال تا غروب آفتاب است ـ  737مسأله  

ت نباشد كه در اين فرض اگر ، مگر اين كه از آخر وقت بيش از به جا آوردن يك نماز وق نماز ظهر بخواند باطل است
، و اگر كسى پيش  ، بايد نماز عصر را بخواند و بعد از آن نماز ظهر را قضا كند كسى تا اين موقع نماز ظهر را نخوانده

، و احتياط واجب آن است كه آن را  از اين وقت سهواً تمام نماز عصر را پيش از نماز ظهر بخواند نمازش صحيح است
 .ده و چهار ركعت ديگر به قصد ما فى الذمه به جا آوردنماز ظهر قرار دا

، و در بين نماز بفهمد اشتباه كرده   اگر پيش از خواندن نماز ظهر سهواً مشغول نماز عصر شود ـ  738مسأله  
ه تا آخر ام و آنچه را مشغولم و آنچ ، يعنى نيت كند كه آنچه تا حال خوانده ، بايد نيت را به نماز ظهر برگرداند است

 .، و بعد از آن كه نماز را تمام كرد نماز عصر را بخواند خوانم همه نماز ظهر باشد نماز مى
، و در  يا منصوب از قبل آن حضرت واجب تعيينى است) عليه السالم(  نماز جمعه با امام معصوم ـ  739مسأله  

، و احوط نماز ظهر  رايط ـ نماز جمعه بخواندبا اجتماع ش زمان غيبت مكلّف مخير است كه نماز ظهر بخواند يا ـ
 .است و افضل نماز جمعه است

، و بنابر احتياط واجب از اول ظهر شرعى ـ پس از احراز آن به يقين   وقت نماز جمعه مضيق است ـ  740مسأله  
 .يا اطمينان و غير اينها از امارات دخول وقت ـ تأخير نيندازد

 وقت نماز مغرب و عشاء

، تا سرخى   احتياط واجب آن است كه نماز مغرب را از پنهان شدن قرص خورشيد تأخير بيندازند ـ  741  مسأله
 .شود از باالى سر انسان بگذرد طرف مشرق كه بعد از غروب آفتاب پيدا مى

 خواب يا ، و اما براى مضطر به جهت  وقت نماز مغرب و عشاء براى مختار تا نيمه شب امتداد دارد ـ  742مسأله  
، و چون نماز عشاء را در صورت تذكّر بايد بعد از نماز  فراموشى يا حيض يا غير اينها تا طلوع فجر صادق امتداد دارد

، مگر اين كه از وقت بيش از مقدار  ، در صورتى كه با التفات قبل از نماز مغرب خوانده شود باطل است مغرب خواند
 .ر اين صورت الزم است نماز عشاء را قبل از نماز مغرب بخواند، كه د اداى نماز عشاء نمانده باشد

 اگر كسى اشتباهاً نماز عشاء را پيش از نماز مغرب بخواند و بعد از نماز ملتفت شود نمازش صحيح  ـ  743مسأله  
 .، و بايد نماز مغرب را بعد از آن به جا آورد است

، و در بين نماز ملتفت شود كه  اً مشغول نماز عشاء شود اگر پيش از خواندن نماز مغرب سهو ـ  744مسأله  
، بايد نيت را به نماز مغرب برگرداند و نماز را تمام كند و  ، چنانچه به ركوع ركعت چهارم نرفته است اشتباه كرده

دن نماز مغرب ، بايد نماز را بهم زند و بعد از خوان ، و اگر به ركوع ركعت چهارم رفته است بعد نماز عشاء را بخواند
 .نماز عشاء را به جا آورد

، و بنابر احتياط واجب شب را از اول غروب تا   آخر وقت نماز عشاء براى مختار نصف شب است ـ  745مسأله  
 .اذان صبح حساب كند نه تا اول آفتاب
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قبل از اذان صبح بدون ، احوط آن است كه تا   اگر عمداً نماز مغرب يا عشاء را تا نصف شب نخواند ـ  746مسأله  
 .اين كه نيت ادا و قضا كند آن نماز را به جا آورد

 
 وقت نماز صبح

،  كند كه آن را فجر اول گويند اى رو به باال حركت مى ، سفيده  نزديك اذان صبح از طرف مشرق ـ  747مسأله  
قت نماز صبح موقعى است كه آفتاب ، و آخر و ، فجر دوم و اول وقت نماز صبح است و موقعى كه آن سفيده پهن شد

 .كند طلوع مى

 
 احكام وقت نماز

، يا دو  تواند مشغول نماز شود كه يقين يا اطمينان كند وقت داخل شده است  موقعى انسان مى ـ  748مسأله  
 كه ، يا كسى ، به داخل شدن وقت خبر دهند مرد عادل يا شخصى كه مورد وثوق باشد و ظنّ بر خالف قول او نباشد
 .وقت شناس و مورد اطمينان باشد براى اعالم دخول وقت اذان بگويد

 اگر به واسطه عذرهاى عمومى ـ مانند ابر يا غبار ـ يا عذرهاى شخصى ـ مانند نابينايى و يا بودن  ـ  749مسأله  
 را تأخير بيندازد تا ، بايد نماز اى پيدا كند در زندان ـ نتواند اول وقت به داخل شدن وقت يقين يا حجت شرعيه

 .اى پيدا كند كه وقت داخل شده است يقين يا حجت شرعيه
هاى گذشته براى انسان ثابت شود كه وقت نماز شده و مشغول نماز شود و در   اگر به يكى از راه ـ  750مسأله  

 نماز بفهمد كه تمام نماز ، و همچنين است اگر بعد از ، نماز او باطل است بين نماز بفهمد كه هنوز وقت داخل نشده
 .را پيش از وقت خوانده است

، نمازش صحيح  و اگر در بين نماز بفهمد وقت داخل شده يا بعد از نماز بفهمد كه در بين نماز وقت داخل شده بود
 .است

نماز ، چنانچه بعد از   اگر انسان ملتفت نباشد كه بايد با ثابت شدن دخول وقت مشغول نماز شود ـ  751مسأله  
، و اگر بفهمد نماز را پيش از وقت خوانده يا نفهمد كه  ، نماز او صحيح است بفهمد كه تمام نماز را در وقت خوانده

 .، نمازش باطل است ، يا بعد از نماز بفهمد كه در بين نماز وقت داخل شده در وقت خوانده يا پيش از وقت
، و در بين نماز شك كند كه وقت   شده و مشغول نماز شود اگر يقين يا اطمينان كند وقت داخل ـ  752مسأله  

، ولى اگر در بين نماز يقين يا اطمينان داشته باشد كه وقت داخل شده و شك  ، نماز او باطل است داخل شده يا نه
 .، نمازش صحيح است كند كه آنچه از نماز خوانده در وقت بوده يا نه

 تنگ است كه به واسطه به جا آوردن بعضى از كارهاى مستحب نماز  اگر وقت نماز به قدرى ـ  753مسأله  
، مثال اگر به واسطه خواندن قنوت  ، بايد آن مستحب را به جا نياورد شود مقدارى از آن بعد از وقت خوانده مى
 .، بايد قنوت را نخواند شود مقدارى از نماز بعد از وقت خوانده مى

، ولى نبايد عمداً نماز را تا  ، نماز او ادا است ه خواندن يك ركعت نماز وقت دارد كسى كه به انداز ـ  754مسأله  
 .اين وقت تأخير بيندازد
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، بايد نماز  ، اگر تا غروب آفتاب به اندازه خواندن پنج ركعت نماز وقت دارد  كسى كه مسافر نيست ـ  755مسأله  
، و  يد فقط نماز عصر را بخواند و بعد نماز ظهر را قضا كند، و اگر كمتر وقت دارد با ظهر و عصر هر دو را بخواند

، بايد نماز مغرب و عشاء را  همچنين كسى كه معذور نيست اگر تا نصف شب به اندازه خواندن پنج ركعت وقت دارد
 را به ، و احتياط واجب آن است كه مغرب ، بايد فقط عشاء را بخواند و بعد مغرب را ، و اگر كمتر وقت دارد بخواند

 .نيت ما فى الذمه بدون قصد ادا و قضا به جا آورد
، بايد نماز  ، اگر تا غروب آفتاب به اندازه خواندن سه ركعت نماز وقت دارد  كسى كه مسافر است ـ  756مسأله  

چنين ، و هم ، بايد فقط عصر را بخواند و بعد نماز ظهر را قضا كند ظهر و عصر را بخواند و اگر كمتر وقت دارد
، بايد نماز مغرب و عشاء را  مسافرى كه معذور نيست اگر تا نصف شب به اندازه خواندن چهار ركعت نماز وقت دارد

، يك ركعت از مغرب را قبل از نصف  تواند با خواندن نماز عشاء ، ولى مى ، و اگر به آن اندازه هم وقت ندارد بخواند
، و اگر كمتر از اين وقت دارد بايد عشاء را  د مغرب را فوراً به جا آوردشب درك كند بايد اول عشاء را بخواند و بع

، و احتياط واجب آن است كه آن را به قصد ما فى الذمه بدون قصد ادا و قضا  بخواند و بعد مغرب را به جا آورد
ه نصف شب مانده ، و چنانچه بعد از خواندن عشاء معلوم شود كه از وقت به مقدار يك ركعت يا بيشتر ب بخواند
 .، نماز مغرب اداست و بايد فوراً آن را به جا آورد است

، و  ، و راجع به آن خيلى سفارش شده است  مستحب است انسان نماز را در اول وقت آن بخواند ـ  757مسأله  
 كه صبر كند كه ، مثل آن ، مگر آن كه تأخير آن از جهتى بهتر باشد تر باشد بهتر است هر چه به اول وقت نزديك
 .نماز را به جماعت بخواند

،   هرگاه انسان عذرى دارد كه اگر بخواهد در اول وقت نماز بخواند ناچار است با تيمم نماز بخواند ـ  758مسأله  
 ، ولى اگر احتمال دهد كه عذر او از تواند در اول وقت نماز بخواند ، مى چنانچه بداند عذر او تا آخر وقت باقى است

، و الزم  ، و چنانچه عذر او بر طرف نشد در آخر وقت نماز بخواند رود بايد صبر كند تا عذرش بر طرف شود بين مى
، بلكه اگر براى مستحبات نماز نيز مانند اذان و  نيست به قدرى صبر كند كه فقط بتواند واجبات نماز را انجام دهد

 . نماز را با آن مستحبات به جا آوردتواند تيمم كند و ، مى اقامه و قنوت وقت دارد

، اگر آن عذر تقيه باشد جايز است اول وقت نماز بخواند و اعاده الزم نيست هر  و در عذرهاى ديگر غير از موارد تيمم
، جايز است اول  ، و در غير تقيه اگر احتمال بدهد كه عذر او باقى باشد چند در اثناى وقت عذرش بر طرف شود

 .، الزم است اعاده نمايد ، ولى چنانچه در اثناى وقت عذرش بر طرف گردد ز بخواندوقت نما
دهد كه يكى از اينها در نماز  داند و احتمال مى  كسى كه مسائل نماز و شكّيات و سهويات را نمى ـ  759مسأله  

د براى ياد گرفتن اينها نماز را از ، بنابر احتياط باي پيش آيد و مبتال به مخالفت تكليف الزامى يا احتياط الزم شود
تواند در اول وقت  ، مى كند ، ولى اگر اطمينان دارد كه نماز را به طور صحيح تمام مى اول وقت تأخير بيندازد

، و اگر پيش  ، نماز او صحيح است داند پيش نيايد اى كه حكم آن را نمى ، پس اگر در نماز مسأله مشغول نماز شود
، ولى بايد بعد از نماز مسأله را  دهد عمل نمايد و نماز را تمام كند ه يكى از دو طرفى كه احتمال مىآيد جايز است ب

 .، و اگر صحيح بوده اعاده الزم نيست بپرسد كه اگر نمازش باطل بوده دوباره بخواند
تى كه ممكن است ، در صور كند  اگر وقت نماز وسعت دارد و طلبكار هم طلب خود را مطالبه مى ـ  760مسأله  

، و همچنين است اگر كار واجب ديگرى كه بايد فوراً آن را به جا آورد  ، بعد نماز بخواند بايد اول دين خود را بدهد
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، و چنانچه در  ، بايد اول مسجد را تطهير كند بعد نماز بخواند ، مثل آن كه ببيند مسجد نجس است پيش آمد كند
 .، ولى نماز او صحيح است عصيت كردههر دو صورت اول نماز بخواند م

 
 نمازهايى كه بايد به ترتيب خوانده شود

، و اگر عمداً نماز   انسان بايد نماز عصر را بعد از نماز ظهر و نماز عشاء را بعد از نماز مغرب بخواند ـ  761مسأله  
 .، باطل است عصر را پيش از نماز ظهر و نماز عشاء را پيش از نماز مغرب بخواند

،    اگر به نيت نماز ظهر مشغول نماز شود و در بين نماز يادش بيايد كه نماز ظهر را خوانده است ـ  762مسأله  
، و همين طور است در نماز  ، بلكه بايد نماز را بشكند و نماز عصر را بخواند تواند نيت را به نماز عصر برگرداند نمى

 .مغرب و عشاء
،  ، بايد نيت را به نماز ظهر برگرداند نماز عصر شك كند كه نماز ظهر را خوانده يا نه اگر در بين  ـ  763مسأله  

كند و براى يك ركعت هم وقت باقى  ولى اگر وقت به قدرى كم است كه بعد از تمام شدن نماز آفتاب غروب مى
 .ه جا آورده است، و بنا بگذارد كه نماز ظهر را ب ، بايد به نيت نماز عصر نماز را تمام كند نيست

 اگر در بين نماز عصر يقين يا اطمينان كند كه نماز ظهر را نخوانده است و نيت را به نماز ظهر  ـ  764مسأله  
، چنانچه قبل از آن كه عملى انجام داده باشد يادش بيايد كه نماز ظهر را خوانده بوده بايد بقيه نماز را به  برگرداند

، ولى در اين  ، و همچنين در صورتى كه آنچه را انجام داده ركن نباشد مازش صحيح استنيت نماز عصر بخواند و ن
، و احتياط مستحب آن  صورت بايد قرائت و ذكرى را كه به قصد نماز ظهر آورده بوده دوباره به قصد نماز عصر بياورد

، و اگر آنچه را آورده ركعت يا ركوع يا  داست كه در اين دو صورت نماز را به نيت عصر تمام كند و دوباره اعاده نماي
 .دو سجده باشد بايد نماز عصر را اعاده نمايد

، چنانچه   اگر در نماز عشاء پيش از ركوع ركعت چهارم شك كند كه نماز مغرب را خوانده يا نه ـ  765مسأله  
، بايد  ماند نماز عشاء باقى نمىوقت به قدرى كم است كه بعد از تمام شدن نماز به مقدار يك ركعت هم وقت براى 

، و اگر به مقدار يك ركعت يا بيشتر وقت  به نيت عشاء نماز را تمام كند و بنا بگذارد كه نماز مغرب را به جا آورده
 .، بعد نماز عشاء را بخواند ، بايد نيت را به نماز مغرب برگرداند و نماز را سه ركعتى تمام كند دارد

، در  در نماز عشاء بعد از رسيدن به ركوع ركعت چهارم شك كند كه نماز مغرب را خوانده يا نه اگر  ـ  766مسأله  
، و همچنين است اگر به مقدار پنج ركعت وقت  ، و بايد نماز مغرب و عشاء را بخواند وسعت وقت نمازش باطل است

 كند و بنا بگذارد كه نماز مغرب را به جا چنانچه وقت كمتر از اين است نماز عشاء صحيح و بايد آن را تمام ، و باشد
 .آورده است

، و در بين نماز يادش بيايد نمازى را كه بايد   اگر انسان نمازى را كه خوانده احتياطاً دوباره بخواند ـ  767مسأله  
را احتياطاً ، مثال موقعى كه نماز عصر  تواند نيت را به آن نماز برگرداند ، نمى پيش از آن بخواند نخوانده است

 .تواند نيت را به نماز ظهر برگرداند ، نمى ، اگر يادش بيايد نماز ظهر را نخوانده است خواند مى
 .، و از نماز مستحب به نماز واجب جايز نيست  برگرداندن نيت از نماز قضا به نماز ادا ـ  768مسأله  
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،  تواند در بين نماز نيت را به نماز قضا برگرداند  مى، انسان  اگر وقت نماز ادا وسعت داشته باشد ـ  769مسأله  
تواند نيت را به  ، در صورتى مى ، مثال اگر مشغول نماز ظهر است ولى بايد برگرداندن نيت به نماز قضا ممكن باشد

 .قضاى صبح برگرداند كه داخل ركوع ركعت سوم نشده باشد

 
نمازهاى مستحب 

هاى  ، و بين نمازهاى مستحبى به خواندن نافله ، و آنها را نافله گويند ى زياد است نمازهاى مستحب ـ  770مسأله  
، كه هشت ركعت آن نافله  باشند ، و آنها در غير روز جمعه سى و چهار ركعت مى شبانه روزى بيشتر سفارش شده

، و دو   يازده ركعت نافله شب، و ، و دو ركعت نافله عشاء ، و چهار ركعت نافله مغرب ، و هشت ركعت نافله عصر ظهر
، يك ركعت  ، و چون دو ركعت نافله عشاء را بنابر احتياط واجب بايد نشسته خواند باشد ركعت نافله صبح مى

 .شود حساب مى

، و بنابر مشهور بهتر آن است كه  شود ، چهار ركعت اضافه مى و در روز جمعه بر شانزده ركعت نافله ظهر و عصر
، و دو ركعت  ، و شش ركعت قبل از زوال ، و شش ركعت وقت ارتفاع خورشيد نبساط خورشيدشش ركعت آن وقت ا
 .وقت زوال خوانده شود

، و دو ركعت آن به نيت نماز  ، هشت ركعت آن بايد به نيت نافله شب  از يازده ركعت نافله شب ـ  771مسأله  
 .ور كامل نافله شب در كتابهاى دعا ذكر شده است، و دست ، و يك ركعت آن به نيت نماز وتر خوانده شود شفع

، ولى بهتر است دو ركعت نماز نافله نشسته را يك ركعت  شود نشسته خواند  نمازهاى نافله را مى ـ  772مسأله  
، بهتر است شانزده ركعت  خواهد نافله ظهر را كه هشت ركعت است نشسته بخواند ، مثال كسى كه مى حساب كند

 .، دو نماز يك ركعتى نشسته بخواند خواهد نماز وتر را نشسته بخواند گر مى، و ا بخواند
 .، و خواندن نافله عشاء به قصد رجاء مانعى ندارد  نافله ظهر و عصر را در سفر نبايد خواند ـ  773مسأله  

 
 هاى يوميه وقت نافله

، و بنابر احتياط  ت آن از اول ظهر استشود و وق  نافله نماز ظهر پيش از نماز ظهر خوانده مى ـ  774مسأله  
،  شود به اندازه دو هفتم آن شود واجب انتهاء آن موقعى است كه آن مقدار از سايه شاخص كه بعد از ظهر پيدا مى

،  شود به دو وجب رسيد اى كه بعد از ظهر پيدا مى ، هر وقت مقدار سايه مثال اگر درازاى شاخص هفت وجب باشد
 .ر وقت نافله ظهر استبنابر احتياط آخ

، و وقت آن بنابر احتياط واجب تا موقعى است  شود  نافله نماز عصر پيش از نماز عصر خوانده مى ـ  775مسأله  
، و چنانچه بخواهد نافله ظهر يا  شود به چهار هفتم آن برسد كه آن مقدار از سايه شاخص كه بعد از ظهر پيدا مى

، و نافله عصر را بعد از  ، احتياط واجب آن است كه نافله ظهر را بعد از نماز ظهر خواندنافله عصر را بعد از وقت آنها ب
 .، و نيت ادا و قضا نكند نماز عصر بخواند

، و  ، و تا آخر وقت نماز مغرب امتداد دارد  وقت نافله نماز مغرب بعد از تمام شدن نماز مغرب است ـ  776مسأله  
،  شود از بين نرفته بخواند  سرخى طرف مغرب كه بعد از غروب كردن آفتاب پيدا مىاحتياط مستحب آن است كه تا

 .، نيت ادا و قضا نكند و اگر بعد از زوال  آن خواند
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بهتر است بعد از نماز عشاء  ، و  وقت نافله نماز عشاء بعد از تمام شدن نماز عشاء تا نصف شب است ـ  777مسأله  
 .بالفاصله خوانده شود

 وقت نافله نماز صبح بنابر احتياط واجب بعد از فجر اول است تا وقتى كه سرخى طرف مشرق پيدا  ـ  778ه  مسأل
،  ، و نيت ادا و قضا نكند ، بعد از نماز صبح بخواند ، و بعد از پيدا شدن سرخى طرف مشرق اگر خواست بخواند شود

 .الفاصله نافله صبح را بخواندتواند بعد از نافله شب ب خواند مى و كسى كه نماز شب مى
بعيد نيست كه وقت آن مابين  ، ولى  وقت نماز شب بنابر مشهور از نصف شب است تا اذان صبح ـ  779مسأله  

، و افضل آن است كه در ثلث  ، و بعد از نصف شب تا اذان صبح وقت فضيلت آن باشد اول شب تا اذان صبح باشد
 .آخر شب خوانده شود

، مسافر و كسى كه براى او سخت است نافله   بنابر مشهور كه وقت نافله شب از نصف شب است   ـ780مسأله  
، هر چند بعيد نيست كه براى غير آن دو هم  تواند آن را در اول شب بخواند شب را بعد از نصف شب بخواند مى

 .جايز باشد چنانچه در مسأله قبل گذشت

 
 نماز غفيله

 .شود ، از نمازهاى مستحبى مشهور است كه بين نماز مغرب و عشاء خوانده مى ه نماز غفيل ـ  781مسأله  

 :و در ركعت اول آن بعد از حمد بايد به جاى سوره اين آيه را بخوانند
 اَنْت سبحانَك انّي كُنْت و ذَا النُّونِ اذْ ذَهب مغاضباً فَظَنَّ اَنْ لَنْ نَقْدر علَيه فَنادى في الظُّلُمات اَنْ ال اله االّ (

 ) منَ الظّالمينَ فَاستَجبنا لَه و نَجيناه منَ الْغَم و كَذلك نُنْجِى الْمؤْمنينَ

 :و در ركعت دوم بعد از حمد به جاى سوره اين آيه را بخوانند
) عي و والّ هها الَمعبِ ال يالْغَي حفَاتم هنْدع ة وبال ح ها ولَمعالّ يقَة ارنْ وقُطُ مما تَس رِ وحالْب رِّ وي الْبما ف لَم

 ) في ظُلُمات االَْرضِ و ال رطْب و ال يابِس االّ في كتاب مبِين

ها االّ اَنْت اَنْ تُصلِّي على محمد و الِ اَللّهم انِّى اَسأَلُك بِمفاتحِ الْغَيبِ الَّتي ال يعلَم«: و در قنوت آن بگويند
اَللّهم «: ، و بعد بگويند به جاى كلمه كذا و كذا حاجتهاى خود را بگويند   و»...محمد و اَنْ تَفْعلَ بِى كَذا و كَذا 

أَلُكي فَأَستحاج لَمي تَعتبلى طَلع رالْقاد ي وتمعن يلو اَنْت المالس هِملَيع و هلَيد عمحالِ م د ومحقِّ مبِح 
 »لَما قَضَيتَها لي

 
 احكام قبله

، ولى كسى كه دور  ، قبله است و بايد رو به آن نماز خواند باشد  مكانى كه خانه كعبه در آن مى ـ  782مسأله  
، و همچنين است كارهاى ديگرى ـ مانند سر  خواند كافيست ، اگر طورى بايستد كه بگويند رو به قبله نماز مى است

 .ـ كه بايد رو به قبله انجام گيرد بريدن حيوانات
، و  ، بايد صورت و سينه و شكم او رو به قبله باشد خواند  كسى كه نماز واجب را ايستاده مى ـ  783مسأله  

 .احتياط مستحب آن است كه انگشتان پاى او هم رو به قبله باشد
 .، بايد در موقع نماز صورت و سينه و شكم او رو به قبله باشد  كسى كه بايد نشسته نماز بخواند ـ  784مسأله  
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، بايد در حال نماز به پهلوى راست طورى بخوابد كه  تواند نشسته نماز بخواند  كسى كه نمى ـ  785مسأله  
به پهلوى چپ طورى بخوابد كه جلوى بدن او رو به قبله ، بايد  ، و اگر ممكن نيست جلوى بدن او رو به قبله باشد

 .، بايد به پشت بخوابد به طورى كه كف پاهاى او رو به قبله باشد ، و اگر اين را هم نتواند باشد
 نماز احتياط و سجده و تشّهد فراموش شده و سجده سهوى كه براى تشهد فراموش شده به جا  ـ  786مسأله  
، و در غير اين مورد ـ بنابر احتياط مستحب ـ سجده سهو را نيز رو به قبله به جا  و به قبله باشدشود بايد ر آورده مى

 .آورد
، ولى در حال راه رفتن و سوارى  ، بايد رو به قبله خواند  نماز مستحبى را در حال استقرار بر زمين ـ  787مسأله  

 . باشد، هر چند به نذر واجب شده الزم نيست رو به قبله باشد
، بايد براى پيدا كردن قبله كوشش نمايد تا يقين يا اطمينان به  خواهد نماز بخواند  كسى كه مى ـ  788مسأله  

، و همچنين  ، يا دو عادل يا كسى كه مورد وثوق است و ظنّ بر خالف گفته او نيست به قبله خبر دهد قبله پيدا كند
، و اگر اينها نبود بايد در شناسايى قبله كوشش كند  قبورشان عمل كندتواند به قبله بلد مسلمين در نمازشان و  مى

، هر چند آن گمان از گفته كافر يا فاسقى كه به واسطه  شود عمل نمايد هاى ديگر پيدا مى و به گمانى كه از راه
 .شناسد حاصل شود قواعد علمى قبله را مى

تواند به گمان خود عمل  ، نمى ند گمان قوى ترى پيدا كند، اگر بتوا  كسى كه گمان به قبله دارد ـ  789مسأله  
، ولى بتواند از راه ديگر گمان قوى ترى پيدا  ، مثال اگر ميهمان از گفته صاحب خانه گمان به قبله پيدا كند نمايد
 .، نبايد به حرف او عمل نمايد كند

،  رود ين كه كوشش كرده گمانش به طرفى نمى، يا با ا اى ندارد  اگر براى پيدا كردن قبله وسيله ـ  790مسأله  
، و احتياط مستحب آن است كه در وسعت وقت چهار نماز به چهار طرف  كند نماز خواندن به يك طرف كفايت مى

 .بخواند
،   اگر يقين يا چيزى كه در حكم يقين است يا گمان پيدا شود كه قبله در يكى از دو طرف است ـ  791مسأله  

 .و طرف نماز بخواندبايد به هر د
، اگر بخواهد دو نماز بخواند كه مثل نماز ظهر و عصر   كسى كه بخواهد به چند طرف نماز بخواند ـ  792مسأله  

، احتياط مستحب آن است كه نماز اول را به آن چند طرف بخواند بعد نماز دوم  بايد يكى بعد از ديگرى خوانده شود
 .را شروع كند

، اگر بخواهد غير از نماز كارى كند كه  سى كه يقين يا آنچه در حكم يقين است به قبله ندارد ك ـ  793مسأله  
تواند تأخير بيندازد تا قبله را پيدا  ، در صورتى كه مى ، مثال بخواهد سر حيوانى را ببرد بايد رو به قبله انجام داد

،  تواند به گمان عمل نمايد ، مى خير براى او حرجى است، و اگر نتواند يا تأ ، بنابر احتياط واجب تأخير بيندازد كند
ميرد ـ به هر  ، چنانچه كشتن آن حيوان ضرورت دارد ـ مثل آن كه اگر تأخير بيندازد مى و اگر گمان ممكن نيست

 .طرف كه انجام دهد صحيح است
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، و احتياط مستحب آن  بيند عورتين خود را بپوشاند مى مرد بايد در حال نماز اگر چه كسى او را ن ـ  794مسأله  
 .است كه از ناف تا زانو را هم بپوشاند

، و احتياط مستحب آن است كه كف پاها   زن بايد در موقع نماز تمام بدن حتّى سر و مو را بپوشاند ـ  795مسأله  
د و دستها تا مچ و روى پاها تا مچ پا الزم شو ، ولى پوشاندن صورت به مقدارى كه در وضو شسته مى را هم بپوشاند

، بايد مقدارى از اطراف صورت و قدرى  ، اما براى آن كه اطمينان كند كه مقدار واجب را پوشانده است نيست
 .تر از مچها را هم بپوشاند پايين

تشهد  موقعى كه انسان قضاى سجده و تشهد فراموش شده و سجده سهوى كه براى قضاى  ـ  796مسأله  
، و احتياط مستحب آن است كه در موقع به جا  ، بايد خود را مثل موقع نماز بپوشاند آورد فراموش شده به جا مى

 .آوردن سجده سهو در غير اين مورد نيز خود را بپوشاند
شد ـ در كوتاهى كرده با  اگر انسان عمداً يا از روى ندانستن ـ در صورتى كه در ياد گرفتن مسأله ـ  797مسأله  

 .، نمازش باطل است نماز عورتش را نپوشاند
، و بنابر احتياط  ، بايد فوراً آن را بپوشاند  اگر شخص در بين نماز بفهمد كه عورت او پيداست ـ  798مسأله  

زش ، نما ، ولى اگر بعد از نماز بفهمد كه در نماز عورت او پيدا بوده واجب نماز را تمام كند و دوباره اعاده نمايد
 .، در صورتى كه فعال پوشيده باشد همچنين است اگر در اثناى نماز بفهمد كه قبال عورتش پيدا بوده ، و صحيح است

پوشاند ولى ممكن است در حال ديگر ـ مثال در حال ركوع   اگر لباس در حال ايستادن عورت را مى ـ  799مسأله  
،  ، نماز او صحيح است اى آن را بپوشاند شود به وسيله  مى، چنانچه موقعى كه عورت او پيدا يا سجود ـ نپوشاند

 .ولى احتياط مستحب آن است كه با آن لباس نماز نخواند
، ولى احتياط مستحب آن است  تواند در حال نماز خود را با علف و برگ درختان بپوشاند  انسان مى ـ  800مسأله  

 .داشته باشدكه وقتى خود را با اينها بپوشاند كه چيز ديگر ن
، بنابر احتياط واجب بين نماز اختيارى   اگر چيزى غير از گل ندارد كه عورت خود را با آن بپوشاند ـ  801مسأله  

 .با پوشاندن عورت به گل و نماز اضطرارى عريان جمع كند
ا آخر وقت پيدا ، چنانچه احتمال دهد كه ت  اگر چيزى ندارد كه در نماز خود را با آن بپوشاند ـ  802مسأله  

، در آخر وقت مطابق  ، و اگر چيزى پيدا نكرد ، احتياط مستحب آن است كه نماز خود را تأخير بيندازد كند مى
، و اگر تا آخر وقت چيزى پيدا نكرد نماز او صحيح  تواند هم نماز خود را بخواند ، و مى اش نماز بخواند وظيفه
 .، و اگر پيدا كرد اعاده كند است

، در  ، اگر براى پوشاندن عورت خود حتّى گل و لجن نداشته باشد خواهد نماز بخواند  كسى كه مى ـ  803  مسأله
، ايستاده نماز بخواند و بنابر احتياط واجب دست را بر عورت خود  بيند صورتى كه ناظر محترم عورت او را نمى

 .بر احتياط واجب اشاره سجود را بيشتر نمايد، و بنا ، و بايد ركوع و سجود را با اشاره به جا آورد بگذارد

ركوع و سجود را با اشاره به جا  ، بايد نشسته نماز بخواند و بيند اى است كه ناظر محترم او را مى و اگر به گونه
 .، و بنابر احتياط واجب اشاره سجود را بيشتر نمايد آورد
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 :رط دارد لباس نمازگزار شش ش ـ  804مسأله  

 . آن كه پاك باشد)اول(

 .آن كه مباح باشد) دوم(

 .آن كه از اجزاء مردار نباشد) سوم(

 . آن كه از حيوان حرام گوشت نباشد)چهارم(

، و تفصيل اينها در مسائل   آن كه اگر نمازگزار مرد است لباس او ابريشم خالص و طالباف نباشد)پنجم و ششم(
 .آينده خواهد آمد

 
 »شرط اول«

،  ، و اگر كسى در حال اختيار با بدن يا لباس نجس نماز بخواند  لباس نمازگزار بايد پاك باشد ـ  805مسأله  
 .نمازش باطل است

، اگر با بدن يا لباس نجس  داند با بدن يا لباس نجس نماز باطل است  كسى كه از روى تقصير نمى ـ  806مسأله  
 .، نمازش باطل است نماز بخواند

، نجس بودن چيز نجسى را نداند ـ مثل آن كه نداند عرق كافر غير   اگر به واسطه ندانستن مسأله ـ  807ه  مسأل
 .، نمازش باطل است ، در صورتى كه جاهل مقصر باشد كتابى نجس است ـ و با آن نماز بخواند

، و  ، نمازش صحيح است وده اگر نداند كه بدن يا لباسش نجس است و بعد از نماز بفهمد نجس ب ـ  808مسأله  
 .بنابر احتياط مستحب اگر در وقت بفهمد اعاده كند

، نماز را   اگر فراموش كند كه بدن يا لباسش نجس است و در بين نماز يا بعد از آن يادش بيايد ـ  809مسأله  
 .، و اگر وقت گذشته قضا نمايد دوباره بخواند

، و پيش از  ، اگر در بين نماز بدن يا لباسش نجس شود ل نماز است كسى كه در وسعت وقت مشغو ـ  810مسأله  
، يا بفهمد بدن يا لباس او نجس است و شك  آن كه چيزى از نماز را با نجاست بخواند ملتفت شود كه نجس شده

، در صورتى كه آب كشيدن بدن يا لباس يا عوض كردن لباس  كند كه همان وقت نجس شده يا از پيش نجس بوده
، يا اگر  زند بايد در بين نماز بدن يا لباس را آب بكشد يا لباس را عوض نمايد ، نماز را بهم نمى ا بيرون آوردن آني

، ولى چنانچه طورى باشد كه اگر بدن يا لباس را آب بكشد يا  چيز ديگرى عورت او را پوشانده لباس را بيرون آورد
، نمازش  ماند ، يا اگر لباس را بيرون آورد عورتش برهنه مى وردخ لباس را عوض كند يا بيرون آورد نماز بهم مى

 .، و بايد دوباره با بدن و لباس پاك نماز بخواند باطل بوده
، و پيش از آن كه  ، اگر در بين نماز لباس او نجس شود  كسى كه در تنگى وقت مشغول نماز است ـ  811مسأله  

، يا بفهمد كه لباس او نجس است و شك كند كه همان  ه نجس شدهچيزى از نماز را با نجاست بخواند بفهمد ك
، در صورتى كه آب كشيدن يا عوض كردن يا بيرون آوردن لباس مقدور است  وقت نجس شده يا از پيش نجس بوده

ا ، يا اگر چيز ديگرى عورت او را پوشانده لباس ر ، يا عوض كند ، بايد لباس را آب بكشد زند و نماز را بهم نمى
تواند آب بكشد يا عوض  ، اما اگر چيز ديگرى عورت او را نپوشانده و لباس را هم نمى بيرون آورد و نماز را تمام كند

 .، احتياط واجب آن است كه با همان لباس نجس نماز را تمام كند كند
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، و پيش از آن كه  ، اگر در بين نماز بدن او نجس شود  كسى كه در تنگى وقت مشغول نماز است ـ  812مسأله  
، يا بفهمد بدن او نجس است و شك كند كه همان  چيزى از نماز را با نجاست بخواند ملتفت شود كه نجس شده

، و  ، بدن را آب بكشد زند ، در صورتى كه آب كشيدن بدن نماز را بهم نمى وقت نجس شده يا از پيش نجس بوده
 .ماز را تمام كند و نماز او صحيح است، بايد با همان حال ن زند اگر نماز را بهم مى

 كسى كه در پاك بودن بدن يا لباس خود شك دارد و يقين يا آنچه در حكم يقين است بر نجاست  ـ  813مسأله  
 .، نماز او صحيح است ، چنانچه نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد كه بدن يا لباسش نجس بوده سابقه آن ندارد

باس را آب بكشد و يقين يا آنچه در حكم يقين است بر پاكى آن پيدا شود و با آن نماز بخواند  اگر ل ـ  814مسأله  
 .، نمازش صحيح است و بعد از نماز بفهمد پاك نشده

، مثال يقين كند كه   اگر خونى در بدن يا لباس خود ببيند و يقين كند كه از خونهاى نجس نيست ـ  815مسأله  
 .، نمازش صحيح است شود با آن نماز خواند عد از نماز بفهمد از خونهايى بوده كه نمى، چنانچه ب خون پشه است

،  ، خون نجسى است كه نماز با آن صحيح است  اگر يقين كند خونى كه در بدن يا لباس اوست ـ  816مسأله  
، نمازش  ن باطل است، چنانچه بعد از نماز بفهمد خونى بوده كه نماز با آ مثال يقين كند خون زخم و دمل است

 .صحيح است
، و در حال فراموشى   اگر نجس بودن چيزى را فراموش كند و بدن يا لباسش با رطوبت به آن برسد ـ  817مسأله  

، ولى اگر بدنش با رطوبت به چيزى كه نجس بودن آن را  نماز بخواند و بعد از نماز يادش بيايد نمازش صحيح است
، مگر اين  ، غسل و نمازش باطل است اين كه خود را آب بكشد غسل كند و نماز بخواندفراموش كرده برسد و بدون 

، يعنى آبى كه به  ، بدن هم پاك شود ـ مثل اين كه با آب معتصم غسل كند كه طورى باشد كه به غسل نمودن
 به چيزى كه نجس ، مانند آب كرّ و جارى ـ و نيز اگر جايى از اعضاى وضو با رطوبت مالقات با نجس نجس نشود

، وضو و نمازش باطل  ، و پيش از آن كه آن جا را آب بكشد وضو بگيرد و نماز بخواند بودن آن را فراموش كرده برسد
، مثل اين كه با آب معتصم وضو  ، اعضاى وضو نيز پاك شود ، مگر اين كه طورى باشد كه به وضو گرفتن باشد مى

 .بگيرد
، اگر بدن و لباسش نجس شود و به اندازه آب كشيدن يكى از آنها آب  س دارد كسى كه يك لبا ـ  818مسأله  

، مگر اين كه نجاست بدن كمتر از  ، بنابر احتياط بايد بدن را آب كشيده و با لباس نجس نماز بخواند داشته باشد
، كه در  باشد، يا نجاست بدن يك مرتبه شستن و نجاست لباس دو مرتبه شستن الزم داشته  نجاست لباس باشد

 .اين دو صورت الزم است تطهير لباس را مقدم بدارد
، بايد با لباس نجس نماز بخواند و نمازش صحيح   كسى كه غير از لباس نجس لباس ديگرى ندارد ـ  819مسأله  

 .است
، چنانچه  ، اگر بداند يكى از آنها نجس است و نداند كداميك آنها است  كسى كه دو لباس دارد ـ  820مسأله  

، بايد با هر كدام يك نماز  خواهد نماز ظهر و عصر بخواند ، مثال اگر مى وقت دارد بايد با هر دو لباس نماز بخواند
، و بعد از وقت با لباس ديگر يا  ، ولى اگر وقت تنگ است با يكى از آن دو نماز بخواند ظهر و يك نماز عصر بخواند
 .لباس پاك نماز را به جا آورد

 

www.ParsBook.org



 توضيح المسائل

 

98

 »ط دومشر«

داند پوشيدن لباس  ، و كسى كه مى شود بايد مباح باشد  لباس نمازگزار كه به آن ستر عورت مى ـ  821مسأله  
، اگر عمداً به آن عورت خود  ، يا اين كه در ياد گرفتن حرمت پوشيدن لباس غصبى كوتاهى كرده غصبى حرام است

پوشاند و همچنين چيزهايى  هايى كه به تنهايى عورت را نمىرا بپوشاند و نماز بخواند، نمازش باطل است، ولى چيز
، يا لنگى كه در جيب گذاشته شده ـ اگر چه بشود عورت را  ، مانند دستمال بزرگ كه فعال نمازگزار آنها را نپوشيده

ام اين صور ، در تم ـ و همچنين چيزهايى كه نمازگزار آنها را پوشيده ولى به آنها ستر عورت نكرده با آنها پوشانيد
 .، هر چند احتياط در ترك است شود غصبى بودن آنها موجب بطالن نماز نمى

داند ستر عورت با آن نماز را باطل  ، ولى نمى داند پوشيدن لباس غصبى حرام است  كسى كه مى ـ  822مسأله  
 .، نمازش باطل است ، اگر عمداً با آن در حال نماز عورت خود را بپوشاند كند مى

، و  ، نمازش صحيح است  اگر نداند كه لباس او غصبى است و با آن ستر عورت كند و نماز بخواند ـ  823ه  مسأل
، و اما اگر غاصب فراموش كند كه غصب كرده و با لباس  همچنين در صورتى كه فراموش كند و خود غاصب نباشد

، و اگر توبه كرده  ده باشد نماز او باطل است، در صورتى كه از غصب توبه نكر غصبى ستر عورت كند و نماز بخواند
 .باشد بطالن نماز محلّ اشكال است

، چنانچه چيز ديگرى   اگر نداند يا فراموش كند كه لباس او غصبى است و در بين نماز بفهمد ـ  824مسأله  
ماز ـ بهم بخورد لباس تواند فوراً يا بدون اين كه مواالت ـ يعنى پى درپى بودن ن عورت او را پوشانده است و مى

تواند لباس غصبى را  ، يا نمى ، و اگر چيز ديگرى عورت او را نپوشانده ، بايد آن را بيرون آورد غصبى را بيرون آورد
، در صورتى كه به مقدار يك ركعت هم وقت  خورد ، يا اگر بيرون آورد پى درپى بودن نماز بهم مى فوراً بيرون آورد

، بايد در حال  ، و اگر به اين مقدار هم وقت ندارد ، و با لباس غير غصبى نماز بخواند را بشكندداشته باشد بايد نماز 
 .گذشت ـ نماز را تمام نمايد» 803«نماز لباس را بيرون آورد و به دستور نماز برهنگان ـ كه در مسأله

، يا مثال براى  ، نماز بخواند  اگر كسى براى حفظ جانش با لباس غصبى هر چند ساتر عورت باشد ـ  825مسأله  
 .، نمازش صحيح است اين كه دزد لباس غصبى را نبرد با آن نماز بخواند

، حكم نماز خواندن در آن لباس حكم نماز   اگر با عين پولى كه خمس آن را نداده لباس بخرد ـ  826مسأله  
 .خواندن در لباس غصبى است

 
 »شرط سوم«

اى كه خون جهنده دارد ـ يعنى اگر رگش را ببرند خون   بايد از اجزاء حيوان مرده لباس نمازگزار ـ  827مسأله  
،  اى كه مانند ماهى و مار خون جهنده ندارد لباس تهيه كند ، بلكه اگر از حيوان مرده كند ـ نباشد از آن جستن مى

 .بنابر احتياط واجب با آن نماز نخواند
، اگر چه  ـ همراه نمازگزار باشد  مانند گوشت و پوست آن كه روح داشته هرگاه چيزى از مردار ـ ـ  828مسأله  

 .، بنابر احتياط نمازش باطل است لباس او نباشد
، يا با   اگر چيزى از مردار حالل گوشت ـ مانند مو و پشم كه روح ندارد ـ همراه نمازگزار باشد ـ  829مسأله  

 .، نمازش صحيح است داند نماز بخوان لباسى كه از آنها تهيه كرده

www.ParsBook.org



 توضيح المسائل

 

99

 
 »شرط چهارم«

، و اگر مويى از آن هم بر بدن يا لباس   لباس نمازگزار بايد از اجزاء حيوان حرام گوشت نباشد ـ  830مسأله  
 .، نماز او باطل است نمازگزار باشد

بدن يا لباس مانند گربه ـ بر   اگر آب دهان يا بينى يا رطوبت ديگرى از حيوان حرام گوشت ـ ـ  831مسأله  
، نماز صحيح  ، و اگر خشك شده و عين آن بر طرف شده باشد ، چنانچه تر باشد نماز باطل است نمازگزار باشد

 .است
، و همچنين  ، اشكال ندارد باشد  اگر مو و عرق و آب دهان يا بينى كسى بر بدن يا لباس نمازگزار ـ  832مسأله  

 .باشداست اگر مرواريد و موم و عسل همراه او 
 اگر شك داشته باشد كه لباس از حيوان حالل گوشت است يا حرام گوشت ـ چه در مملكت  ـ  833مسأله  

 .، چه در غير آن ـ نماز خواندن با آن جايز است اسالمى تهيه شده باشد
 .، مانند تكمه صدفى جايز است شود  نماز خواندن با صدف و آنچه از آن ساخته مى ـ  834مسأله  

، و احتياط واجب آن است كه با پوست سنجاب نماز   پوشيدن خز خالص در نماز اشكال ندارد ـ  835له  مسأ
 .نخواند

، اعاده بر او  داند يا فراموش كرده كه از حيوان حرام گوشت است نماز بخواند  اگر با لباسى كه نمى ـ  836مسأله  
، و همچنين در صورتى كه جاهل قاصر به حكم  نمايد، هر چند احتياط مستحب آن است كه اعاده  الزم نيست

 .باشد

 
 »شرط پنجم«

، ولى براى زن در نماز و غير نماز  ، و نماز با آن باطل است  پوشيدن لباس طال باف براى مرد حرام ـ  837مسأله  
 .اشكال ندارد

طال به دست و عينك طال ، مثل آويختن زنجير طال به گردن و بستن ساعت مچى   پوشيدن طال ـ  838مسأله  
، ولى براى زن در  ، و نماز خواندن با آنها باطل است گذاشتن و انگشتر طال به دست كردن و مانند اينها بر مرد حرام

 .نماز و غير نماز اشكال ندارد
اشد و با ، يا شك داشته ب  اگر مردى نداند يا فراموش كند كه مثال انگشتر يا لباس او از طال است ـ  839مسأله  

 .، نمازش صحيح است آن نماز بخواند

 
 »شرط ششم«

، و همچنين است بنابر احتياط واجب مثل عرقچين و   لباس مرد نمازگزار بايد ابريشم خالص نباشد ـ  840مسأله  
 .، و در غير نماز هم پوشيدن لباسى كه ابريشم خالص باشد براى مردان حرام است بند شلوار
، و نماز در آن  ، پوشيدن آن بر مرد حرام  تمام آستر لباس يا مقدارى از آن ابريشم خالص باشد اگر ـ  841مسأله  

 .باطل است
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، پوشيدن آن جايز و نماز خواندن در آن  داند از ابريشم خالص است يا چيز ديگر  لباسى را كه نمى ـ  842مسأله  
 .اشكال ندارد

 .كند ، و نماز را باطل نمى ، اگر در جيب مرد باشد اشكال ندارد  دستمال ابريشمى و مانند آن ـ  843مسأله  

 . پوشيدن لباس ابريشمى براى زن در نماز و غير نماز اشكال ندارد ـ  844مسأله  

، و نيز كسى كه   پوشيدن لباس غصبى و ابريشمى خالص و طال باف در حال ناچارى مانعى ندارد ـ  845مسأله  
 .تواند با اين لباسها نماز بخواند ، مى لباس ديگرى تا آخر وقت غير از اينها نداردناچار است لباس بپوشد و 

، و  ، لباس ديگرى تا آخر وقت ندارد  اگر غير از لباس غصبى و لباسى كه از اجزاء مردار تهيه شده ـ  846مسأله  
 .، نماز بخواند كر شدذ» 803«، بايد به دستورى كه براى برهنگان در مسأله  ناچار نيست لباس بپوشد

،   اگر غير از لباسى كه از اجزاء حيوان حرام گوشت تهيه شده لباس ديگرى تا آخر وقت ندارد ـ  847مسأله  
، و اگر ناچار نباشد بايد به دستورى كه  تواند با همان لباس نماز بخواند ، مى چنانچه در پوشيدن لباس ناچار باشد

 .به جا آوردبراى برهنگان ذكر شد نماز را 
، چنانچه   اگر مرد غير از لباس ابريشمى خالص يا طال باف لباس ديگرى تا آخر وقت نداشته باشد ـ  848مسأله  

 .، نماز بخواند ، بايد به دستورى كه براى برهنگان ذكر شد در پوشيدن لباس ناچار نباشد
، واجب است اگر چه به كرايه يا خريدارى  پوشاند اگر چيزى ندارد كه در نماز عورت خود را با آن ب ـ  849مسأله  

، يا طورى است كه اگر  ، ولى اگر تهيه آن به قدرى پول الزم دارد كه نسبت به دارايى او زياد است باشد تهيه نمايد
گان تواند به دستورى كه براى برهن ، و مى ، تهيه آن الزم نيست پول را به مصرف لباس برساند به حال او ضرر دارد

 .، يا تحمل ضرر كند و با ساتر نماز بخواند ذكر شد نماز بخواند
، چنانچه قبول كردن آن براى  ، اگر ديگرى لباس به او ببخشد يا عاريه دهد  كسى كه لباس ندارد ـ  850مسأله  

 كسى كه لباس ، بايد از ، بلكه اگر عاريه كردن يا طلب بخشش براى او حرجى نيست او حرجى نباشد بايد قبول كند
 .دارد طلب بخشش يا عاريه نمايد

خواهد آن را بپوشد معمول   پوشيدن لباسى كه پارچه يا رنگ يا دوخت آن براى كسى كه مى ـ  851مسأله  
، و اگر با آن  ، يا موجب شهرت و انگشت نما شدنش بشود حرام است ، در صورتى كه موجب هتك حرمت او نيست

 .گذشت» 821«يد نيست كه حكمش حكم لباس غصبى باشد كه در مسأله در نماز ستر عورت كند بع
، بنابر  ، در صورتى كه زى ـ پوشش ـ خود قرار دهد  اگر مرد لباس زنانه و زن لباس مردانه بپوشد ـ  852مسأله  

 .، و ستر عورت با آن در نماز بنابر احتياط موجب بطالن است احتياط حرام است
، نماز در آن  ، اگر لحافش از اجزاء حيوان حرام گوشت باشد ه بايد خوابيده نماز بخواند كسى ك ـ  853مسأله  

، و اگر نجس باشد يا ابريشم  ، و همچنين اگر تشكش از اجزاء حيوان حرام گوشت باشد و به خود بپيچد جايز نيست
 .، بنابر احتياط واجب در آن نماز نخواند يا طالباف و نمازگزار مرد باشد

 
 اردى كه الزم نيست بدن و لباس نمازگزار پاك باشدمو

، نماز او صحيح  ، اگر بدن يا لباس نمازگزار نجس باشد  در سه صورت كه تفصيل آنها خواهد آمد ـ  854مسأله  
 .است
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 .، لباس يا بدنش به خون آلوده شده باشد  آن كه به واسطه زخم يا جراحت يا دملى كه در بدن اوست)اول(

، و اندازه درهم ـ از جهت عفو خونِ كمتر  ن كه بدن يا لباس او به مقدار كمتر از درهم به خون آلوده باشدآ) دوم(
 .باشد مى) شهادت(از آن در نماز ـ تقريباً به مقدار بند سرانگشت سبابه 

 .آن كه ناچار باشد با بدن يا لباس نجس نماز بخواند) سوم(

، و آن صورت اين است كه متنجس از لباسهاى  ، نماز او صحيح است س باشدو در يك صورت اگر لباس نمازگزار نج
 .كوچك باشد مانند جوراب و عرقچين

 .آيد و احكام اين چهار صورت به تفصيل در مسائل بعد مى
، چنانچه طورى است كه آب   اگر در بدن يا لباس نمازگزار خون زخم يا جراحت يا دمل باشد ـ  855مسأله  

، تا وقتى كه زخم يا جراحت يا دمل   يا لباس يا عوض كردن لباس براى نوع مردم مشقّت داشته باشدكشيدن بدن
، و همچنين است اگر چركى كه با خون بيرون آمده يا دوايى كه  تواند با آن خون نماز بخواند ، مى خوب نشده است
 .اند و نجس شده در بدن يا لباس او باشد روى زخم گذاشته

شود و شستن آن براى نوع مردم آسان است در   اگر خون بريدگى و زخمى كه بزودى خوب مى ـ  856مسأله  
 .، نماز او باطل است بدن يا لباس نمازگزار باشد و كمتر از درهم نباشد و با آن نماز بخواند

ز نيست با آن ، جاي  اگر جايى از بدن يا لباس كه با زخم فاصله دارد به رطوبت زخم نجس شود ـ  857مسأله  
،  ، به رطوبت آن نجس شود شود ، ولى اگر مقدارى از بدن يا لباس كه معموال به رطوبت زخم آلوده مى نماز بخواند

 .نماز خواندن با آن مانعى ندارد
هاى آن بيرون نباشد يا زخمى كه توى دهان و بينى و مانند اينها است   اگر از بواسيرى  كه دانه ـ  858مسأله  

هاى آن  ، و اما خون بواسيرى كه دانه تواند با آن نماز بخواند ، ظاهر اين است كه مى به بدن يا لباس برسدخونى 
 .بيرون است بدون اشكال نماز خواندن با آن جايز است

، اگر در بدن يا لباس خود خونى ببيند كه به مقدار درهم يا بيشتر از   كسى كه بدنش زخم است ـ  859مسأله  
 .، جايز نيست با آن نماز بخواند  و نداند از زخم است يا خون ديگرآن است
، تا وقتى همه   اگر چند زخم در بدن باشد و به طورى نزديك هم باشند كه يك زخم حساب شود ـ  860مسأله  

 زخم ، ولى اگر به قدرى از هم دور باشند كه هر كدام يك اند نماز خواندن با خون آنها اشكال ندارد خوب نشده
، هر كدام كه خوب شد بايد براى نماز بدن و لباس را از خون آن در صورتى كه از يك درهم كمتر  حساب شود

 .نباشد آب بكشد
 اگر سر سوزنى خون حيض يا سگ يا خوك يا كافر غير كتابى يا مردار يا حيوان حرام گوشت در  ـ  861مسأله  

، ولى  ، و بنابر احتياط واجب خون نفاس و استحاضه نيز چنين است ست، نماز او باطل ا بدن يا لباس نمازگزار باشد
، اگر چه در چند جاى  ، يا خون حيوان حالل گوشت خونهاى ديگر مثل خون بدن انسانى كه نجس العين نيست

 .، نماز خواندن با آن اشكال ندارد ، در صورتى كه روى هم كمتر از درهم باشد بدن و لباس باشد
، ولى اگر پشت  شود ، يك خون حساب مى آستر بريزد و به پشت آن برسد  خونى كه به لباس بىـ   862مسأله  

، پس اگر خونى كه پشت و روى لباس است  ، بايد هر كدام را يك خون جداگانه حساب كند آن جدا خونى شود
 . باشد نماز با آن باطل است، و اگر به مقدار درهم يا بيشتر ، نماز با آن صحيح روى هم از يك درهم كمتر باشد
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، يا به آستر بريزد و روى لباس   اگر خون روى لباسى كه آستر دارد بريزد و به آستر آن برسد ـ  863مسأله  
، پس اگر خون روى لباس و آستر كمتر از درهم باشد نماز با آن  ، بايد هر كدام را جدا حساب نمود خونى شود

 .بيشتر باشد نماز با آن باطل است، و اگر به مقدار درهم يا  صحيح
، نماز با   اگر خون بدن يا لباس كمتر از درهم باشد و رطوبتى به آن برسد كه اطراف را آلوده كند ـ  864مسأله  

، ولى اگر رطوبت فقط به خون برسد  ، اگر چه خون و رطوبتى كه به آن رسيده به اندازه درهم نباشد آن باطل است
 .، نماز خواندن با آن اشكال ندارد نكندو اطراف را آلوده 

، اگر چه   اگر بدن يا لباس خونى نشود ولى به واسطه رسيدن با رطوبت به خون نجس شود ـ  865مسأله  
 .شود با آن نماز خواند ، نمى مقدارى كه نجس شده كمتر از درهم باشد

شد و نجاست ديگرى به آن برسد ـ مثال يك  اگر خونى كه در بدن يا لباس است كمتر از درهم با ـ  866مسأله  
 .، نماز خواندن با آن جايز نيست قطره بول روى آن بريزد ـ در صورتى كه به بدن يا لباس برسد

شود با آنها عورت را پوشانيد نجس  ، مثل عرقچين و جوراب كه نمى  اگر لباسهاى كوچك نمازگزار ـ  867مسأله  
نمازگزار در آن نباشد ـ مثل اين كه از مردار يا نجس العين يا حيوان حرام گوشت ، چنانچه ساير موانع لباس  باشد

 .، و نيز اگر با انگشترى نجس نماز بخواند اشكال ندارد باشد ـ نماز با آن صحيح است
 . چيز نجس مانند دستمال و كليد و چاقوى نجس جايز است همراه نمازگزار باشد ـ  868مسأله  

دهد كه از  ، ولى احتمال مى داند خونى كه در بدن يا لباس اوست كمتر از درهم است ر مى اگ ـ  869مسأله  
 .، جايز است كه با آن خون نماز بخواند و شستن براى نماز الزم نيست خونهايى باشد كه مورد عفو نيست

ونهايى است كه مورد عفو ، و نداند كه از خ  اگر خونى كه در لباس يا بدن است كمتر از درهم باشد ـ  870مسأله  
، و همچنين است اگر اعتقاد نمايد كه  ، اعاده نماز الزم نيست نيست و نماز بخواند و بعد معلوم شود كه از آنها بوده

، در اين صورت نيز اعاده الزم  كمتر از درهم است و نماز بخواند و بعد معلوم شود كه به مقدار درهم يا بيشتر بوده
 .نيست

 
  در لباس نمازگزار مستحب استچيزهايى كه

، پوشيدن  عمامه با تحت الحنك: ، و از آن جمله است  چند چيز در لباس نمازگزار مستحب است ـ  871مسأله  
 .، و دست كردن انگشتر عقيق ، و استعمال بوى خوش ترين لباسها عبا و لباس سفيد و پاكيزه

 
 چيزهايى كه در لباس نمازگزار مكروه است

پوشيدن لباس سياه و چرك و تنگ : ، و از آن جمله است  چند چيز در لباس نمازگزار مكروه است ـ  872 مسأله 
، و احتياط واجب آن  هاى لباس ، و نيز باز بودن تكمه كند و لباس شرابخوار و لباس كسى كه از نجاست پرهيز نمى

 .است كه در لباس و انگشترى كه نقش صورت دارد نماز نخواند
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 ان نمازگزارمك

 :مكان نمازگزار هفت شرط دارد

 
 »شرط اول«

 .آن كه مباح باشد
، در صورتى  ، اگر چه روى فرش يا پتو و مانند اينها باشد خواند  كسى كه در ملك غصبى نماز مى ـ  873مسأله  

 و مانند ، و همچنين است بنابر احتياط واجب در روى تخت ، نمازش باطل است كه مواضع سجودش غصبى باشد
 .، ولى نماز خواندن در زير سقف غصبى و خيمه غصبى مانعى ندارد آن

،   نماز خواندن در ملكى كه منفعت آن مال ديگرى است بدون رضايت مالك منفعت باطل است ـ  874مسأله  
،   بخواند، اگر صاحب خانه يا ديگرى بدون رضايت كسى كه آن خانه را اجاره كرده نماز اى مثال در خانه اجاره
 .نمازش باطل است

شود  ، نمى و همچنين اگر ميت وصيت كرده باشد كه ثلث مال او را به مصرفى برسانند تا وقتى ثلث را جدا نكنند
، و اما جايى كه ديگرى در آن حقّى دارد اگر نماز خواندن مزاحم با سلطنت صاحب حقّ باشد  در ملك او نماز خواند

، و در غير اين صورت   زمينى كه كسى سنگ چينى كردهـ بدون رضايت او نماز باطل استـ مانند نماز خواندن در
،   ، مانند ملكى كه در گرو شخصى است كه نماز خواندن در آن ملك با رضايت گرو دهنده مانعى ندارد مانعى ندارد

 .هر چند گرو كننده راضى به نماز خواندن در آن ملك نباشد
، نمازش  ، اگر ديگرى جاى او را غصب كند و در آن جا نماز بخواند ر مسجد نشسته كسى كه د ـ  875مسأله  

 .باطل است
اش غصبى  ، و بعد از نماز بفهمد محلّ سجده داند غصبى است نماز بخواند  اگر در جايى كه نمى ـ  876مسأله  

،  از بخواند و بعد از نماز يادش بيايد، اما اگر در جايى كه غصبى بودن آن را فراموش كرده نم بوده نمازش باطل است
، در  ، ولى كسى كه خودش جايى را غصب كرده اگر فراموش كند و در آن جا نماز بخواند نماز او صحيح است

 .صورتى كه از غصب توبه نكرده باشد نماز او باطل است و اگر توبه كرده باشد بطالن نماز محلّ اشكال است
، هر چند  در جايى كه مواضع سجود غصبى باشد و بداند غصبى است باطل است نماز خواندن  ـ  877مسأله  

 .عالم به بطالن نماز نباشد
، چنانچه حيوان سوارى يا زين آن غصبى باشد و   كسى كه ناچار است نماز واجب را سواره بخواند ـ  878مسأله  

اگر بخواهد بر آن حيوان نماز مستحبى ، و همچنين است  ، نماز او باطل است بر آن حيوان يا زين سجده كند
 .، ولى اگر نعل آن غصبى باشد بطالن نماز محلّ اشكال است بخواند

تواند  ، بدون رضايت شريكش نمى ، تا سهم او جدا نشده  كسى كه در ملكى با ديگرى شريك است ـ  879مسأله  
 .در آن ملك تصرّف كند و نماز بخواند

، و نمازش در آن  ، تصرّف او در آن ملك حرام پولى كه خمس آن را نداده ملكى بخرد اگر با عين  ـ  880مسأله  
 .باطل است
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، نماز خواندن در   اگر صاحب ملك اجازه نماز خواندن بدهد و انسان بداند كه قلباً راضى نيست ـ  881مسأله  
 .او صحيح است، و اگر اجازه ندهد و انسان يقين كند كه راضى است نماز  ملك او باطل است

، در صورتى كه تركه زايد بر خمس و زكات   تصرّف در ملك ميتى كه خمس يا زكات بدهكار است ـ  882مسأله  
،  ، ولى اگر بدهى او را بدهند يا با قبول حاكم شرع ضامن شوند كه ادا نمايند ، حرام و نماز در آن باطل است نباشد

 .اشكال نداردتصرّف و نماز در ملك او با اجازه ورثه 
، در صورتى كه آن ملك زايد بر بدهكارى ميت   تصرّف در ملك ميتى كه به مردم بدهكار است ـ  883مسأله  

، ولى اگر ضامن شوند كه قرضهاى او را بپردازند و  ، و نماز در آن باطل است ، بدون رضايت طلبكار حرام نباشد
 .يز و نماز هم صحيح است، با اجازه ورثه تصرّف جا طلبكار هم قبول كند

، تصرّف در ملك  ، ولى بعضى از ورثه او صغير يا ديوانه يا غايب باشند  اگر ميت قرض نداشته باشد ـ  884مسأله  
 .او بدون اجازه ولى آنها حرام و نماز در آن باطل است

اى بر رضايت مالك  رعيه نماز خواندن در ملك ديگرى در صورتى جايز است كه يقين يا حجت ش ـ  885مسأله  
،اذن در نماز خواندن هم  ، و همچنين است اگر اذن در تصرّفى بدهد كه عرفاً از اذن در آن تصرّف داشته باشد
شود براى نماز  ، كه از اينها فهميده مى ، مثل اين كه به كسى اجازه بدهد در ملك او بنشيند و بخوابد فهميده شود

 .خواندن هم اذن داده است
، منوط به اجازه  گذشت» 277«، به تفصيلى كه در مسأله   نماز خواندن در زمين بسيار وسيع ـ  886له  مسأ

 .مالك نيست

 
 »شرط دوم«

 در نماز واجب مكان نمازگزار نبايد حركتى داشته باشد كه مانع از آرامش بدن نمازگزار و انجام  ـ  887مسأله  
اسطه تنگى وقت يا جهت ديگر ناچار باشد در جايى كه چنين حركتى دارد ـ ، و اگر به و واجبات نماز اختيارى باشد

، به قدرى كه ممكن است بايد آرامش بدن و قبله را رعايت نمايد، و اگر  مانند اتومبيل و كشتى و ترن ـ نماز بخواند
 .آنها از قبله به طرف ديگر حركت كنند، به طرف قبله برگردد

 .اند مانعى ندارد ، هنگامى كه ايستاده در اتومبيل و كشتى و ترن و مانند اينها نماز خواندن  ـ  888مسأله  

 .، نماز باطل است  روى خرمن گندم و جو و مانند اينها كه مانع از آرامش بدن است ـ  889مسأله  

 
 »شرط سوم«

، و نماز خواندن در جايى كه  تواند نماز را تمام كند  بايد در جايى نماز بخواند كه احتمال بدهد مى ـ  890مسأله  
، اگر  ،باطل است تواند آن را تمام كند ، اطمينان دارد كه نمى به واسطه باد و باران و زيادى جمعيت و مانند اينها

 .چه اتّفاقاً نماز را تمام كند
ـ نماز  اگر در جايى كه ماندن در آن حرام است ـ مثال زير سقفى كه نزديك است خراب شود  ـ  891مسأله  
 .، اگر چه معصيت كرده ولى نمازش صحيح است بخواند
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، و هتك آن هم   نماز خواندن روى چيزى كه ايستادن و نشستن روى آن مالزم با هتك آن است ـ  892مسأله  
 .حرام است ـ مثل جايى از فرش كه اسم خدا بر آن نوشته شده ـ جايز نيست و بنابر احتياط باطل است

 
 »شرط چهارم«

اى كه جاى  ، و همچنين به اندازه اى كه نتواند در آنجا راست بايستد كوتاه نباشد ى نمازگزار سقفش به اندازهجا
 .، كوچك نباشد ركوع و سجود نداشته باشد

، بايد نشسته نماز   اگر ناچار شود كه در جايى نماز بخواند كه به كلّى از ايستادن تمكّن ندارد ـ  893مسأله  
 .، براى آنها با سر اشاره نمايد گر از ركوع و سجود تمكّن ندارد، و ا بخواند

در صورتى كه هتك باشد حرام و ) عليهم السالم( نماز خواندن جلوتر از قبر پيغمبر و ائمه اطهار ـ  894مسأله  
 او و قبر ، ولى اگر در نماز چيزى مانند ديوار بين ، و همچنين در غير اين صورت بنابر احتياط واجب باطل است
 .اى كه روى آن افتاده كافى نيست ، و فاصله شدن صندوق شريف و ضريح و پارچه ، اشكال ندارد مطهر باشد

 
 »شرط پنجم«

 آن كه مكان نمازگزار اگر نجس هست به طورى تر نباشد كه نجاستى كه موجب بطالن نماز است  ـ  895مسأله  
،  ، و اگر نجس باشد گذارد بايد پاك باشد نى را براى سجده بر آن مى، ولى جايى كه پيشا به بدن يا لباس او برسد

 .، و احتياط مستحب آن است كه مكان نمازگزار اصال نجس نباشد در صورتى كه خشك هم باشد نماز باطل است

 
 »شرط ششم«

اصله كمتر از ده ذراع ، ولى نماز خواندن در ف ، حداقلّ مقدار يك وجب فاصله باشد بايد بين مرد و زن در حال نماز
 .در غير شهر مكّه مكروه است

، بايد  هم وارد نماز شوند با اى كه ذكر شد بايستد و  اگر زن برابر مرد يا جلوتر در كمتر از فاصله ـ  896مسأله  
 .دبايست بنابر احتياط واجب در صورتى كه يكى زودتر از ديگرى به نماز است همچنين ، و نماز را دوباره بخوانند

، ديوار يا پرده يا  خوانند مى نماز اند، يا زن جلوتر ايستاده و  اگر بين مرد و زن كه برابر هم ايستاده ـ  897مسأله  
اى كه قبال ذكر  ، اگر چه بين آنها كمتر از فاصله ، نماز هر دو اشكال ندارد چيز ديگرى باشد كه يكديگر را نبينند

 .باشد ، شد

 
 »شرط هفتم«

، بيش از چهار  يشانى نمازگزار از جاى سر انگشتان پاى او و بنابر احتياط واجب از جاى زانوهاى اوبايد جاى پ
 .، و تفصيل آن در احكام سجده خواهد آمد تر يا بلندتر نباشد انگشت بسته پست

 در تواند وارد شود  بودن زن و مرد نامحرم در جايى كه كسى در آن جا نيست و كسى هم نمى ـ  898مسأله  
 .، و احتياط مستحب آن است كه در آن جا نماز نخوانند ، جايز نيست صورتى كه احتمال وقوع در معصيت را بدهند
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، ولى گوش  كنند باطل نيست ، يا مانند آن را استعمال مى زنند  نماز خواندن در جايى كه تار مى ـ  899مسأله  
 .جا مگر براى كسى كه بودنش براى جلوگيرى از آن عمل باشد، و همچنين است بودن در آن دادن به آنها حرام است

، و احتياط مستحب آن است كه در   خواندن نماز واجب در حال اختيار بر بام خانه كعبه جايز نيست ـ  900مسأله  
 .، ولى در حال ناچارى اشكال ندارد داخل خانه هم نخواند

، بلكه مستحب است در داخل خانه مقابل هر  ه اشكال ندارد خواندن نماز مستحب در خانه كعب ـ  901مسأله  
 .ركنى دو ركعت نماز بخواند

 
 جاهايى كه نماز خواندن در آنها مستحب است

، و بهتر از همه   در شرع مقدس اسالم بسيار سفارش شده است كه نماز را در مسجد بخوانند ـ  902مسأله  
، و  ، و بعد از آن مسجد كوفه )صلى اهللا عليه وآله وسلم( سجد پيغمبر، و بعد از آن م مسجدها مسجد الحرام است

، و بعد از آن مسجد  ، و بعد از آن مسجد محلّه ، و بعد از آن مسجد جامع هر شهر بعد از آن مسجد بيت المقدس
 .بازار است
 .هتر است، بلكه در پستوى خانه و اتاق عقب ب  براى زنها نماز خواندن در خانه ـ  903مسأله  

شود  ، بلكه از بعضى روايات استفاده مى مستحب است) عليهم السالم(  نماز خواندن در حرم امامان ـ  904مسأله  
 .افضل از مسجد است)عليه السالم( سيدالشّهداء و)عليه السالم( كه نماز در حرم مطهر حضرت امير المؤمنين

، و همسايه مسجد اگر  سجدى كه نمازگزار ندارد مستحب است زياد رفتن به مسجد و رفتن در م ـ  905مسأله  
 .، مكروه است در غير مسجد نماز بخواند عذرى نداشته باشد

، و در كارها با او مشورت  شود غذا نخورد  مستحب است انسان با كسى كه در مسجد حاضر نمى ـ  906مسأله  
 .او زن ندهد، و به  ، و از او زن نگيرد ، و همسايه او نشود نكند

 
 جاهايى كه نماز خواندن در آنها مكروه است

 :، و از آن جمله است  نماز خواندن در چند جا مكروه است ـ  907مسأله  

در جاده و خيابان و كوچه اگر ) 5(،   مقابل درى كه باز است)4(،   مقابل انسان)3(،   زمين نمكزار)2(،  حمام) 1(
 در )7(،   مقابل آتش و چراغ)6(،  ، وگرنه مزاحمت حرام است مت نباشدكنند زح براى كسانى كه عبور مى

 روبروى عكس و مجسمه )9(،  اى كه محلّ بول باشد  مقابل چاه و چاله)8(،  آشپزخانه و هر جا كه كوره آتش باشد
در جايى كه  )11(،   در اطاقى كه جنب در آن باشد)10(،  ، مگر آن كه روى آن پرده بكشند چيزى كه روح دارد

 در )15(،   بين دو قبر)14(،   روى قبر)13(،  مقابل قبر) 12(،  صورت جاندار باشد اگر چه روبروى نمازگزار نباشد
 .قبرستان
، مستحب است جلوى خود  ، يا كسى روبروى اوست خواند  كسى كه در محلّ عبور مردم نماز مى ـ  908مسأله  

 . هم باشد كافيستچيزى بگذارد، و اگر چوب يا ريسمانى

 
 احكام مسجد
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، و هر كس بفهمد كه نجس   نجس كردن زمين و سقف و بام و طرف داخل ديوار مسجد حرام است ـ  909مسأله  
، و  ، و احتياط واجب آن است كه طرف بيرون ديوار مسجد را هم نجس نكنند شده است بايد فوراً آن را تطهير كند
 .ننداگر نجس شود نجاستش را بر طرف ك

، تطهير مسجد بر او واجب  ، يا كمك الزم داشته باشد و پيدا نكند  اگر نتواند مسجد را تطهير نمايد ـ  910مسأله  
 .كند اطّالع دهد تواند تطهير كند و احتمال دهد كه تطهير مى ، ولى بايد به كسى كه مى نيست

، بايد آن جا  ندن يا خراب كردن ممكن نيست اگر جايى از مسجد نجس شود كه تطهير آن بدون ك ـ  911مسأله  
اند  ، و پر كردن جايى كه كنده ، در صورتى كه خرابى كلى نبوده و مستلزم ضرر وقف نباشد را بكنند يا خراب نمايند

، در صورتى كه  ، ولى اگر چيزى مانند آجر مسجد نجس شود اند واجب نيست و ساختن جايى كه خراب كرده
 .عد از آب كشيدن به جاى اولش بگذارند، بايد ب ممكن باشد

، نجس كردن آن ـ بنابر احتياط ـ   اگر مسجدى را غصب كنند و به جاى آن خانه و مانند آن بسازند ـ  912مسأله  
، ولى نجس كردن مسجدى كه خراب شده ـ هر چند در آن نماز نخوانند ـ  ، و تطهير آن واجب نيست حرام است

 .الزم استجايز نيست و تطهير آن 
، چنانچه نجس ماندن آن  ، و اگر نجس شود حرام است) عليهم السالم(  نجس كردن حرم امامان ـ  913مسأله  

احترامى هم نباشد آن را تطهير  ، بلكه احتياط مستحب آن است كه اگر بى احترامى باشد تطهير آن واجب است بى
 .كنند

،  ، و كسى كه آن را نجس كرده بنابر احتياط بايد تطهير كند  نجس كردن حصير مسجد حرام است ـ  914مسأله  
، كه در  احترامى به مسجد باشد ، مگر اين كه نجاست آن بى و بر غير او احتياط مستحب آن است كه تطهير نمايد

 .اين صورت بايد تطهير شود
، بلكه احتياط  د حرام استاحترامى به مسجد باش ، اگر بى  بردن عين نجس و متنجس در مسجد ـ  915مسأله  

 .، عين نجس را در مسجد نبرند احترامى هم نباشد مستحب آن است كه اگر بى
 اگر مسجد را براى روضه خوانى چادر بزنند و فرش كنند و سياهى بكوبند و اسباب چاى در آن  ـ  916مسأله  

 .، اشكال ندارد ندن نشود، در صورتى كه اين كارها به مسجد ضرر نرساند و مانع نماز خوا ببرند
، بنابر احتياط   زينت كردن مسجد به طال و صورت چيزهايى كه مثل انسان و حيوان روح دارد ـ  917مسأله  

 .، مثل گل و بوته مكروه است ، و نقاشى چيزهايى كه روح ندارد واجب جايز نيست
 . يا داخل ملك و جاده نمايند، توانند آن را بفروشند  اگر مسجد خراب هم شود نمى ـ  918مسأله  

، و اگر مسجد خراب شود بايد اينها را   فروختن در و پنجره و چيزهاى ديگر مسجد حرام است ـ  919مسأله  
، ولى اگر به  ، بايد در مسجد ديگر مصرف شود ، و چنانچه به درد آن مسجد نخورد صرف تعمير همان مسجد كنند
توانند با اذن  ، مى ه را كه از اجزاى مسجد شمرده نشود و وقف بر مسجد باشد، آنچ درد مسجدهاى ديگر هم نخورد

، وگرنه صرف تعمير مسجد ديگر  ولى شرعى بفروشند و پول آن را اگر ممكن است صرف تعمير همان مسجد
 .، در ساير وجوه برّ و خير صرف نمايند ، و اگر آن هم ممكن نشد نمايند
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، و اگر مسجد طورى خراب شود كه تعمير آن ممكن   تعمير آن مستحب است ساختن مسجد و ـ  920مسأله  
توانند مسجدى را كه خراب نشده ـ براى احتياج مردم  ، بلكه مى توانند آن را خراب كنند و دوباره بسازند نباشد مى

 .به نماز ـ خراب كنند و بزرگتر بسازند
خواهد مسجد برود  ، و كسى كه مى ر آن مستحب است تميز كردن مسجد و روشن كردن چراغ د ـ  921مسأله  

، و ته كفش خود را وارسى كند كه نجاستى به  ، و لباس پاكيزه و قيمتى بپوشد مستحب است خود را خوشبو كند
، و همچنين  ، و موقع بيرون آمدن اول پاى چپ را بگذارد ، و موقع داخل شدن به مسجد اول پاى راست آن نباشد

 .ت از همه زودتر به مسجد آيد و از همه ديرتر بيرون رودمستحب اس
شود مستحب است دو ركعت نماز به قصد تحيت و احترام مسجد   وقتى انسان وارد مسجد مى ـ  922مسأله  
 .، و اگر نماز واجب يا مستحب ديگرى هم بخواند كافيست بخواند

، و مشغول  ، و صحبت كردن راجع به كارهاى دنيا شد خوابيدن در مسجد اگر انسان ناچار نبا ـ  923مسأله  
، و نيز مكروه است آب دهان و بينى و  ، و خواندن شعرى كه نصيحت و مانند آن نباشد مكروه است صنعت شدن

، ولى بلند كردن صدا براى  ، و صداى خود را بلند كند اى را طلب كند ، و گمشده اخالط سينه را در مسجد بيندازد
 .، بلكه مستحب است ى ندارداذان مانع
، و كسى كه پياز و سير و مانند اينها خورده كه بوى   راه دادن بچه و ديوانه به مسجد مكروه است ـ  924مسأله  

 .، مكروه است به مسجد برود كند دهانش مردم را اذيت مى

 
 اذان و اقامه

، و براى نمازهاى  ب يوميه اذان و اقامه بگويند براى مرد و زن مستحب است پيش از نمازهاى واج ـ  925مسأله  
، در صورتى كه به جماعت خوانده شود  ، ولى پيش از نماز عيد فطر و قربان ديگر واجب يا مستحب مشروع نيست

 و در غير اين دو مانند نماز آيات ـ در صورت جماعت ـ رجاء گفته »الصالة«مستحب است سه مرتبه ندا داده شود 
 .شود
،  ، در گوش راست او اذان و در گوش چپش اقامه بگويند آيد اى كه به دنيا مى  مستحب است بچه ـ  926سأله  م

 .و بهتر آن است كه روز اول والدت باشد
 : اذان هيجده جمله است ـ  927مسأله  

، حي علَى  ، حي علَى الصالةِ نَّ محمداً رسولُ اللّه، اَشْهد اَ اَشْهد اَنْ ال اله االَّ اللّه« چهار مرتبه »اَللّه اَكْبرُ«
 . هر يك دو مرتبه»، ال اله االَّ اللّه ، اَللّه اَكْبرُ ، حي علَى خَيرِ العملِ الْفَالحِ

 :و اقامه هفده جمله است
حي «شود، و بعد از گفتن   از آخر آن كم مى»له االَّ اللّهال ا« از اول اذان، و يك مرتبه »اَللّه اَكْبرُ«يعنى دو مرتبه 
 .اضافه نمود» قَد قامت الصالةُ« بايد دو مرتبه »علَى خَيرِ العملِ

، ولى چون واليت آن حضرت مكمل دين   جزء اذان و اقامه نيست»اَشْهد اَنَّ عليا ولي اللّه  ـ  928مسأله  
 . از أفضل قُربات است»اَشْهد اَنَّ محمداً رسولُ اللّه« به آن در هر حال و از جمله بعد از ، شهادت است
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 ترجمه اذان و اقامه

دهم كه نيست  يعنى شهادت مى» اَشْهد اَنْ ال اله االَّ اللّه« يعنى اللّه بزرگتر از آن است كه وصف شود »اَللّه اَكْبرُ«
دهم كه حضرت محمد بن عبد  يعنى شهادت مى» اَشْهد اَنَّ محمداً رسولُ اللّه« به غير از اللّه خدايى ـ معبودى ـ

» حي علَى الْفَالحِ« يعنى بشتاب براى نماز »حي علَى الصالةِ«فرستاده خداست ) صلى اهللا عليه وآله وسلم( اهللا
يعنى به » قَد قامت الصالةُ« يعنى بشتاب براى بهترين كارها » العملِحي علَى خَيرِ«يعنى بشتاب براى رستگارى 

 . يعنى نيست معبودى مگر اهللا)ال اله االَّ اللّه(تحقيق كه نماز بر پا شد 

، و اگر بين آنها بيشتر از معمول فاصله بيندازد  هاى اذان و اقامه بايد خيلى فاصله نشود  بين جمله ـ  929مسأله  
 .ايد دوباره آن را از سر بگيردب

، چنانچه غنا شود ـ يعنى به طور آوازخوانى كه در مجلس   اگر در اذان و اقامه صدا در گلو بيندازد ـ  930مسأله  
 .، و اگر غنا نشود مكروه است لهو معمول است اذان و اقامه را بگويد ـ حرام است

 : در دو نماز اذان مشروع نيست ـ  931مسأله  

 . نماز عصر روز عرفه ـ كه روز نهم ذى حجه است ـ در عرفات)ولا(

، و در اين دو نماز در صورتى اذان مشروع  نماز عشاء شب عيد قربان براى كسى كه در مشعر الحرام باشد) دوم(
 . خوانده است، يا بين آنها كمى فاصله شود كه عرفاً بگويند دو نماز را با هم نيست كه با نماز قبلى هيچ فاصله نشود

، نبايد  خواند ، كسى كه با آن جماعت نماز مى  اگر براى نماز جماعتى اذان و اقامه گفته باشند ـ  932مسأله  
 .براى نماز خود اذان و اقامه بگويد

، تا وقتى كه صفها به هم   اگر براى خواندن نماز جماعت به مسجد رود و ببيند جماعت تمام شده ـ  933مسأله  
 .تواند براى نماز خود اذان و اقامه بگويد ، نمى آيد ه و جمعيت متفرّق نشده با شرايطى كه در مسأله بعد مىنخورد

، يا نماز آنها تازه تمام شده و صفها به هم نخورده  اى مشغول نماز جماعتند  در جايى كه عده ـ  934مسأله  
، با شش شرط اذان و اقامه از او  شود نماز بخواند ر پا مى، اگر انسان بخواهد فُرادى يا با جماعت ديگرى كه ب است

 .)و اين سقوط به نحو عزيمت است يعنى نبايد اذان و اقامه بگويد. (شود ساقط مى
 .، پس اگر در مسجد نباشد اذان و اقامه ساقط نيست  آن كه نماز جماعت در مسجد باشد)اول(

 .ه باشند، اذان و اقامه گفت آن كه براى آن نماز) دوم(

 .آن كه نماز جماعت باطل نباشد) سوم(

، پس اگر مثالً نماز جماعت داخل مسجد باشد و او   آن كه نماز او و نماز جماعت در يك مكان باشد)چهارم(
 .، اذان و اقامه ساقط نيست بخواهد بر بام مسجد نماز بخواند

 . آن كه نماز او و نماز جماعت هر دو ادا باشند)پنجم(

، يا نماز  ، مثال هر دو نماز ظهر يا هر دو نماز عصر بخوانند ن كه وقت نماز او و نماز جماعت مشترك باشد آ)ششم(
 .، يا او نماز ظهر بخواند و نماز جماعت نماز عصر باشد جماعت نماز ظهر باشد و او نماز عصر بخواند

، يعنى شك كند كه نماز  شك كند اگر در شرط سوم از شرطهايى كه در مسأله پيش ذكر شد  ـ  935مسأله  
، ولى اگر در به هم خوردن صفها يا تحقّق بقيه شرايط شك  ، اذان و اقامه از او ساقط است جماعت صحيح بوده يا نه

، شك كند  ، مثال اگر در اثر تاريكى شب ، بايد بر طبق حالت سابقه عمل كند ، چنانچه حالت سابقه معلوم باشد كند
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، و اگر شك كند كه آيا  ، بنا بگذارد بر اين كه متفرّق نشده و اذان و اقامه را نگويد متفرّق شده يا نهكه آيا صفوف 
، و  ، و اذان و اقامه را استحباباً بگويد ، بنا بگذارد بر اين كه گفته نشده براى آن جماعت اذان و اقامه گفته شده يا نه

 .قامه را رجاء بگويددر صورتى كه حالت سابقه معلوم نيست اذان و ا
، و اما نسبت  شنود بگويد شنود مستحب است هر قسمتى را كه مى  كسى كه اذان ديگرى را مى ـ  936مسأله  
 .، و مستحب است بقيه را به قصد ذكر بگويد  را رجاء بگويد»قَد قامت الصالةُ« تا »حي علَى الصالةِ«، از  به اقامه

كسى كه اذان و اقامه ديگرى را شنيده باشد ـ چه با او گفته باشد يا نه ـ در صورتى كه بين آن   ـ  937مسأله  
 .تواند براى نماز خود اذان و اقامه نگويد ، مى خواهد بخواند زياد فاصله نشده باشد اذان و اقامه و نمازى كه مى

، چه شنيدن با قصد لذّت باشد و چه بدون  شود ، اذان از او ساقط نمى  اگر مرد اذان زن را بشنود ـ  938مسأله  
 .قصد لذّت
، ولى در نماز جماعت زنان اگر زن اذان و اقامه بگويد   اذان و اقامه نماز جماعت را بايد مرد بگويد ـ  939مسأله  
 .كافيست
و نيز در اقامه معتبر ،  ، و اگر قبل از اذان گفته شود صحيح نيست  اقامه بايد بعد از اذان گفته شود ـ  940مسأله  

 .باشد) با وضو يا غسل يا تيمم(است كه در حال ايستادن و طهارت از حدث 
حي علَى «را پيش از » حي علَى الفَالحِ«، مثال  هاى اذان و اقامه را بدون ترتيب بگويد  اگر جمله ـ  941مسأله  
 .دوباره بگويد، بايد از جايى كه ترتيب به هم خورده   بگويد»الصالةِ

قدرى فاصله دهد كه اذانى را كه گفته اذان اين   بايد بين اذان و اقامه فاصله ندهد، و اگر بين آنها به ـ  942مسأله  
، و نيز اگر بين اذان و اقامه و بين نماز به قدرى فاصله  اقامه حساب نشود، مستحب است دوباره اذان و اقامه را بگويد

 .است دوباره براى آن نماز اذان و اقامه بگويد نماز حساب نشود، مستحب آندهد كه اذان و اقامه 
، يا به جاى حرفى حرف  ، پس اگر به عربى غلط بگويد  اذان و اقامه بايد به عربى صحيح گفته شود ـ  943مسأله  

 .، صحيح نيست ، يا مثال ترجمه آنها را به فارسى بگويد ديگر بگويد
، و اگر عمداً يا از روى فراموشى پيش از  و اقامه بايد بعد از داخل شدن وقت نماز گفته شود اذان  ـ  944مسأله  

 .وقت بگويد باطل است
، ولى اگر مشغول اقامه  ، بايد اذان را بگويد  اگر پيش از گفتن اقامه شك كند كه اذان گفته يا نه ـ  945مسأله  

 .ن الزم نيست، گفتن اذا شود و شك كند كه اذان گفته يا نه
 اگر در بين اذان يا اقامه پيش از آن كه قسمتى را بگويد شك كند كه قسمت پيش از آن را گفته  ـ  946مسأله  

، ولى اگر در حال گفتن قسمتى از اذان يا اقامه شك كند كه  ، بايد قسمتى را كه در گفتن آن شك كرده بگويد يا نه
 .تن آن الزم نيست، گف آنچه پيش از آن است گفته يا نه

 مستحب است انسان در موقع اذان گفتن رو به قبله بايستد ـ و اين استحباب در تشهد اذان مؤكّد  ـ  947مسأله  
هاى  ، و بين جمله ، و صدا را بلند نمايد و بكشد ، و دو انگشت را در دو گوش بگذارد است ـ و با وضو يا غسل باشد

 .ا حرف نزند، وبين آنه اذان كمى فاصله دهد
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، و  تر بگويد ، و آن را از اذان آهسته  مستحب است بدن انسان در موقع گفتن اقامه آرام باشد ـ  948مسأله  
هاى اقامه  ، بين جمله دهد هاى اذان فاصله مى اى كه بين جمله ، ولى به اندازه هاى آن را به هم نچسباند جمله

 .فاصله ندهد
، يا دو ركعت نماز، يا تكلّم، يا تسبيح، ولى  ين اذان واقامه فاصله بيندازد به نشستناست ب  مستحب ـ  949مسأله  

 .حرف زدن بين اذان و اقامه نماز صبح مكروه است
، عادل و وقت شناس و صدايش  كنند  مستحب است كسى را كه براى گفتن اذان اعالمى معين مى ـ  950مسأله  
 .د بگويد، و اذان را در جاى بلن بلند باشد

 
 واجبات نماز

تكبيرة االحرام يعنى گفتن اهللا اكبر ) سوم(،  قيام يعنى ايستادن) دوم(،   نيت)اول(: واجبات نماز يازده چيز است
،   سالم)نهم(،   تشهد)هشتم(،   ذكر)هفتم(،  قرائت) ششم(،  سجود) پنجم(،   ركوع)چهارم(،  در اول نماز

 .ت يعنى پى در پى بودن اجزاى نمازمواال) يازدهم(،  ترتيب) دهم(

، نماز  ، عمداً باشد يا اشتباهاً ، يعنى اگر انسان آنها را به جا نياورد  بعضى از واجبات نماز ركن است ـ  951مسأله  
 .شود ، يعنى اگر اشتباهاً كم گردد نماز باطل نمى ، و بعضى ديگر ركن نيست شود باطل مى

، يعنى ايستادن پيش از  قيام متّصل به ركوع) سوم(،  تكبيرة االحرام) دوم(،   نيت)لاو(: و ركن نماز پنج چيز است
 . دو سجده از يك ركعت)پنجم(،   ركوع)چهارم(،  ركوع

شود ـ و بطالن نماز به زيادى عمدى تكبيرة  و اما نسبت به زيادى در صورتى كه عمدى باشد مطلقاً نماز باطل مى
، اگر زيادى در ركوع يا در دو سجده  لّ اشكال است ـ و در صورتى كه از روى اشتباه باشداالحرام از جاهل قاصر مح

 .، نماز باطل است وگرنه باطل نيست از يك ركعت باشد

 
 نيت

، و الزم نيست   انسان بايد نماز را به قصد قربت ـ چنانكه در وضو گذشت و با اخالص به جا آورد ـ  952مسأله  
خوانم براى انجام  چهار ركعت نماز ظهر مى:(، مثل آن كه بگويد ، يا بر زبان جارى كند ود بگذراندنيت را از قلب خ

 .بلكه در نماز احتياط جايز نيست به زبان بگويد) فرمان خداوند
خوانم و معين نكند ظهر است   اگر در نماز ظهر يا در نماز عصر نيت كند كه چهار ركعت نماز مى ـ  953مسأله  

، و مقصود از نيت اجمالى اين است كه مثال نسبت به نماز ظهر  عصر ـ نه تفصيال و نه اجماال ـ نماز او باطل استيا 
 .آورم قصد كند كه آنچه اول بر من واجب شده به جا مى

را ، اگر در وقت نماز ظهر بخواهد آن نماز قضا يا نماز ظهر  و نيز كسى كه مثال قضاى نماز ظهر بر او واجب است
، نيت كند  ، مثال نسبت به قضاى نماز ظهر خواند در نيت ـ اگر چه اجماال ـ معين كند ، بايد نمازى را كه مى بخواند

 .آورم آنچه را كه اول به ذمه من آمده به جا مى
ى غافل شود كه ، پس اگر در بين نماز به طور  انسان بايد از اول تا آخر نماز به نيت خود باقى باشد ـ  954مسأله  

 .، نمازش باطل است كنى؟ نداند چه بگويد اگر بپرسند چه مى
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، يعنى براى نشان دادن به  ، پس كسى كه ريا كند  انسان بايد فقط براى خداوند عالم نماز بخواند ـ  955مسأله  
 .در نظر بگيرد، خواه فقط براى مردم باشد يا خدا و مردم هر دو را  ، نمازش باطل است مردم نماز بخواند

، بلكه اگر نماز را براى خدا   اگر قسمتى از نماز را هم براى غير خدا به جا آورد نمازش باطل است ـ  956مسأله  
، يا  ، يا در وقت مخصوصى مثل اول وقت به جا آورد ولى براى نشان دادن به مردم در جاى مخصوصى مثل مسجد

، و بنابر احتياط واجب اگر مستحباتى را كه ظرف  ، نمازش باطل است دبه طرز مخصوصى مثال با جماعت نماز بخوان
 .، نمازش باطل است آنها نماز است ـ مثل قنوت ـ براى غير خدا به جا آورد

 

 

 
 تكبيرة االحرام

 و دو »براَكْ«و حروف » اَللّه«، و بايد حروف   در اول هر نماز واجب و ركن است»اَللّه اَكْبر« گفتن  ـ  957مسأله  
، و اگر به عربى غلط  ، و نيز بايد اين دو كلمه به عربى صحيح گفته شود  را پشت سر هم بگويد»اَللّه اَكْبر«كلمه 
 .، باطل است ، يا ترجمه آن را بگويد بگويد

 به ، مثال خواند  احتياط واجب آن است كه تكبيرة االحرام نماز را به چيزى كه پيش از آن مى ـ  958مسأله  
 .، نچسباند خواند اقامه يا به دعايى كه پيش از تكبير مى

بِسمِ اللّه «، مثال به  خواند  را به چيزى كه بعد آن مى»اَللّه اَكْبر« احتياط مستحب آن است كه  ـ  959مسأله  
 . يعنى ضمه ـ بدهدرا پيش ـ» اَكْبرُ«» راء«، بايد  ، و اگر خواست وصل كند  نچسباند»الرَّحمنِ الرَّحيمِ

، و اگر عمداً در حالى كه بدنش حركت دارد تكبيرة   موقع گفتن تكبيرة االحرام بايد بدن آرام باشد ـ  960مسأله  
 .، باطل است االحرام را بگويد

ى ، و اگر به واسطه سنگين  تكبير و حمد و سوره و ذكر و دعا را بايد طورى بخواند كه خودش بشنود ـ  961مسأله  
 .، بايد طورى بگويد كه اگر مانعى نباشد بشنود شنود يا كرى گوش يا سر و صداى زياد نمى

، بايد به هر  را درست بگويد» اللّه اَكْبر«تواند  ، يا زبان او مرضى دارد كه نمى  كسى كه الل است ـ  962مسأله  
لب خود بگذراند و براى تكبير زبانش را حركت ، بايد در ق تواند بگويد ، و اگر هيچ نمى تواند بگويد طورى كه مى

 .، و به انگشت هم به آن اشاره كند دهد
قَد اَمرْت الْمحسنَ  يا محسنُ قَد اَتاك الْمسيي و«:  مستحب است قبل از تكبيرة االحرام بگويد ـ  963مسأله  

نَا الْمسيي فَبِحقِّ محمد و الِ محمد صلِّ على محمد و الِ محمد و ، اَنْت الْمحسنُ و اَ اَنْ يتَجاوز عنِ الْمسيي
، بنده بدكردار به درگاه تو آمده و تو امر  اى  يعنى اى خدايى كه احسان كننده»تَجاوز عنْ قَبِيحِ ما تَعلَم منِّي

، پس به حقّ محمد و آل محمد رحمت خود  ى و من بدكردار، تو نيكوكار اى به نيكوكار كه از بدكردار بگذرد كرده
 .دانى از من سرزده بگذر كه مى ،واز زشتيهايى محمد بفرست را برمحمد وآل

 . مستحب است موقع گفتن تكبير اول نماز و تكبيرهاى بين نماز دستها را تا مقابل گوشها باال ببرد ـ  964مسأله  

، به  ، چنانچه مشغول خواندن چيزى از قرائت شده  كه تكبيرة االحرام را گفته يا نه اگر شك كند ـ  965مسأله  
 .، و اگر مشغول نشده بايد تكبير را بگويد شك خود اعتنا نكند
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،  ، به شك خود اعتنا نكند  اگر بعد از گفتن تكبيرة االحرام شك كند كه آن را صحيح گفته يا نه ـ  966مسأله  
 .، و احتياط مستحب آن است كه نماز را تمام كند و بعد اعاده نمايد ن چيزى شده باشد يا نهچه مشغول خواند

 
 )ايستادن(قيام 

گويند  ، و قيام پيش از ركوع كه آن را قيام متّصل به ركوع مى  قيام در موقع گفتن تكبيرة االحرام ـ  967مسأله  
، و اگر  ، و قيام بعد از ركوع ركن نيست  خواندن حمد و سوره، ولى قيام در غير اين دو مانند قيام موقع ركن است

 .، نمازش صحيح است كسى آن را از روى فراموشى ترك كند
 واجب است پيش از گفتن تكبيرة االحرام و بعد از آن مقدارى بايستد تا يقين كند كه تكبير را در  ـ  968مسأله  

 .حال ايستادن گفته است
، بايد بايستد  ع را فراموش كند و بعد از حمد و سوره بنشيند و يادش بيايد كه ركوع نكرده اگر ركو ـ  969مسأله  

، چون قيام متّصل به ركوع را به جا  ، و اگر بدون اين كه بايستد به حال خميدگى به ركوع برگردد و به ركوع رود
 .، نماز او باطل است نياورده

، بايد بدن را حركت ندهد و به طرفى خم  رام يا قرائت ايستاده است موقعى كه براى تكبيرة االح ـ  970مسأله  
، يا در حال خم شدن  ، ولى اگر از روى ناچارى باشد ، و بنابر احتياط واجب در حال اختيار به جايى تكيه نكند نشود

 .، اشكال ندارد براى ركوع پاها را حركت دهد
، يا به طرفى  الحرام و قرائت از روى فراموشى بدن را حركت دهد اگر در قيام واجب براى تكبيرة ا ـ  971مسأله  
 .، اشكال ندارد ، يا به جايى تكيه كند خم شود
، ولى الزم نيست سنگينى  ، هر دو پا روى زمين باشد  احتياط واجب آن است كه در موقع ايستادن ـ  972مسأله  

 .ل ندارد، و اگر روى يك پا هم باشد اشكا بدن روى هر دو پا باشد
،  ، اگر پاها را خيلى گشاد بگذارد كه ايستادن بر آن صدق نكند تواند درست بايستد  كسى كه مى ـ  973مسأله  

 .، و همچنين بنابر احتياط واجب اگر به صورت ايستادن معمولى نباشد نمازش باطل است
، و  ، بايد بدنش آرام باشد جب است موقعى كه انسان در نماز مشغول خواندن چيزى از اذكار وا ـ  974مسأله  

 .، بايد چيزى نگويد ، يا كمى بدن را به طرف راست يا چپ حركت دهد خواهد كمى جلو يا عقب رود موقعى كه مى
، ولى اذكار مستحبه   اگر در حال حركت بدن ذكر مستحبى بگويد ذكر و نماز هر دو صحيح است ـ  975مسأله  

، اگر چه با آرام نبودن بدن نماز  ، بنابر احتياط بايد بدن آرام باشد  نماز وارد شده بگويدنماز را اگر به قصد آنچه در
 . را بايد در حال برخاستن بگويد)بِحولِ اللّه و قُوته اَقُوم و اَقْعد(، ولى  صحيح است

، اگر چه احتياط  ندارد حركت دادن دست و انگشتان در موقع قرائت و ذكرهاى واجب اشكال  ـ  976مسأله  
 .مستحب آن است كه آنها را هم حركت ندهد

اختيار به قدرى حركت كند كه از   اگر موقع خواندن حمد و سوره يا خواندن تسبيحات اربعه بى ـ  977مسأله  
نده ، آنچه را در حال حركت خوا ، بنابر احتياط مستحب بعد از آرام گرفتن بدن حال آرام بودن بدن خارج شود

 .دوباره بخواند
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، بايد نماز را در   كسى كه در بين نماز از ايستادن عاجز شود و عجزش تا آخر وقت باقى نباشد ـ  978مسأله  
، و  ، بايد بقيه نماز را نشسته بخواند ، و در صورتى كه عجزش تا آخر وقت باقى باشد حال قدرت ايستاده بخواند

، ولى تا بدنش آرام نگرفته بايد قرائت و اذكار واجبه را  ، بايد خوابيده  بخواند همچنين اگر از نشستن هم عاجز شود
 .گذشت» 975«، و حكم اذكار مستحبه در اين مسأله و مسائل بعد در مسأله نخواند

، مثال كسى كه موقع ايستادن بدنش حركت  ، نبايد بنشيند تواند ايستاده نماز بخواند  تا انسان مى ـ  979مسأله  
، يا پاها را بيشتر از معمول گشاد  ، يا خم شود ، يا بدنش را كج كند ، يا مجبور است به چيزى تكيه دهد كند ىم

، ولى  تواند ايستاده نماز بخواند ، بايد به هر طور كه مى اى كه در اين سه صورت ايستادن صدق كند بگذارد به گونه
 .د و نشسته نماز بخواند، بايد راست بنشين اگر به هيچ قسم نتواند بايستد

، بايد هر طور كه  ، و اگر نتواند راست بنشيند ، نبايد خوابيده نماز بخواند تواند بنشيند  تا انسان مى ـ  980مسأله  
، به پهلوى راست  ، بايد به طورى كه در احكام قبله گذشت تواند بنشيند ، و اگر به هيچ قسم نمى تواند بنشيند مى

، و اگر آن هم ممكن نيست به پشت بخوابد به طورى كه كف پاهاى  ، به پهلوى چپ بخوابد تواند مى، و اگر ن بخوابد
 .او رو به قبله باشد

، اگر بعد از خواندن حمد و سوره يا تسبيحات بتواند بايستد و  خواند  كسى كه نشسته نماز مى ـ  981مسأله  
، و اگر نتواند بايد ركوع را هم نشسته به جا  ل ايستاده به ركوع رود، بايد بايستد و از حا ركوع را ايستاده به جا آورد

 .آورد
،   تواند ، بايد مقدارى را كه مى ، اگر در بين نماز بتواند بنشيند خواند  كسى كه خوابيده نماز مى ـ  982مسأله  

،  ، ولى تا بدنش آرام نگرفته بخواندتواند ايستاده  ، بايد مقدارى را كه مى تواند بايستد ، و نيز اگر مى نشسته بخواند
 .بايد قرائت و اذكار واجبه را نخواند

،  تواند ، بايد مقدارى را كه مى ، اگر در بين نماز بتواند بايستد خواند  كسى كه نشسته نماز مى ـ  983مسأله  
 .ند، بايد قرائت و اذكار واجبه نماز را نخوا ، ولى تا بدنش آرام نگرفته ايستاده بخواند

،  ، يا ضررى به او برسد ، اگر بترسد كه به واسطه ايستادن مريض شود تواند بايستد  كسى كه مى ـ  984مسأله  
 .تواند خوابيده نماز بخواند ، مى ، و اگر از نشستن هم بترسد تواند نشسته نماز بخواند مى

، بهتر است نماز را تأخير  ده نماز بخواندتواند ايستا  اگر انسان احتمال بدهد كه تا آخر وقت مى ـ  985مسأله  
، و همچنين كسى كه در اول  اش نماز را به جا آورد ، در آخر وقت مطابق وظيفه ، پس اگر نتوانست بايستد بيندازد

، و در آخر وقت مطابق وظيفه رفتار  تواند نماز بخواند بهتر است نماز را تأخير بيندازد وقت به پهلو يا خوابيده مى
، بايد نماز  ، و در صورتى كه اول وقت نماز را خوانده و آخر وقت برايش قدرت بر ايستادن يا نشستن پيدا شد يدنما

 .را دوباره به صورتى كه قدرت پيدا كرده به جا آورد
ها را پايين  ، و شانه  مستحب است در حال ايستادن فقرات پشت و گردن را راست نگهدارد ـ  986مسأله  
، و سنگينى بدن را  ، و جاى سجده را نگاه كند ، و انگشتها را به هم بچسباند ، و دستها را روى رانها بگذارد بيندازد

، و اگر مرد است پاها را  ، و پاها را پس و پيش نگذارد ، و با خضوع و خشوع باشد به طور مساوى روى دو پا بيندازد
 .است پاها را به هم بچسباند، و اگر زن  از سه انگشت باز تا يك وجب فاصله دهد
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 قرائت

، انسان بايد اول حمد و بعد از آن يك سوره تمام   در ركعت اول و دوم نمازهاى واجب يوميه ـ  987مسأله  
 .شود ، يك سوره حساب مى ، و همچنين سوره فيل و أليالف ، و در نماز سوره والضّحى و الم نشرح بخواند

، مثال بترسد كه اگر سوره را  ، يا انسان ناچار شود كه سوره را نخواند ز تنگ باشد اگر وقت نما ـ  988مسأله  
، و از مريض و كسى كه در حاجتى عجله  ، نبايد سوره را بخواند بخواند دزد يا درنده يا چيز ديگرى به او صدمه بزند

 .تواند به قصد قرائت قرآن بخواند  مى، بلكه ، و اگر خواند نبايد به قصد جزئيت نماز بخواند دارد سوره ساقط است
، و اگر اشتباهاً بخواند و   اگر عمداً سوره را پيش از حمد به قصد جزئيت بخواند نمازش باطل است ـ  989مسأله  

 .، سوره را از اول بخواند ، بايد سوره را رها كند و بعد از خواندن حمد در بين آن يادش بيايد
، نمازش صحيح   سوره يا يكى از آنها را فراموش كند و بعد از رسيدن به ركوع بفهمد اگر حمد و ـ  990مسأله  

 .است
، و اگر  ، بايد بخواند  اگر پيش از آن كه براى ركوع خم شود بفهمد كه حمد و سوره را نخوانده ـ  991مسأله  

، بايد اول حمد و بعد از آن   را نخوانده، ولى اگر بفهمد حمد تنها ، بايد فقط سوره را بخواند بفهمد سوره را نخوانده
، يا  ، يا سوره تنها ، و نيز اگر خم شود و پيش از آن كه به ركوع برسد بفهمد حمد و سوره دوباره سوره را بخواند
 .، بايد بايستد و به همين دستور عمل نمايد حمد تنها را نخوانده

، عمداً  گذشت» 361«اى را كه آيه سجده دارد و در مسأله   اگر در نماز واجب يكى از چهار سوره ـ  992مسأله  
، و در اين صورت بنابر احتياط واجب نماز را  ، واجب است بعد از قرائت آيه سجده سجده تالوت را به جا آورد بخواند

 .، و همچنين است اگر معصيت كرد و به جا نياورد تمام كند و اعاده نمايد
، چنانچه پيش از رسيدن به آيه  اى شود كه سجده واجب دارد مشغول خواندن سوره اگر اشتباهاً  ـ  993مسأله  

، احتياطاً به  ، و اگر بعد از خواندن آيه سجده بفهمد ، بايد آن سوره را رها كند و سوره ديگر بخواند سجده بفهمد
اش سوره  ى اگر وظيفه، و سوره ديگرى هم به قصد قربت مطلقه ـ يعن سجده اشاره نموده و سوره را تمام كند

 .، و بعد از نماز بايد سجده آن را به جا آورد ديگرى است اين همان باشد وگرنه به عنوان قرائت قرآن باشد ـ بخواند
، و  ، و به قصد سجده تالوت اشاره كند ، نمازش صحيح است  اگر در نماز آيه سجده را گوش دهد ـ  994مسأله  

 .ماز به نحو متعارف هم سجده آن را به جا آوردبنابر احتياط مستحب بعد از ن
، اگر چه آن نماز به واسطه نذر كردن و مانند آن   در نماز مستحبى خواندن سوره الزم نيست ـ  995مسأله  

، اگر بخواهد به  ، مثل نماز وحشت كه سوره مخصوصى دارد ، ولى در بعضى از نمازهاى مستحبى واجب شده باشد
 .، بايد همان سوره را بخواند رفتار كرده باشددستور آن نماز 

، و  ، مستحب است در ركعت اول بعد از حمد سوره جمعه  در نماز جمعه و در نماز ظهر روز جمعه ـ  996مسأله  
، بنابر احتياط مستحب  ، و اگر مشغول يكى از اينها شود در ركعت دوم بعد از حمد سوره منافقون را بخواند

 .ن را رها كند و سوره ديگر بخواندتواند آ نمى
،   شود)قُلْ يا أيها الكافرُونَ( يا سوره ٌ)قُلْ هو اللّه اَحد( اگر بعد از حمد مشغول خواندن سوره  ـ  997مسأله  

 ، اگر از روى فراموشى به ، ولى در نماز جمعه و نماز ظهر روز جمعه تواند آن را رها كند و سوره ديگر بخواند نمى
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تواند آن را رها كند و سوره جمعه و منافقون را  ، مى ، يكى از آن دو سوره را بخواند منافقون جاى سوره جمعه و
 .، و احتياط مستحب اين است كه بعد از تجاوز نصف رها ننمايد بخواند

قُلْ يا أيها (يا سوره ) ٌدقُلْ هو اللّه اَح( اگر در نماز جمعه يا نماز ظهر روز جمعه عمداً سوره  ـ  998مسأله  
تواند آن را رها كند و سوره جمعه  ، بنابر احتياط واجب نمى ، اگر چه به نصف آن نرسيده باشد  را بخواند)الكافرُونَ

 .و منافقون را بخواند
ره ديگرى بخواند تا از نصف سو) قُلْ يا أيها الكافرُونَ( و ٌ)قُلْ هو اللّه اَحد( اگر در نماز غير سوره  ـ  999مسأله  

،  ، و بنابر احتياط واجب بعد از تجاوز از نصف تا دو ثلث رها نكند تواند رها كند و سوره ديگر بخواند تجاوز نكرده مى
 .و پس از اينكه به دو ثلث رسيد رها كردن آن و عدول به سوره ديگر جايز نيست

، يا جهت ديگر  ، يا از روى ناچارى ـ مثال به واسطه تنگى وقت د اگر مقدارى از سوره را فراموش كن ـ  1000مسأله  
، يا  تواند آن سوره را رها كند و سوره ديگر بخواند اگر چه از  دو ثلث گذشته باشد ، مى ـ نشود آن را تمام نمايد

 . باشد)قُلْ يا أيها الكافرُونَ( يا ٌ)قُلْ هو اللّه اَحد(خوانده  اى را كه مى سوره

، و بر مرد و زن واجب   بر مرد واجب است حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشاء را بلند بخواند ـ  1001مسأله  
 .است حمد و سوره نماز ظهر و عصر را آهسته بخوانند

 مرد بايد در نماز صبح و مغرب و عشاء مواظب باشد كه تمام كلمات حمد و سوره حتّى حرف آخر  ـ  1002مسأله  
 .ا بلند بخواندآنها ر

، و اگر نامحرم  تواند حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشاء را بلند يا آهسته بخواند  زن مى ـ  1003مسأله  
، ولى در صورتى كه شنواندن بر زن حرام باشد ـ مثل اين  صدايش را بشنود ـ بنابر احتياط واجب ـ آهسته بخواند

، و اگر خواند نمازش   بخواند و نامحرم بشنود ـ جايز نيست بلند بخواندكه قرائت را با خضوع در قول و صداى ظريف
 .باطل است

، يا در جايى كه بايد آهسته بخواند   اگر در جايى كه بايد نماز را بلند بخواند عمداً آهسته بخواند ـ  1004مسأله  
، و اگر در بين   مسأله باشد صحيح است، ولى اگر از روى فراموشى يا ندانستن ، نمازش باطل است عمداً بلند بخواند

 .، الزم نيست مقدارى را كه خوانده دوباره بخواند خواندن حمد و سوره هم بفهمد اشتباه كرده
 اگر كسى در خواندن حمد و سوره بيشتر از معمول صدايش را بلند كند ـ مثل اين كه آنها را با  ـ  1005مسأله  

 .فرياد بخواند ـ نمازش باطل است
تواند صحيح آن  ، و كسى كه به هيچ وجه نمى  انسان بايد نماز را ياد بگيرد كه صحيح به جا آورد ـ  1006سأله  م

، و احتياط مستحب آن است كه آنچه را كه امام از مأموم تحمل  تواند بخواند ، بايد به هر طور كه مى را ياد بگيرد
 .اعت به جا آورد، نماز را به جم ، اگر نتواند ياد بگيرد كند مى

، چنانچه  تواند ياد بگيرد داند و مى  كسى كه حمد و سوره و چيزهاى ديگر نماز را به خوبى نمى ـ  1007مسأله  
، در صورتى كه ممكن باشد بايد نمازش را به جماعت  ، و اگر وقت تنگ است وقت نماز وسعت دارد بايد ياد بگيرد

 .بخواند
اى ياد دادن مستحبات نمازجايز است و احتياط واجب آن است كه براى ياد دادن  مزد گرفتن بر ـ  1008مسأله  

 .واجبات نماز مزد نگيرد
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، يا به جاى حرفى  ، يا عمداً آن را نگويد  اگر يكى از كلمات حمد يا سوره را نداند و مقصر باشد ـ  1009مسأله  
،  ، زير و زبر بدهد كه بايد بدون زير و زبر خوانده شود، يا جايى  بگويد) ظ(،  )ض(، مثال به جاى  حرف ديگر بگويد
 .، نماز او باطل است يا تشديد را نگويد

، در  ، و بعد بفهمد غلط خوانده ، و در نماز همان طور بخواند اى را صحيح بداند  اگر انسان كلمه ـ  1010مسأله  
حتياط مستحب آن است كه دوباره نماز را ، و ا ، نمازش صحيح است صورتى كه در اعتقاد به صحت قاصر بوده

 .، و اگر وقت گذشته قضا نمايد ، و در صورتى كه مقصر بوده بايد دوباره بخواند ، و اگر وقت گذشته قضا نمايد بخواند
، و چنانچه دو جور يا بيشتر  بايد ياد بگيرد) ص(است يا به ) س(اى به   اگر نداند مثال كلمه ـ  1011مسأله  

، در صورتى كه قصد جزئيت داشته باشد به آنچه كه صحيح است و به غير آن هم عرفاً ذكر غلط يا قرآن غلط  بخواند
بخواند ـ ) ص(و يك مرتبه با ) س( مستقيم را يك مرتبه با ) اهدنَا الصراطَ المستَقيم (گفته شود ـ مثل آن كه در 

، و همچنين است اگر مثال زير و  ، نمازش باطل است ته شود، و در صورتى كه كالم آدمى گف نمازش صحيح است
اى باشد كه وقف بر آن جايز است و هميشه وقف كند يا وصل به سكون  ، ولى اگر در آخر كلمه اى را نداند زبر كلمه

 .، و نمازش صحيح است ، ياد گرفتن حركت آخر آن كلمه واجب نيست نمايد
، و حرف بعد از واو در  و باشد و حرف قبل از واو در آن كلمه پيش داشته باشداى وا  اگر در كلمه ـ  1012مسأله  

اى الف باشد و حرف قبل از الف در آن كلمه زبر   و همچنين اگر در كلمه)سوء(، مثل كلمه  آن كلمه همزه باشد
 ياء باشد و حرف پيش از اى  و نيز اگر در كلمه)جĤء(، مثل  داشته باشد و حرف بعد از الف در آن كلمه همزه باشد

بنابر احتياط مستحب اين سه ) جِئ(ياء در آن كلمه زير داشته باشد و حرف بعد از ياء در آن كلمه همزه باشد مثل 
 .حرف را با مد ـ يعنى با كشيدن ـ بخواند

 زبر و پيش ندارد ـ و اگر بعد از اين حروف ـ واو و الف و ياء ـ به جاى همزه حرفى باشد كه ساكن است ـ يعنى زير و
، بايد الف آن را با مد  كه بعد از الف حرف الم ساكن است) الضĤَّلّينَ الَ و(، مثال در  بايد اين سه حرف را مد بدهد

 .، نمازش باطل است ، و چنانچه به دستورى كه در اين صورت بيان شد رفتار نكند بخواند
، و معناى وقف به حركت آن است كه  ماز وقف به حركت ننمايد احتياط واجب آن است كه در ن ـ  1013مسأله  

 )الرَّحمنِ الرَّحيمِ(: ، مثال بگويد اى را بگويد و بين آن كلمه و كلمه بعدش فاصله دهد زير يا زبر يا پيش آخر كلمه
 .)مالك يومِ الدينِ(:  را زير بدهد و بعد قدرى فاصله دهد و بگويد)الرَّحيمِ(و ميم 

، و معناى وصل به سكون آن است كه زير يا زبر يا پيش آخر   احتياط مستحب آن است كه وصل به سكون ننمايدو
 را )الرَّحيم( و ميم )الرَّحمنِ الرَّحيم(: ، مثل آن كه بگويد ، و آن كلمه را به كلمه بعد بچسباند اى را نگويد كلمه

 . را بگويد)ينِمالك يومِ الد(، و بدون فاصله  زير ندهد

،  ، يا يك مرتبه تسبيحات اربعه بگويد تواند فقط يك حمد بخواند  در ركعت سوم و چهارم نماز مى ـ  1014مسأله  
 و بهتر آن است كه سه مرتبه )سبحانَ اللّه و الْحمد للّه و ال اله االَّ اللّه و اللّه اَكْبرُ(: يعنى يك مرتبه بگويد

، و بهتر است در هر دو ركعت تسبيحات  تواند در يك ركعت حمد و در ركعت ديگر تسبيحات بگويد ، و مى بگويد
 .بخواند

 . در تنگى وقت بايد تسبيحات اربعه را يك مرتبه بگويد ـ  1015مسأله  

 .خوانند بر مرد و زن واجب است كه در ركعت سوم و چهارم نماز حمد يا تسبيحات را آهسته ب ـ  1016مسأله  
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 آن را هم آهسته ) بِسمِ اللّه (، بنابر احتياط واجب بايد   اگر در ركعت سوم و چهارم حمد بخواند ـ  1017مسأله  
 .بخواند

،  تواند حمد را درست بخواند تواند تسبيحات را ياد بگيرد يا درست بخواند ولى مى  كسى كه نمى ـ  1018مسأله  
 . بخواندبايد در ركعت سوم و چهارم حمد

، چنانچه پيش از   اگر در دو ركعت اول نماز به خيال اين كه دو ركعت آخر است تسبيحات بگويد ـ  1019مسأله  
 .، نمازش صحيح است اگر در ركوع يا بعد از آن بفهمد ، و ركوع بفهمد بايد حمد و سوره را بخواند

، يا در دو ركعت  در دو ركعت اول است حمد بخواند اگر در دو ركعت آخر نماز به خيال اين كه  ـ  1020مسأله  
كرده در دو ركعت آخر است حمد بخواند ـ چه پيش از ركوع بفهمد و چه بعد از آن ـ  اول نماز با اين كه گمان مى

 .نمازش صحيح است
خواست  ، يا مى خواست حمد بخواند تسبيحات به زبانش آمد  اگر در ركعت سوم يا چهارم مى ـ  1021مسأله  

، ولى اگر عادتش  ، بايد آن را رها كند و دوباره حمد يا تسبيحات را بخواند تسبيحات بخواند حمد به زبانش آمد
 .تواند همان را تمام كند و نمازش صحيح است ، مى خواندن چيزى بوده كه به زبانش آمده

، اگر بدون قصد ـ حتّى قصد انجام   كسى كه عادت دارد در ركعت سوم و چهارم تسبيحات بخواند ـ  1022مسأله  
 .، بايد آن را رها كند و دوباره حمد يا تسبيحات را بخواند آنچه كه بر او واجب است ـ مشغول خواندن حمد شود

اَستَغْفرُ اللّه (: ، مثال بگويد  در ركعت سوم و چهارم مستحب است بعد از تسبيحات استغفار كند ـ  1023مسأله  
 .»اَللّهم اغْفرْ لى«:  يا بگويد)تُوب الَيهربى و اَ

و اگر نمازگزار پيش از خم شدن براى ركوع ـ اگر چه مشغول گفتن استغفار يا بعد از فراغ از آن باشد ـ شك كند كه 
 .، بايد حمد يا تسبيحات را بخواند حمد يا تسبيحات را خوانده يا نه

، بايد به شك  م يا چهارم شك كند كه حمد يا تسبيحات را خوانده يا نه اگر در ركوع ركعت سو ـ  1024مسأله  
 .، الزم است برگردد و حمد يا تسبيحات را بخواند ، و اگر پيش از رسيدن به حد ركوع شك كند خود اعتنا نكند

، به شك خود  ه يا نهاى از آن را درست گفت اى شك كند كه آيه يا كلمه  هرگاه بعد از فراغ از آيه ـ  1025مسأله  
اى از آيه را درست  ، و اگر قبل از فراغ از آيه شك كند كه كلمه ، چه داخل در غير آن شده يا نشده باشد اعتنا نكند
، اگر چه به تكرار ما  ، بايد به شك خود اعتنا كند و دوباره آن كلمه و ما بعد آن را به طور صحيح بگويد گفته يا نه

ما بعد آن براى احراز صحت اشكال ندارد تا به حد  ، و در هر دو صورت تكرار آن آيه يا كلمه و قبل آن كلمه باشد
، و احتياط واجب اين  ، ولى بطالن نماز محلّ اشكال است ، كه در اين صورت دوباره گفتن حرام است وسواس نرسد

 .است كه نمازش را تمام كرده و دوباره بخواند
 و )اَعوذُ بِاللّه منَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ(:  است در ركعت اول پيش از خواندن حمد بگويد مستحب ـ  1026مسأله  

، و در آخر هر آيه  ، و حمد و سوره را شمرده بخواند را بلند بگويد) بِسمِ اللّه(در ركعت اول و دوم نماز ظهر و عصر 
، و اگر  خواندن حمد و سوره به معناى آيه توجه داشته باشد، و در حال  ، يعنى آن را به آيه بعد نچسباند وقف كند

خواند بعد از آن كه حمد خودش تمام  ، و اگر فرادى مى خواند بعد از تمام شدن حمد امام نماز را به جماعت مى
كَذلك ( يا دو يا سه مرتبه يك)  ٌقُلْ هو اللّه اَحد ( و بعد از خواندن سوره )اَلْحمد للّه رب الْعالَمينَ(: شد بگويد
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، بعد تكبير پيش از ركوع را  ، و بعد از خواندن سوره كمى صبر كند بگويد) كَذلك اللّه ربنا( يا سه مرتبه )اللّه ربي
 .بگويد يا قنوت را بخواند

قُلْ هو  (و در ركعت دوم سوره ) انّا اَنْزَلْناه(، سوره   مستحب است در تمام نمازها در ركعت اول ـ  1027مسأله  
 . را بخواند) ٌاللّه اَحد

 . را نخواند) ٌقُلْ هو اللّه اَحد (، سوره   مكروه است انسان در تمام نمازهاى يك شبانه روز ـ  1028مسأله  

 . به يك نفس مكروه است) ٌقُلْ هو اللّه اَحد ( خواندن سوره  ـ  1029مسأله  

قُلْ هو (، ولى اگر سوره  اى را كه در ركعت اول خوانده مكروه است در ركعت دوم بخواند  سوره   ـ1030مسأله  
 . را در هر دو ركعت بخواند مكروه نيستٌ)اللّه اَحد

 
 ركوع

، و اين عمل را  اى خم شود كه سر انگشتها به زانو برسد  در هر ركعت بعد از قرائت بايد به اندازه ـ  1031مسأله  
 .، و احوط آن است كه بتواند دست را به زانو بگذارد گويند ركوع مى
 .، اشكال ندارد  اگر به اندازه ركوع خم شود ولى سر انگشتها را به زانو نگذارد ـ  1032مسأله  

، اگر چه دستهاى  ، مثال به چپ يا راست خم شود  هرگاه ركوع را به طور غير معمول به جا آورد ـ  1033مسأله  
 .و به زانو برسد صحيح نيستا

مثال براى كشتن جانورى ـ خم  ، پس اگر به قصد كار ديگر ـ  خم شدن بايد به قصد ركوع باشد ـ  1034مسأله  
، و به واسطه اين عمل ركن  ، بلكه بايد بايستد و دوباره براى ركوع خم شود تواند آن را ركوع حساب كند ، نمى شود

 .شود زياد نشده و نماز باطل نمى
، مثال دستش خيلى بلند است كه   كسى كه دست يا زانوى او با دست و زانوى ديگران فرق دارد ـ  1035مسأله  

، يا زانوى او پايين تر از مردم ديگر است كه بايد خيلى خم شود تا دستش به زانو  رسد اگر كمى خم شود به زانو مى
 .، بايد به اندازه متعارف خم شود برسد

، و احوط  ، بايد به قدرى خم شود كه صورتش مقابل زانوها برسد كند  كسى كه نشسته ركوع مى ـ  1036مسأله  
 .شد كرد به همان مقدار خم مى آن است كه به قدرى خم شود كه اگر ايستاده ركوع مى

بحانَ ربي س( يا يك مرتبه )سبحانَ اللّه( در حال اختيار واجب است در ركوع سه مرتبه  ـ  1037مسأله  
هدمبِح يمِ وظآن است كه تسبيح را به صورتى   يا هر ذكرى كه به اين مقدار باشد بگويد)الْع و احتياط مستحب ،

 . كافيست)سبحانَ اللّه(، و در تنگى وقت و در حال ناچارى گفتن يك  كه بيان شد بر ذكر ديگر مقدم بدارد

سبحانَ ربي  (، و مستحب است آن را  نبال هم و به عربى صحيح گفته شود ذكر ركوع بايد د ـ  1038مسأله  
هدمبِح يمِ وظسه يا پنج يا هفت مرتبه بلكه بيشتر بگويند)  الْع. 

، و در ذكر مستحب هم اگر آن را به قصد ذكرى   در ركوع بايد به مقدار ذكر واجب بدن آرام باشد ـ  1039مسأله  
، و اگر به قصد مطلق ذكر بگويد  ، بنابر احتياط واجب آرام بودن بدن الزم است اند بگويد ع دستور دادهكه براى ركو
 .الزم نيست
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اختيار به قدرى حركت كند كه از حال آرام بودن  گويد بى  اگر موقعى كه ذكر واجب ركوع را مى ـ  1040مسأله  
، ولى اگر كمى حركت كند كه از حال آرام بودن   ذكر را بگويد، بايد بعد از آرام گرفتن بدن دوباره بدن خارج شود
 .، يا انگشتان را حركت دهد ضررى ندارد بدن خارج نشود

، نمازش   اگر پيش از آن كه به مقدار ركوع خم شود و بدن آرام گيرد عمداً ذكر ركوع را بگويد ـ  1041مسأله  
 .شود ش از جهت اين زياده باطل نمى، كه نماز ، مگر اين كه جاهل قاصر باشد باطل است

، مگر اين كه  ، نمازش باطل است  اگر پيش از تمام شدن ذكر واجب عمداً سر از ركوع بر دارد ـ  1042مسأله  
، چنانچه پيش از آن كه از حال  ، و اگر سهواً سر بر دارد شود ، كه از اين جهت نمازش باطل نمى جاهل قاصر باشد

، و اگر بعد از آن كه  ، بايد در حال آرامى بدن ذكر را بگويد بيايد كه ذكر ركوع را تمام نكردهركوع خارج شود يادش 
 .، نمازش صحيح است از حال ركوع خارج شد يادش بيايد

، و احتياط مستحب   در ذكر ركوع اكتفا كند)سبحانَ اللّه( در موارد ضرورت جايز است به يك  ـ  1043مسأله  
 . ديگر را در حال برخاستن بگويد)سبحانَ اللّه(آن است كه دو 

، ولى بايد پيش از آن  ، نمازش صحيح است  اگر به واسطه مرض و مانند آن در ركوع آرام نگيرد ـ  1044مسأله  
 .، ذكر واجب را بگويد كه از حال ركوع خارج شود

ـ خم شود بايد به چيزى تكيه  گذشت» 1031 « هرگاه نتواند به اندازه ركوع شرعى ـ كه در مسأله ـ  1045مسأله  
، در صورتى كه  ، و اگر موقعى هم كه تكيه داده نتواند ركوع شرعى را به جا آورد دهد و ركوع شرعى را به جا آورد

، و به سر هم در حال قيام اشاره به  ، بنابر احتياط واجب بايد ركوع عرفى را به جا آورد متمكّن از ركوع عرفى است
، بنابر احتياط واجب موقع  ، يا هيچ نتواند خم شود ، و اگر نتواند به اندازه ركوع عرفى هم خم شود  بنمايدركوع

 .، و نماز ديگرى هم بخواند و براى ركوع آن در حال ايستادن با سر اشاره نمايد ركوع بنشيند و نشسته ركوع كند
، اگر نتواند با سر اشاره كند بايد به   با سر اشاره كنداش اين است كه براى ركوع  كسى كه وظيفه ـ  1046مسأله  

، و اگر از اين  ، و به نيت برخاستن از ركوع چشمها را باز كند ، و ذكر آن را بگويد ، هم بگذارد نيت ركوع چشمها را
 .هم عاجز است بايد در قلب خود نيت ركوع كند و ذكر آن را بگويد

تواند در  ، و فقط مى آن ند ايستاده يا نشسته ركوع كند حتّى به مقدار عرفىتوا  كسى كه نمى ـ  1047مسأله  
، و در صورتى كه خم  ، بايد ايستاده نماز بخواند و براى ركوع با سر اشاره نمايد حالى كه نشسته است كمى خم شود

است كه نماز ، احتياط واجب اين  شدنش در حال نشستن به حدى باشد كه ركوع عرفى براى نشسته صدق كند
 .، و موقع ركوع آن بنشيند و به همان اندازه خم شود ديگرى هم بخواند

، نمازش باطل   اگر بعد از رسيدن به حد ركوع  سر بردارد و دو مرتبه به اندازه ركوع خم شود ـ  1048مسأله  
ع بگذرد و دوباره به ركوع بر ، و اگر بعد از آن كه به اندازه ركوع خم شد به قدرى خم شود كه از اندازه ركو است
 .، نمازش باطل نيست ، در صورتى كه به همان حالت خميدگى برگردد تا به حد ركوع برسد گردد

، و  ، و بعد از آن كه بدن آرام گرفت به سجده رود  بعد از تمام شدن ذكر ركوع بايد راست بايستد ـ  1049مسأله  
 .م گرفتن بدن به سجده رود نمازش باطل استاگر عمداً پيش از ايستادن يا پيش از آرا

، بايد بايستد بعد به ركوع  ، و پيش از آن كه به سجده برسد يادش بيايد  اگر ركوع را فراموش كند ـ  1050مسأله  
 .، نمازش باطل است ، و چنانچه به حالت خميدگى به ركوع بر گردد رود
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، بايد برگردد و ركوع را بعد از  ن رسيد يادش بيايد كه ركوع نكرده اگر بعد از آن كه پيشانى به زمي ـ  1051مسأله  
، و  ، و بنابر احتياط واجب دو سجده سهو براى زيادى سجده به جا آورد ايستادن به جا آورد و نمازش صحيح است

 . است، و اگر در سجده دوم يادش بيايد نمازش باطل احتياط مستحب آن است كه دوباره نماز را اعاده نمايد
، و در ركوع زانوها را   مستحب است پيش از رفتن به ركوع در حالى كه راست ايستاده تكبير بگويد ـ  1052مسأله  

، و  ، و بين دو قدم را نگاه كند ، و گردن را بكشد و مساوى پشت نگهدارد ، و پشت را صاف نگهدارد به عقب دهد
، در حال آرامى بدن  د از آن كه از ركوع برخاست و راست ايستاد، و بع پيش از ذكر يا بعد از آن صلوات بفرستد

 .)سمع اللّه لمنْ حمده(: بگويد

 .، و زانوها را به عقب ندهند  مستحب است در ركوع زنها دست را از زانو باالتر بگذارند ـ  1053مسأله  

 

 

 
 سجود

، يعنى  ، بعد از ركوع دو سجده كند  واجب و مستحب نمازگزار بايد در هر ركعت از نمازهاى ـ  1054مسأله  
، و در سجده نماز واجب است كه كف دو دست و دو زانو و دو انگشت  پيشانى را به قصد خضوع به زمين بگذارد

 .بزرگ پاها را بر زمين بگذارد
 فراموشى در يك ، و اگر كسى در نماز واجب عمداً يا از روى  دو سجده روى هم يك ركن است ـ  1055مسأله  

 .، نمازش باطل است ، يا دو سجده ديگر به آنها اضافه نمايد ركعت هر دو را ترك كند
، و اگر سهواً يك سجده كم يا زياد  شود ، نمازش باطل مى  اگر عمداً يك سجده كم يا زياد كند ـ  1056مسأله  

 .كند حكم آن خواهد آمد
، سجده نكرده است اگر چه جاهاى ديگر به زمين  سهواً به زمين نگذارد اگر پيشانى را عمداً يا  ـ  1057مسأله  

، سجده  ، يا سهواً ذكر نگويد ، ولى اگر پيشانى را به زمين بگذارد و سهواً جاهاى ديگر را به زمين نرساند برسد
 .صحيح است

سبحانَ ربي (يك مرتبه يا ) سبحانَ اللّه( در حال اختيار واجب است در سجده سه مرتبه  ـ  1058مسأله  
هدمبِح لى وآن است كه تسبيح را بر مطلق ذكر   يا هر ذكرى كه به اين مقدار باشد بگويد)االَْع و احتياط مستحب ،

سبحانَ ربي االَْعلى و (، و مستحب است  ، و بايد اين كلمات دنبال هم و به عربى صحيح گفته شود مقدم بدارد
دمبِحرا سه يا پنج يا هفت مرتبه يا بيشتر بگويد) ه. 

بنابر احتياط واجب ـ در موقع  ، و همچنين ـ  در سجود بايد به مقدار ذكر واجب بدن آرام باشد ـ  1059مسأله  
در صورتى كه آن را به قصد ذكر در سجده بگويد گفتن ذكر مستحب ،. 

، يا پيش از  ، عمداً ذكر سجده را بگويد ين برسد و بدن آرام بگيرد اگر پيش از آن كه پيشانى به زم ـ  1060مسأله  
، كه در اين صورت در  ، مگر اين كه جاهل قاصر باشد ، نماز باطل است تمام شدن ذكر عمداً سر از سجده بر دارد

 .، نماز صحيح است هر دو فرض
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جده را بگويد و پيش از آن كه سر از سجده  اگر پيش از آن كه پيشانى به زمين برسد سهواً ذكر س ـ  1061مسأله  
 .، بايد دوباره در حال آرام بودن بدن ذكر را بگويد بردارد بفهمد اشتباه كرده است

،   اگر بعد از آن كه سر از سجده برداشت بفهمد پيش از آن كه ذكر سجده تمام شود سر بر داشته ـ  1062مسأله  
 .نمازش صحيح است

، در صورتى كه  ، يكى از هفت عضو را عمداً از زمين بر دارد گويد وقعى كه ذكر سجده را مى اگر م ـ  1063مسأله  
، اگر غير پيشانى جاهاى ديگر را از  ، ولى موقعى كه مشغول گفتن ذكر نيست شود جاهل قاصر نباشد نماز باطل مى

 .، اشكال ندارد زمين بردارد و دوباره بگذارد
تواند دوباره به زمين  ، نمى دارد تمام شدن ذكر سجده سهواً پيشانى را از زمين بر اگر پيش از  ـ  1064مسأله  
، بايد دو مرتبه به زمين  ، ولى اگر جاهاى ديگر را سهواً از زمين بر دارد ، و بايد آن را يك سجده حساب كند بگذارد

 .بگذارد و ذكر را بگويد
 .دوباره به سجده رود ايد بنشيند تا بدن آرام گيرد و بعد از تمام شدن ذكر سجده اول ب ـ  1065مسأله  

تر از چهار انگشت بسته   جاى پيشانى نمازگزار بايد از جاى سر انگشتان پاى او بلندتر يا پست ـ  1066مسأله  
 .تر از اين مقدار نباشد ، و بنابر احتياط واجب از جاى زانوهاى او هم بلندتر يا پست نباشد

، اگر جاى پيشانى از جاى سر انگشتهاى پاى   زمين سراشيب كه شيب آن درست معلوم نيست در ـ  1067مسأله  
 .، بنابر احتياط نماز او باطل است تر باشد او و زانوهايش بيش از چهار انگشت بسته بلندتر يا پست

ر از چهار انگشت بسته  اگر پيشانى را اشتباهاً بر چيزى بگذارد كه از جاى انگشتهاى پاى او بلندت ـ  1068مسأله  
، بايد سر را بردارد و بر چيزى كه بلند  گويند در حال سجده است ، چنانچه بلندى آن به قدرى است كه نمى است

گويند در  ، و اگر بلندى آن به قدرى است كه مى نيست يا بلنديش به اندازه چهار انگشت بسته يا كمتر است بگذارد
از روى آن بر روى چيزى كه بلنديش به اندازه چهار انگشت بسته يا كمتر است ، بايد پيشانى را  حال سجده است

 .، بنابر احتياط واجب بايد نماز را تمام كند و دوباره بخواند ، و اگر كشيدن پيشانى ممكن نيست بكشد
ه قدرى چرك ، پس اگر مهر ب ، چيزى فاصله نباشد كند  بايد بين پيشانى و آنچه بر آن سجده مى ـ  1069مسأله  

 .، ولى اگر مثال رنگ مهر تغيير كرده باشد اشكال ندارد ، سجده باطل است باشد كه پيشانى به خود مهر نرسد
، و در حال ناچارى بايد پشت دست را بر زمين   در سجده بايد دو كف دست را به زمين بگذارد ـ  1070مسأله  
، و چنانچه آن را هم  تياط واجب ـ مچ دست را به زمين بگذاردبنابر اح ، و اگر پشت دست هم ممكن نباشد ـ بگذارد
 .، و اگر آن هم ممكن نيست بازو را بگذارد تواند به زمين بگذارد ، تا آرنج هر جا را كه مى نتواند

، هر چند احتياط مستحب اين است كه سر   در سجده بايد دو انگشت بزرگ پاها را به زمين بگذارد ـ  1071مسأله  
، يا به واسطه بلند بودن  ، يا روى پا را به زمين بگذارد ، و اگر انگشتهاى ديگر پا انگشت بزرگ را به زمين بگذارددو 

، و كسى كه به واسطه ندانستن مسأله نمازهاى خود را اين طور  ، شست به زمين نرسد نماز باطل است ناخن
 .ر است نمازش صحيح است، و اگر قاص ، اگر مقصر است بايد دوباره بخواند خوانده

، و اگر چيزى از آن  ، بايد بقيه آن را به زمين بگذارد  كسى كه مقدارى از شست پايش بريده ـ  1072مسأله  
، و اگر هيچ  ، احتياط واجب آن است كه بقيه انگشتان را به زمين بگذارد نمانده يا اگر مانده خيلى كوتاه است

 . از پا باقى مانده به زمين بگذارد، بايد هر مقدار كه انگشت ندارد
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،   ، يا پاها را دراز كند ، مثال سينه و شكم را به زمين بچسباند  اگر به طور غير معمول سجده كند ـ  1073مسأله  
 .، بنابر احتياط واجب نماز را دوباره بخواند اگر چه هفت عضوى كه بيان شد به زمين برسد

، ولى اگر مثال مهر را روى فرش  كند بايد پاك باشد  كه بر آن سجده مى مهر يا چيز ديگرى ـ  1074مسأله  
 .، اشكال ندارد ، يا يك طرف مهر نجس باشد و پيشانى را به طرف پاك آن بگذارد نجس بگذارد

،   ، چنانچه ممكن است بايد با جاى سالم پيشانى سجده كند  اگر در پيشانى دمل و مانند آن باشد ـ  1075مسأله  
گر ممكن نيست بايد آنچه را كه سجده بر آن صحيح است گود كند و دمل را در گودال و جاى سالم را به مقدارى و ا

 .، و احتياط مستحب آن است كه آن گودال در زمين باشد كه براى سجده كافى باشد بر آن بگذارد
حتياط واجب به يكى از دو طرف پيشانى و ، بنابر ا  اگر دمل يا زخم تمام پيشانى را فرا گرفته باشد ـ  1076مسأله  

، و اگر به چانه هم ممكن نيست  ، و اگر ممكن نيست فقط به چانه چانه ـ اگر چه به تكرار نماز باشد ـ سجده كند
 .بايد براى سجده اشاره كند

، و مهر يا چيز  تواند خم شود تواند پيشانى را به زمين برساند بايد به قدرى كه مى  كسى كه نمى ـ  1077مسأله  
را بر آن بگذارد كه بگويند سجده  ديگرى را كه سجده بر آن صحيح است روى چيز بلندى گذاشته و طورى پيشانى

 .كرده است، ولى بايد كف دستها و زانوها و انگشتان پا را به طور معمول به زمين بگذارد
، الزم  ده بر آن صحيح است روى آن بگذارد اگر چيز بلندى نباشد كه مهر يا چيز ديگرى كه سج ـ  1078مسأله  

، ديگرى بلند  ، و در صورتى كه خودش نتواند است كه مهر يا چيز ديگر را با دست بلند كرده و بر آن سجده نمايد
 .كند و او بر آن سجده نمايد

ر نتواند بايد با ، و اگ ، بايد براى سجده با سر اشاره كند تواند سجده نمايد  كسى كه هيچ نمى ـ  1079مسأله  
 .، بايد در قلب نيت سجده كند و ذكر آن را بگويد تواند اشاره كند ، و اگر با چشمها هم نمى چشمها اشاره نمايد

، چنانچه ممكن باشد بايد نگذارد دوباره به جاى  اختيار از جاى سجده بلند شود  اگر پيشانى بى ـ  1080مسأله  
، و اگر نتواند سر را نگه دارد و  ، چه ذكر سجده را گفته باشد يا نه شود مى، و اين يك سجده حساب  سجده برسد

، اگر چه يك سجده  ، روى هم يك سجده حساب شدن محلّ اشكال است اختيار دوباره به جاى سجده برسد بى
م از واجب و ، بنابر احتياط واجب به قصد آنچه به او امر دارد ـ اع ، پس اگر ذكر نگفته باشد يقيناً آورده شده

 .مستحب ـ ذكر بگويد
، و الزم نيست براى  تواند بر فرش و مانند آن سجده نمايد ، مى  جايى كه انسان بايد تقيه كند ـ  1081مسأله  

باشد طورى سجده كند  ، ولى اگر بتواند بر حصير يا چيز ديگرى كه سجده بر آن صحيح مى نماز به جاى ديگر برود
 . نبايد بر فرش و مانند آن سجده نمايد، كه به زحمت نيفتد

 .شود سجده كند باطل است  اگر روى تشك پر يا چيز ديگرى كه استقرار بر آن حاصل نمى ـ  1082مسأله  

، چنانچه آلوده شدن بدن و لباس براى او   اگر انسان ناچار شود كه در زمين گل نماز بخواند ـ  1083مسأله  
، و اگر حرجى باشد در حالى كه ايستاده براى  هد را به طور معمول به جا آورد، بايد سجده و تش حرجى نيست

 .، و نمازش صحيح است سجده با سر اشاره كند و تشهد را ايستاده بخواند
 در ركعت اول و ركعت سومى كه تشهد ندارد ـ مثل ركعت سوم نماز ظهر و عصر و عشاء ـ بنابر  ـ  1084مسأله  

 .حركت بنشيند و بعد برخيزد عد از سجده دوم قدرى بىاحتياط مستحب ب
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 چيزهايى كه سجده بر آنها صحيح است

رويد ـ مانند چوب و برگ   سجده بايد بر زمين و چيزهاى غير خوراكى و پوشاكى كه از زمين مى ـ  1085مسأله  
 چيزهايى كه زمين و روييدنى از ، و ، مانند گندم و جو و پنبه درخت ـ باشد و سجده بر چيزهاى خوراكى و پوشاكى

، و همچنين است بنابر  ، مانند طال و نقره و قير و زفت و امثال اينها صحيح نيست كند زمين بر آنها صدق نمى
 .احتياط واجب سجده بر سنگهاى گرانبها مانند زمرّد و فيروزه

 .يست سجده بر برگ مو تا وقتى كه معموال خوردنى است جايز ن ـ  1086مسأله  

 .، مثل علف و كاه صحيح است رويد و خوراك حيوان است  سجده بر چيزهايى كه از زمين مى ـ  1087مسأله  

رويد  ، و اما دواهاى خوراكى كه از زمين مى  سجده بر گُلهايى كه خوراكى نيستند صحيح است ـ  1088مسأله  
جوشانند يا  نابر احتياط مستحب بر دواهايى كه مىب ، و چنانچه خود آنها خوردنى باشد سجده بر آنها صحيح نيست

 .، سجده نكند كنند كنند و از آب آنها استفاده مى دم مى
،    سجده بر گياهى كه خوردن آن در بعضى از جاها معمول است و در جاهاى ديگر معمول نيست ـ  1089مسأله  

 .و نيز سجده بر ميوه نارس صحيح نيست
، و احتياط مستحب آن است كه در حال اختيار به  ر سنگ آهك و سنگ گچ صحيح است سجده ب ـ  1090مسأله  

 .گچ و آهك پخته و آجر و كوزه گلى و مانند اينها سجده نكند
شود بر آن  ، مى  اگر كاغذ را از چيزى كه سجده بر آن صحيح است ـ مثال از كاه ـ ساخته باشند ـ  1091مسأله  

 .غذى كه از پنبه و مانند آن ساخته شده باشد محلّ اشكال است، ولى سجده بر كا سجده كرد
،  ، بعد از آن خاك باشد مى) عليه السالم(  براى سجده بهتر از هر چيز تربت حضرت سيد الشهداء ـ  1092مسأله  

 .بعد از خاك سنگ و بعد از سنگ گياه است
واسطه سرما يا گرماى زياد و مانند  ا اگر دارد به، ي  اگر چيزى كه سجده بر آن صحيح است ندارد ـ  1093مسأله  
، و احوط اين  لباسش سجده كند به شرط آن كه از حرير و ابريشم نباشد ، بايد به تواند بر آن سجده كند اينها نمى

 .مقدم بدارد است كه لباسى كه از پنبه و كتان است بر غير آن مانند لباسى كه از پشم و كرك است

اند  ر نشد ـ بنابر احتياط واجب ـ بر فيروزه و عقيق و امثال اينها و بر كاغذى كه از پنبه ساختهو اگر لباس ميس
، و اگر آن هم ميسر  اند سجده كند ، بر كاغذى كه از ابريشم و حرير ساخته ، و اگر آن هم فراهم نشد سجده كند

، ولى احتياط مستحب آن است  ده نمايد، بر هر چيز ديگرى كه در حال اختيار سجده بر آن جايز نيست سج نشد
، و اگر  ، بر غير آن از چيزهايى كه سجده بر آنها جايز نيست سجده نكند كه تا سجده بر پشت دست ممكن است

 .، بر چيز ديگر سجده نكند شود ، تا پنبه و كتان و قير و زفت فراهم مى پشت دست هم ميسر نشد
 .گيرد باطل است ستى كه پيشانى روى آن آرام نمى سجده بر گل و خاك س ـ  1094مسأله  

 .، بايد براى سجده دوم مهر را بر دارد  اگر در سجده اول مهر به پيشانى بچسبد ـ  1095مسأله  

است  بر آن صحيح ، و چيزى كه سجده كند گم شود  اگر در بين نماز چيزى كه بر آن سجده مى ـ  1096مسأله  
» 1093«وسعت دارد بايدنماز را بشكند، و اگر وقت تنگ است بايد به ترتيبى كه در مسألهنداشته باشد، چنانچه وقت

 .، عمل نمايد گذشت
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، چنانچه   هرگاه در حال سجده بفهمد پيشانى را بر چيزى گذاشته كه سجده بر آن باطل است ـ  1097مسأله  
سجده نمايد پيشانى را از روى آن بر وقت نماز وسعت دارد و ممكن است بر چيزى كه سجده بر آن صحيح است 

، و  ، و بنابر احتياط واجب دو سجده سهو به جا آورد داشته و بر چيزى كه سجده بر آن صحيح است سجده نمايد
گذشت عمل » 1093«، و چنانچه وقت تنگ است به ترتيبى كه در مسأله  اگر ممكن نيست نماز را از سر گيرد

 .نمايد
، بايد بر  د از سجده بفهمد پيشانى را روى چيزى گذاشته كه سجده بر آن باطل است اگر بع ـ  1098مسأله  

، و اگر اين كار  ، و بنابر احتياط واجب دو سجده سهو به جا آورد چيزى كه سجده بر آن صحيح است سجده نمايد
 .در دو سجده از يك ركعت اتّفاق افتاد نمازش باطل است

، و بعضى از مردم كه مقابل قبر  باشد  غير خداوند متعال حرام مى سجده كردن براى ـ  1099مسأله  
، وگرنه حرام  ، اگر براى شكر خداوند متعال باشد اشكال ندارد گذارند پيشانى را بر زمين مى) عليهم السالم( امامان
 .است

 
 مستحبات و مكروهات سجده

 : در سجده چند چيز مستحب است ـ  1100مسأله  

، و كسى كه نشسته نماز  خواند بعد از آن كه سر از ركوع برداشت و كامال ايستاد تاده نماز مى ـ كسى كه ايس1
 .، براى رفتن به سجده تكبير بگويد خواند بعد از آن كه كامال نشست مى

 .، و زن اول زانوها را به زمين بگذارد ، مرد اول دستها را خواهد به سجده برود  ـ موقعى كه مى2

 ا به مهر يا چيزى كه سجده بر آن صحيح است بگذارد ـ بينى ر3

 . ـ در حال سجده انگشتان دست را به هم بچسباند و برابر گوش بگذارد به طورى كه سر آنها رو به قبله باشد4

 :، و اين دعا را بخواند  ـ در سجده دعا كند و از خدا حاجت بخواهد5
»رَ الْميا خَي ينَ وؤُلسرَ الْمذُويا خَي نَّكالْواسعِ فَا كنْ فَضْلي ميالقْ عزار ي وقْنزينَ اُرطيمِ عظالْفَضْلِ الْع«. 

، از فضل فراگير خودت به من و عيال  ، و اى بهترين عطا كنندگان كنند يعنى اى بهترين كسى كه از او سؤال مى(
 )، پس به درستى كه تو داراى فضل بزرگى من روزى بده

 .، و روى پاى راست را بر كف پاى چپ بگذارد د از سجده بر ران چپ بنشيند ـ بع6

 . ـ بعد از هر سجده وقتى نشست و بدنش آرام گرفت تكبير بگويد7
 .بگويد» اَستَغْفرُ اللّه ربي و اَتُوب الَيه« ـ بعد از سجده اول بدنش كه آرام گرفت 8

 .شستن دستها را روى رانها بگذارد، و در موقع ن  ـ سجده را طول بدهد9
 . بگويد»اَللّه اَكْبرُ«، در حال آرامى بدن   ـ براى رفتن به سجده دوم10

 .ها صلوات بفرستد  ـ در سجده11

 .، دستها را بعد از زانوها از زمين بردارد  ـ در موقع بلند شدن 12

، و زنها آرنجها و شكم را بر زمين  از پهلو جدا نگاه دارند، و بازوها را   ـ مردها آرنجها و شكم را به زمين نچسبانند13
 .، و اعضاى بدن را به يكديگر بچسبانند بگذارند
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 .و مستحبات ديگر سجده در كتابهاى مفصل ذكر شده است
، جاى  ، و نيز مكروه است براى بر طرف كردن گرد و غبار  قرآن خواندن در سجده مكروه است ـ  1101مسأله  
ذكر ) ششم(، حكم آن در مبطالت نماز  ، و اگر در اثر فوت كردن حرفى از دهان عمداً بيرون آيد  فوت كندسجده را
 .شده است

 .و غير از اينها مكروهات ديگرى هم در كتابهاى مفصل ذكر شده است

 
 سجده واجب قرآن

يك آيه )  ـ فصلت حم سجده ـ   () الم تنزيل ) ( اقرأ (و )  والنجم ( در هر يك از چهار سوره  ـ  1102مسأله  
، و اگر فراموش كرد  ، بعد از تمام شدن آن آيه بايد فوراً سجده كند سجده است كه اگر انسان بخواند يا گوش دهد

، كه در اين صورت بايد به دستورى كه در مسأله  ، مگر در حال نماز باشد هر وقت يادش آمد بايد سجده نمايد
، احتياط مستحب اين است كه  ، و اما اگر بدون اختيار آيه سجده را بشنود عمل كندگذشت » 994 و 993 و 992«

 .سجده كند
 .دهد خودش نيز بخواند بايد دو سجده كند  اگر انسان موقعى كه آيه سجده را گوش مى ـ  1103مسأله  

، بايد سر از سجده بردارد و  ، اگر در حال سجده آيه سجده را بخواند يا گوش دهد  در غير نماز ـ  1104مسأله  
 .دوباره سجده كند

،  ، يا از كسى كه قصد خواندن قرآن ندارد فهمد  اگر انسان از بچه غير مميز كه خوب و بد را نمى ـ  1105مسأله  
، ولى اگر شخصى در ايستگاه  ، سجده واجب نيست يا مثال از گرامافون يا نوار ضبط صوت آيه سجده را استماع كند

 .، سجده واجب است يو آيه سجده را به قصد اين كه از قرآن است بخواند و انسان به وسيله راديو گوش دهدراد
، و بنابر احتياط واجب جاى پيشانى او از جاى   در سجده واجب قرآن بايد جاى انسان غصبى نباشد ـ  1106مسأله  

نيست با وضو يا غسل و رو به قبله باشد و عورت خود ، و الزم  سر انگشتانش بيش از چهار انگشت بسته بلندتر نباشد
باشد در لباس او شرط  ، و نيز چيزهايى كه در لباس نمازگزار شرط مى را بپوشاند و بدن و جاى پيشانى او پاك باشد

 .نيست
، و بنابر   در سجده واجب قرآن بايد پيشانى را بر چيزى كه سجده بر آن صحيح است گذاشته ـ  1107مسأله  

 .احتياط واجب جاهاى ديگر بدن را كه در سجده نماز ذكر شد بر زمين بگذارد
، اگر چه ذكر نگويد   هرگاه در سجده واجب قرآن پيشانى را به قصد سجده بر زمين بگذارد ـ  1108مسأله  
قّاً ال اله االَّ اللّه ايماناً و ال اله االَّ اللّه حقّاً ح«: ، و بهتر اين است كه بگويد ، و گفتن ذكر مستحب است كافيست
ٌ ، سجدت لَك يا رب تَعبداً و رِقّاً ال مستَنْكفاً و ال مستَكْبِراً بلْ اَنَا عبد ، ال اله االَّ اللّه عبوديةً و رِقّاً تَصديقاً
 .ٌ»مستَجِيرٌ خائفٌ  ضَعيفٌذَليل

 
 تشهد

، و ركعت چهارم نماز  ، و ركعت سوم نماز مغرب  در ركعت دوم تمام نمازهاى واجب و مستحبـ   1109مسأله  
اَشْهد اَنْ ال اله االَّ اللّه وحده ال «: ، يعنى بگويد ظهر و عصر و عشاء بايد انسان بعد از سجده دوم تشهد بخواند
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لَه شَرِيك دبداً عمحاَنَّ م داَشْه و ،ولُهسر و د همحالِ م د ومحلى ملِّ عص مو احتياط واجب آن است »، اَللّه 
، و در نمازهاى واجب بايد بعد از سجده دوم  ، و در نماز وتر هم تشهد الزم است كه به غير كيفيت ذكر شده نگويد

رام بودن بدن در نمازهاى مستحب واجب ، ولى نشستن و آ ، و در حال آرام بودن بدن تشهد را بخواند بنشيند
 .نيست

 . كلمات تشهد بايد به عربى صحيح و به طورى كه معمول است پشت سر هم گفته شود ـ  1110مسأله  

، بايد بنشيند و   اگر تشهد را فراموش كند و بايستد و پيش از ركوع يادش بيايد كه تشهد را نخوانده ـ  1111مسأله  
 .، و آنچه بايد در آن ركعت خوانده شود بخواند و نماز را تمام كند  و دوباره بايستدتشهد را بخواند

، و اگر در ركوع يا بعد از آن  ، براى ايستادن بى جا دو سجده سهو به جا آورد و بنابر احتياط مستحب بعد از نماز
، و بايد براى  ـ تشهد را قضا كند مستحببنابر احتياط  ، بايد نماز را تمام كند و بعد از سالم نماز ـ يادش بيايد

 .تشهد فراموش شده دو سجده سهو به جا آورد
، و  ، و روى پاى راست را به كف پاى چپ بگذارد  مستحب است در حال تشهد بر ران چپ بنشيند ـ  1112مسأله  

 : يا بگويد»اَلْحمد للّه«: پيش از تشهد بگويد

، و انگشتها را به   و نيز مستحب است دستها را بر رانها بگذارد»ه و الْحمد للّه و خَيرُ االَْسماء للّهبِسمِ اللّه و بِاللّ«
و تَقَبلْ شَفاعتَه و ارفَع «: ، و بعد از صلوات در تشهد اول بگويد ، و به دامان خود نگاه كند يكديگر بچسباند

تَهجرد«. 

 . مستحب است  زنها در وقت خواندن تشهد رانها را به هم بچسبانند ـ  1113مسأله  

 
 سالم نماز

اَلسالم «:  بعد از تشهد ركعت آخر نماز مستحب است در حالى كه نشسته و بدن آرام است بگويد ـ  1114مسأله  
رَكاتُهب و ةُ اللّهمحر و ا النَبِىهاَي كلَيينَ«: د بگويد و بعد از آن باي»عحالصال اللّه بادلى عع نا ولَيع الميا »اَلس 

 را اضافه »و رحمةُ اللّه و برَكاتُه« جمله »اَلسالم علَيكُم« و مستحب است كه به جمله »اَلسالم علَيكُم«: بگويد
 را اول بگويد مستحب است كه بعد از آن »لّه الصالحينَاَلسالم علَينا و على عباد ال«، و در صورتى كه  نمايد

»رَكاتُهب و ةُ اللّهمحر و كُملَيع المرا هم بگويد»اَلس . 

 اگر سالم نماز را فراموش كند و موقعى يادش بيايد كه صورت نماز به هم نخورده و كارى هم كه  ـ  1115مسأله  
، بايد سالم را بگويد و نمازش  كند ـ مثل پشت به قبله كردن ـ انجام نداده مىعمدى و سهوى آن نماز را باطل 

 .صحيح است
 اگر سالم نماز را فراموش كند و موقعى يادش بيايد كه كارى كه عمدى و سهوى آن نماز را باطل  ـ  1116مسأله  

ر موقعى يادش بيايد كه صورت نماز ، و اگ ، نمازش باطل است كند ـ مثل پشت به قبله كردن ـ انجام داده باشد مى
، بنابر احتياط نمازش  كند انجام نداده است ، ولى كارى كه عمدى و سهوى آن نماز را باطل مى به هم خورده است

 .باطل است

 
 ترتيب
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، مثل آن كه سوره را پيش از حمد  شود ، نماز باطل مى  اگر عمداً ترتيب نماز را به هم بزند ـ  1117مسأله  
، كه در اين  ، مگر اين كه به هم خوردن ترتيب در غير دو ركن باشد و آن شخص هم جاهل قاصر باشد ندبخوا

 .صورت نماز صحيح است
، مثال پيش از آن كه ركوع كند دو   اگر ركنى از نماز را فراموش كند و ركن بعد از آن را به جا آورد ـ  1118مسأله  

 .شود ، نماز باطل مى سجده نمايد
، مثال پيش از آن   اگر ركنى را فراموش كند و چيزى را كه بعد از آن است و ركن نيست به جا آورد ـ  1119ه  مسأل

 .، و آنچه را اشتباهاً پيش از آن خوانده دوباره بخواند ، بايد ركن را به جا آورد كه دو سجده كند تشهد بخواند
، مثال حمد را فراموش  د و ركن بعد از آن را به جا آورد اگر چيزى را كه ركن نيست فراموش كن ـ  1120مسأله  

 .، نمازش صحيح است كند و مشغول ركوع شود
آن هم ركن نيست به   اگر چيزى را كه ركن نيست فراموش كند و چيزى را كه بعد از آن است و ـ  1121مسأله  
 ، بايد ، مثال حمد را فراموش كند و سوره را بخواند جا آورد

 .، چيزى را كه اشتباهاً جلوتر خوانده دوباره بخواند ، و بعد از آن راموش كرده به جا آوردآنچه را ف
، يا سجده دوم را به خيال اين كه سجده اول   اگر سجده اول را به خيال اين كه سجده دوم است ـ  1122مسأله  

 .شود دوم او سجده دوم حساب مى، و سجده  ، و سجده اول او سجده اول ، نماز صحيح است است به جا آورد

 
 مواالت

، يعنى كارهاى نماز مانند ركوع و سجود و تشهد را پشت سر   انسان بايد نماز را با مواالت بخواند ـ  1123مسأله  
، و همچنين  چيزهايى را كه در نماز  اى فاصله نيندازد كه صورت نماز بهم بخورد هم به جا آورد و بين آنها به اندازه

، و اگر به قدرى بين آنها فاصله بيندازد كه نگويند نماز  ، به طورى كه معمول است پشت سر هم بخواند خواند مى
 .، نمازش باطل است خواند مى

 اگر در نماز عمداً بين حرفها يا كلمات به قدرى فاصله بيندازد كه صورت كلمه يا تركيب كلمات به  ـ  1124مسأله  
، مگر اين كه جاهل قاصر باشد و آن فاصله به قدرى باشد كه صورت نماز از بين نرود  ست، نمازش باطل ا هم بخورد

 .و در تكبيرة االحرام هم نباشد

، و فاصله به قدرى نباشد كه صورت نماز از بين برود و در تكبيرة  و اگر سهواً بين حرفها يا كلمات فاصله بيندازد
، و در  ، بايد آن حرفها يا كلمات را دوباره به طور معمول بخواند ه باشد، چنانچه مشغول ركن بعد نشد االحرام نباشد

، و اگر مشغول ركن بعد شده باشد نمازش صحيح  صورتى كه چيزى بعد از آن خوانده شده الزم است تكرار نمايد
ن قسمت و ما بعد ، بايد آ ، چنانچه قبل از سالم ملتفت بشود ، و اگر ركنى بعد از آن نباشد مانند تشهد آخر است

 .، و اگر بعد از سالم ملتفت شود نمازش صحيح است آن را دوباره بخواند

اش همان است كه در  ، به قدرى فاصله انداخت كه مواالت فوت شد وظيفه و اما اگر بين حروف يا كلمات سالم
 .گذشت» 1116  و1115«فراموشى سالم در مسأله 

 .زند هاى بزرگ مواالت را به هم نمى ود، و خواندن سوره طول دادن ركوع و سج ـ  1125مسأله  
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 قنوت

، بعد از قرائت و قبل از ركوع ركعت دوم مستحب است قنوت   در تمام نمازهاى واجب و مستحب ـ  1126مسأله  
،  اشدب ، و در نماز وتر با آن كه يك ركعت مى ، و در نماز شفع احوط آن است كه به رجاء مطلوبيت بخواند بخواند

 .خواندن قنوت پيش از ركوع مستحب است

عيد فطر و قربان در ركعت اول پنج  ، و نماز ، و نماز آيات پنج قنوت و نماز جمعه در هر ركعت يك قنوت دارد
ها در نماز عيد فطر و قربان  ، و احتياط واجب آن است كه قنوت دارد ، و در ركعت دوم چهار قنوت قنوت
 .نشود ترك

،  ، و كف آنها را رو به آسمان و پهلوى هم نگهدارد  مستحب است در قنوت دستها را مقابل صورت ـ  1127مسأله  
 .، و به كف دستها نگاه كند و غير شست انگشتهاى ديگر را به هم بچسباند

 باشد »سبحانَ اللّه«، اگر چه يك   در قنوت هر چه بر زبان بيايد از دعا و مناجات و ذكر ـ  1128مسأله  
، سبحانَ اللّه رب  ، ال اله االَّ اللّه العلي الْعظيم ال اله االَّ اللّه الْحليم الْكَرِيم«: ، و بهتر است بگويد كافيست

لْعظيمِ و الْحمد للّه رب السموات السبعِ و رب االَْرضينَ السبعِ و ما فيهِنَّ و ما بينَهنَّ و رب الْعرشِ ا
 .»الْعالَمينَ

، اگر  خواند ، ولى براى كسى كه نماز را به جماعت مى  مستحب است انسان قنوت را بلند بخواند ـ  1129مسأله  
 .، بلند خواندن قنوت مكروه است امام جماعت صداى او را بشنود

، و اگر فراموش كند و پيش از آن كه به اندازه ركوع خم شود  دارد اگر عمداً قنوت نخواند قضا ن ـ  1130مسأله  
، و  ، مستحب است بعد از ركوع قضا كند ، و اگر در ركوع يادش بيايد ، مستحب است بايستد و بخواند يادش بيايد

 .، مستحب است بعد از سالم آن را قضا نمايد اگر در سجده يادش بيايد

 

 

 
 ترجمه نماز

 :مضامين استقريب به اين 

 
  ـ ترجمه سوره حمد1

، و از هر گونه  كنم به نام ذاتى كه جامع جميع كماالت  يعنى ابتدا مى»بِسمِ اللّه«:  ) بِسمِ اللّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ (
 .نقص منزّه است و عقل در آن متحير است

 .شود افر مىمؤمن و ك نهايت است، و در دنيا شامل  رحمتش واسع و بى»الرَّحمنِ«

 .رحمتش ذاتى و ازلى و ابدى است و در آخرت مختص به مؤمنين است» الرَّحيمِ«

 . ، كه پرورش دهنده جهانيان است يعنى ثنا مخصوص اهللا است ) اَلْحمد للّه رب الْعالَمينَ (

 .معناى آن گذشت)  اَلرَّحمنِ الرَّحيمِ (

 .رنده و حكمران روز جزا استيعنى دا)  مالك يومِ الدينِ (
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 .خواهم كنم و فقط از تو كمك مى يعنى فقط تو را پرستش مى)  اياك نَعبد واياك نَستَعينُ (

 .يعنى راهنمايى كن ما را به راه راست)  اهدنا الصراطَ الْمستَقيمِ (

) هِملَيع تمينَ اَنْعراطَ الَّذاى ـ كه آنان پيغمبران و جانشينان  ه به آنان نعمت دادهيعنى راه كسانى ك ) ص
يعنى نه راه )  لِّينَ غَيرِ الْمغْضُوبِ علَيهِم و الَ الضĤَّ (پيغمبران و شهدا و صديقين و بندگان شايسته خداوندند ـ 

 .اند ، و نه راه آن كسانى كه گمراه كسانى كه بر آن ها غضب شده

 
 اهللا احد ـ ترجمه سوره قل هو 2

 .معناى آن گذشت)  بِسمِ اللّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ (

 .كه او خدايى است يگانه) صلى اهللا عليه وآله وسلم( يعنى بگو اى محمد)  ٌقُلْ هو اللّه اَحد (

) دمالص نياز و همه به او نيازمندند يعنى خدايى كه از تمام موجودات بى)  اَللّه. 

)  دلي لَمولَدي لَم يعنى فرزند ندارد و فرزند كسى نيست)  و. 

 .يعنى هيچ كسى همتاى او نيست)  ٌو لَم يكُنْ لَه كُفُواً اَحد (

 
  ـ ترجمه ذكر ركوع و سجود3

 و ذكرهايى كه بعد از آنها مستحب است

»هدمبِح يمِ وظالْع يبحانَ ربو من مشغول  يب و نقصى پاك و منزّه است يعنى پروردگار بزرگ من از هر ع»س ،
 .ستايش او هستم

»هدمبِح لى واالَْع يبحانَ ربباشد و از هر عيب و نقصى پاك و   يعنى پروردگار من از همه موجودات باالتر مى»س
 .، و من مشغول ستايش او هستم منزّه است

»عمس هدمنْ حمل كند ناى كسى كه او را ستايش مى يعنى خدا بپذيرد ث»اللّه. 

»هلَيا اَتُوب ي وبر رُ اللّهتَغْفو من به  كنم از خداوندى كه پرورش دهنده من است  يعنى طلب آمرزش مى»اَس ،
 .نمايم طرف او بازگشت مى

»داَقْعو اَقُوم هتقُولِ اهللاِ ووت او بر مى»بِحنشينم و مىخيزم   يعنى به يارى اهللا و قو. 

 
  ـ ترجمه قنوت4

»الْكَرِيم يملالْح الَّ اللّها لهيعنى نيست خدايى مگر اهللا كه صاحب حلم و كرم است»ال ا . 

»يمظالْع يلالع الَّ اللّها لهيعنى نيست خدايى مگر اهللا كه بلند مرتبه و بزرگ است»ال ا . 

 يعنى پاك و منزّه است اهللا كه پروردگار هفت آسمان »سبعِ و رب االَْرضينَ السبعِسبحانَ اللّه رب السموات ال«
 .و پروردگار هفت زمين است

 يعنى پروردگار هر چيزى است كه در آسمانها و زمينها و ما بين »و ما فيهِنَّ و ما بينَهنَّ و رب الْعرْشِ الْعظيمِ«
 .ار عرش بزرگ است، و پروردگ آنهاست

 . يعنى حمد و ثنا مخصوص اهللا است كه پرورش دهنده تمام جهانيان است»و الْحمد للّه رب الْعالَمينَ«
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  ـ ترجمه تسبيحات اربعه5

، و   و ثنا مخصوص اوست،  يعنى اهللا پاك و منزّه است»سبحانَ اللّه و الْحمد للّه و ال اله االَّ اللّه و اللّه اَكْبرُ«
 .تر است از اين كه وصف شود ، و بزرگ نيست خدايى ـ معبودى ـ مگر اهللا

 
  ـ ترجمه تشهد و سالم6

»لّهل دماَلْح لَه ال شَرِيك هدحو الَّ اللّها لهاَنْ ال ا ددهم كه  ، شهادت مى  يعنى ستايش مخصوص اهللا است»، اَشْه
 .ودى ـ مگر اهللا كه يگانه است و شريك نداردنيست خدايى ـ معب

»ولُهسر و هدبداً عمحاَنَّ م داَشْه د  يعنى و شهادت مى»وبنده او و ) صلى اهللا عليه وآله وسلم( دهم كه محم
 .فرستاده اوست

 .آل محمد يعنى خدايا رحمت بفرست بر محمد و »اَللّهم صلِّ على محمد و الِ محمد«

»تَهجرد فَعار و تَهلْ شَفاعتَقَب يعنى و قبول كن شفاعت پيغمبر را و درجه او را بلند كن»و . 

»رَكاتُهب و ةُ اللّهمحر و ا النَبِىهاَي كلَيع المو رحمت و بركات اهللا بر   يعنى درود و سالم بر تو اى پيغمبر»اَلس ،
 .تو باد

»ينَاَلسحالصـّال اللّه بادلى عع نا ولَيع يعنى درود و سالم اهللا بر ما نمازگزاران و تمام بندگان شايسته او»الم . 

»رَكاتُهب و ةُ اللّهمحر و كُملَيع المو مقصود از كلمه . ( يعنى درود و سالم و رحمت و بركات اهللا بر شما باد»اَلس
، هر چند به حسب مستفاد از بعض روايات دو ملك راست و چپ و مؤمنين   از اين كلمه باشدمراد واقعى» شما«

 .)باشد مى

 
 تعقيب نماز

، و  ، يعنى خواندن ذكر و دعا و قرآن شود  مستحب است انسان بعد از نماز مقدارى مشغول تعقيب ـ  1131مسأله  
،  غسل و تيمم او باطل شود رو به قبله تعقيب را بخواندبهتر است پيش از آن كه از جاى خود حركت كند و وضو و 

، و از  اند بخواند ، ولى بهتر است چيزهايى را كه در كتابهاى دعا دستور داده و الزم نيست تعقيب به عربى باشد
: است كه به اين ترتيب گفته شود)عليها السالم( تعقيبهايى كه خيلى به آن سفارش شده است تسبيح حضرت زهرا

 .»سبحانَ اللّه«بعد از آن سى و سه مرتبه » اَلْحمد للّه«بعد از آن سى و سه مرتبه » اَللّه اَكْبرُ«ى و چهار مرتبه س

، و همين قدر كه پيشانى را به قصد شكر بر زمين   مستحب است بعد از نماز سجده شكر نمايد ـ  1132مسأله  
، و نيز   بگويد»عفْواً« يا »شُكْراً للّه«، يا يك مرتبه  ، يا سه مرتبه ه، ولى بهتر است صد مرتب بگذارد كافيست

 .شود سجده شكر به جا آورد رسد يا باليى از او دور مى مستحب است هر وقت نعمتى به انسان مى

 
 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(صلوات بر پيغمبر
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، يا  را مانند محمد و احمد) اهللا عليه وآله وسلمصلى ( هر وقت انسان اسم مبارك حضرت رسول ـ  1133مسأله  
، اگر چه در نماز باشد مستحب است صلوات  لقب و كنيه آن جناب را مثل مصطفى و ابوالقاسم بگويد يا بشنود

 .بفرستد
مستحب است صلوات را هم ) صلى اهللا عليه وآله وسلم( موقع نوشتن اسم مبارك حضرت رسول ـ  1134مسأله  
 .كنند صلوات بفرستند ، و نيز بهتر است هر وقت آن حضرت را ياد مى بنويسند

 
 مبطالت نماز

 :گويند ، و آنها را مبطالت مى كند  دوازده چيز نماز را باطل مى ـ  1135مسأله  

 .، مثال در بين نماز بفهمد كه ساترش غصبى است  آن كه در بين نماز يكى از شرطهاى آن از بين برود)اول(

، مثال  كند پيش آيد آن كه در بين نماز عمداً يا سهواً يا از روى ناچارى چيزى كه وضو يا غسل را باطل مى) دوم(
، اگر در بين نماز بول يا  تواند از بيرون آمدن بول و غائط خوددارى كند ، ولى كسى كه نمى بول از او بيرون آيد
نيز اگر  ، و شود ، نمازش باطل نمى ضو گذشت رفتار نمايد، چنانچه به دستورى كه در احكام و غائط از او خارج شود

، نمازش صحيح  ، در صورتى كه به دستور استحاضه رفتار كرده باشد در بين نماز از زن مستحاضه خون خارج شود
 .است

ابر ، بن ، اگر نداند كه در بين نماز خوابش برده يا بعد از آن اختيار خوابش برده  كسى كه بى ـ  1136مسأله  
 .احتياط واجب بايد نمازش را دوباره بخواند

، و شك كند كه بعد از نماز بوده يا در بين نماز يادش رفته   اگر بداند به اختيار خودش خوابيده ـ  1137مسأله  
 .، نمازش صحيح است كه مشغول نماز است و خوابيده

 كه در سجده آخر نماز است يا در سجده  اگر در حال سجده از خواب بيدار شود و شك كند ـ  1138مسأله  
 .، بايد آن نماز را دوباره بخواند شكر

، مگر اين كه جاهل  آن است كه دستها را به قصد اين كه جزء نماز باشد روى هم بگذارد) از مبطالت نماز() سوم(
مگر اين كه جاهل قاصر ،  ،و همچنين ـ بنابر احتياط واجب ـ در صورتى كه به قصد عبوديت به جا آورد قاصرباشد

 .باشد
 هرگاه از روى فراموشى يا ناچارى يا تقيه يا براى كار ديگر ـ مثل خاراندن دست و مانند آن ـ  ـ  1139مسأله  

 .، اشكال ندارد دستها را روى هم بگذارد
 قصد اين كه جزء آن است كه بعد از خواندن حمد ـ در صورتى كه قصد دعا نكند و يا به) از مبطالت نماز() چهارم(

، ولى اگر جاهل  ، بلكه گفتن آن بعد از خواندن حمد به قصد دعا هم محلّ اشكال است نماز باشد ـ آمين بگويد
 .، نمازش اشكال ندارد قاصر باشد و يا اشتباهاً و يا از روى تقيه بگويد

، بلكه اگر  ت يا چپ قبله بر گردد، يا به طرف راس آن است كه عمداً پشت به قبله كند) از مبطالت نماز() پنجم(
 .، نمازش باطل است ، اگر چه به طرف راست يا چپ نرسد عمداً به قدرى برگردد كه نگويند رو به قبله است
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، در صورتى كه  ، و اگر برسد و متذكّر شود و اما در صورت سهو اگر به طرف راست يا چپ نرسد نماز او صحيح است
، و اگر به اين اندازه باقى نمانده يا بعد وقت متذكّر شود  ركعت ـ باقى مانده اعاده نمايدوقت ـ هر چند به مقدار يك 

 .، ولى اگر پشت به قبله كرده باشد بنابر احتياط واجب قضا نمايد قضا ندارد
طل  اگر عمداً سر را به قدرى بگرداند كه مواجه طرف راست يا چپ قبله يا بيشتر باشد نمازش با ـ  1140مسأله  

، و اگر به  شود ، ولى اگر سر را كمى بگرداند كه نگويند روى خود را از قبله برگردانده نمازش باطل نمى است
، در اين  مقدارى برگرداند كه بگويند روى خود را از قبله برگردانده است ولى به حد راست يا چپ قبله نرسيده باشد

، و اگر سهواً سر را به  ، و اگر سهوى باشد نماز صحيح است تصورت چنانچه رو گرداندن عمدى باشد نماز باطل اس
، در صورتى كه وقت ـ هر چند به مقدار يك  قدرى بگرداند كه مواجه طرف راست يا چپ قبله باشد و متذكّر شود

شود قضا نمانده يا بعد وقت متذكّر  ، و اگر به اين اندازه باقى ركعت ـ باقى مانده بنابر احتياط واجب اعاده نمايد
 .، ولى اگر سهواً پشت به قبله كرده باشد بنابر احتياط واجب قضا نمايد ندارد

،  آن است كه عمداً تكلّم كند به لفظى كه از دو حرف كمتر نباشد و مفيد معنايى باشد) از مبطالت نماز ()ششم(
همچنين است ـ بنابر احتياط واجب ، و  ، مگر اين كه جاهل قاصر باشد چه قصد افاده آن معنى را داشته باشد يا نه

، و در هر صورت اگر سهواً بگويد نمازش اشكال ندارد و بايد  ـ اگر دو حرف يا بيشتر داشته باشد و مفيد معنى نباشد
 .سجده سهو به جا آورد

ر زبان كه د) قِ(، چنانچه آن كلمه معنى داشته باشد ـ مثل  اى بگويد كه يك حرف دارد  اگر كلمه ـ  1141مسأله  
، و همچنين  شود ، نماز باطل مى عرب به معناى اين است كه نگهدارى كن ـ در صورتى كه قصد معناى آن بكند

 .، و يا مفهم معنى نباشد ، هر چند قصد معنى نكند است ـ بنابر احتياط واجب ـ در صورتى كه معناى آن را بداند
، مگر  كند ، نماز را باطل مى ، و ناله كردن عمدى ل ندارد سرفه كردن و آروغ زدن در نماز اشكا ـ  1142مسأله  

 .اين كه جاهل قاصر باشد
ـ و در موقع گفتن آن » اَللّه اَكْبرُ«: اى را به قصد ذكر بگويد ـ مثال به قصد ذكر بگويد  اگر كلمه ـ  1143مسأله  

انچه به قصد اين كه چيزى به كسى بفهماند ، ولى چن ، اشكال ندارد صدا را بلند كند كه چيزى را به ديگرى بفهماند
، مگر اين كه جاهل قاصر و در غير تكبيرة  شود ، نماز باطل مى ، يا به قصد ذكر و فهماندن با هم بگويد بگويد

، نماز  ، اما آنچه او را بر اين قصد وادار كرده فهماندن چيزى به غير باشد ، و اگر به قصد ذكر بگويد االحرام باشد
 .شود نمىباطل 

اى كه سجده واجب  ، به غير از چهار آيه  خواندن قرآن به قصد قرآنيت ـ نه قصد جزئيت ـ در نماز ـ  1144مسأله  
 .، ولى احتياط مستحب آن است كه به غير عربى دعا نكند دارد و نيز دعا كردن در نماز اشكال ندارد

ماز را عمداً بدون قصد جزئيت يا به جهت احتياط چند  اگر چيزى از حمد و سوره و ذكرهاى ن ـ  1145مسأله  
 .، اما بطالن نماز محلّ اشكال است ، ولى اگر از روى وسواس چند مرتبه بگويد حرام است ، اشكال ندارد مرتبه بگويد

ان طور كه ، بايد هم ، و اگر ديگرى به او سالم كند ، انسان نبايد به ديگرى سالم كند  در حال نماز ـ  1146مسأله  
علَيكُم (، مگر در جواب  )سالم علَيكُم: (در جواب بگويد) علَيكُم سالم(، مثال اگر گفته  او سالم كرده جواب دهد

الم(، كه بنابر احتياط واجب بايد بگويد  )السكُملَيع المس.( 
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، و  وراً طورى بگويد كه عرفاً جواب آن سالم باشد انسان بايد جواب سالم را ـ در نماز يا غير آنـ ف ـ  1147مسأله  
، چنانچه در نماز  اگر عمداً يا از روى فراموشى جواب سالم را به قدرى طول دهد كه جواب آن سالم حساب نشود

 .، و اگر در غير نماز باشد جواب دادن واجب نيست باشد نبايد جواب بدهد
، يا سالم  ، ولى اگر سالم كننده كر باشد يد كه سالم كننده بشنود بايد جواب سالم را طورى بگو ـ  1148مسأله  

 .، چنانچه انسان به طور معمول جواب او را بدهد كافيست داده و تند رد شود
 .، هر چند در نظر گرفتن دعا هم مانعى ندارد  بايد نمازگزار جواب سالم را به قصد تحيت بگويد ـ  1149مسأله  

ـ به نمازگزار سالم  فهمد اى كه خوب و بد را مى زن يا مرد نامحرم يا بچه مميز ـ يعنى بچه اگر  ـ  1150مسأله  
: ، بنابر احتياط واجب بايد نمازگزار بگويد )سالم علَيك: (، ولى اگر زن در سالم بگويد ، بايد جواب او را بدهد كند

 .، و كاف را زير و زبر ندهد )سالم علَيك(
 .، ولى نمازش صحيح است ، اگر چه معصيت كرده  اگر نمازگزار جواب سالم را ندهد ـ  1151مسأله  

، جواب او واجب و بنابر   اگر كسى به نمازگزار غلط سالم كند به طورى كه سالم حساب شود ـ  1152مسأله  
 .ز نيست، ولى اگر به طورى باشد كه سالم حساب نشود جواب او جاي احتياط بايد به طور صحيح باشد

، و جواب سالم مرد و  كند واجب نيست  جواب سالم كسى كه از روى مسخره يا شوخى سالم مى ـ  1153مسأله  
هر چند احوط آن ) علَيك(يا كلمه ) سالم(، و در جواب اكتفا كند به كلمه  زن غير مسلمان بنابر احتياط واجب است

 .جواب بگويد) علَيك(است كه به كلمه 
، ولى اگر يكى از آنها  ، جواب سالم او بر همه آنان واجب است اى سالم كند  اگر كسى به عده ـ  1154مسأله  

 .جواب دهد كافيست
، جواب  اى سالم كند و كسى كه سالم كننده قصد سالم دادن به او را نداشته  اگر كسى به عده ـ  1155مسأله  

 .شود ، جواب سالم او از ديگران ساقط نمى دهد
، و كسى كه بين آنها مشغول نماز است شك كند كه سالم كننده قصد  اى سالم كند  اگر به عده ـ  1156سأله  م

، ولى  ، و همچنين است اگر بداند قصد او را هم داشته ، نبايد جواب بدهد سالم كردن به او را هم داشته يا نه
 .، بايد جواب او را بگويد داشته و ديگرى جواب ندهد، اما اگر بداند قصد او را هم  ديگرى جواب سالم را بدهد

، و ايستاده به  ، و در اخبار سفارش شده است كه سواره به پياده  سالم كردن مستحب است ـ  1157مسأله  
 .، و كوچكتر به بزرگتر سالم كند نشسته

 . هر يك جواب سالم ديگرى را بدهد، بنا بر احتياط بايد  اگر دو نفر با هم به يكديگر سالم كنند ـ  1158مسأله  

سالم (، مثال اگر كسى گفت  ، مستحب است جواب سالم را بهتر از سالم بگويد  در غير نماز ـ  1159مسأله  
كُملَيةُ اللّه(در جواب بگويد ) عمحرو كُملَيع المس.( 

صدا يا  ، و چنانچه عمداً بى جاهل قاصر باشد، مگر اين كه  خنده با صدا و عمدى است) از مبطالت نماز ()هفتم(
 .، نمازش اشكال ندارد سهواً با صدا بخندد

 اگر براى جلوگيرى از صداى خنده حالتش تغيير كند مثال رنگش سرخ شود الزم نيست نمازش را  ـ  1160مسأله  
 .خارج شود، مثل آن كه از صورت نمازگزار  ، مگر آن كه مانع ديگرى پيدا شود دوباره بخواند
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، مگر اين كه جاهل قاصر  بنابر احتياط واجب آن است كه براى كار دنيا عمداً گريه كند)  از مبطالت نماز  ()هشتم(
 .باشد، و اگر از ترس خدا يا براى آخرت گريه كند از بهترين اعمال است

خواند ـ مثل به   نگويند نماز مىكارى است كه صورت نماز را به هم بزند به طورى كه عرفاً) از مبطالت نماز ()نهم(
، مثل اشاره كردن  ، ولى كارى كه صورت نماز را به هم نزند هوا پريدن و مانند آن ـ عمداً باشد يا از روى فراموشى

 .به دست اشكال ندارد
 .شود ، نمازش باطل مى خواند  اگر در بين نماز به قدرى ساكت بماند كه نگويند نماز مى ـ  1161مسأله  

، و در اثر آن شك كند كه صورت نماز به  ، يا مدتى ساكت شود  اگر در بين نماز كارى انجام دهد ـ  1162سأله  م
، هر چند احتياط مستحب اين است كه نماز را تمام كرده و دوباره  ، بايد نمازش را اعاده كند هم  خورده يا نه

 .بخواند
، كه اگر در نماز طورى بخورد يا بياشامد كه نگويند نماز  تخوردن و آشاميدن اس) از مبطالت نماز ()دهم(

،  خواند ، اما اگر طورى باشد كه بگويند نماز مى شود خواند ـ عمداً باشد يا از روى فراموشى ـ نمازش باطل مى مى
، نمازش اشكال  ، ولى اگر جاهل قاصر يا از روى فراموشى باشد شود ، نماز بنابر احتياط باطل مى چنانچه عمداً باشد

 .ندارد

، چنانچه بترسد كه اگر  ، و تشنه باشد ، نماز وتر بخواند ، اگر پيش از اذان صبح خواهد روزه بگيرد و كسى كه مى
تواند در بين نماز آب  ، در صورتى كه آب رو به روى او در دو يا سه قدمى باشد مى نماز را تمام كند صبح شود

 .، مثل روگرداندن از قبله انجام ندهد كند ماز را باطل مى، اما بايد كارى كه ن بياشامد
، و  شود ، نمازش باطل نمى ، غذايى را كه در دهان يا الى دندانها مانده فرو ببرد  اگر در بين نماز ـ  1163مسأله  

 .ال نداردنيز اگر قند يا شكر و مانند اينها در دهان مانده باشد و در حال نماز كم كم آب شود و فرو رود اشك
، يا در  شك در ركعتهاى نماز دو ركعتى ـ مانند نماز صبح و نماز مسافر ـ يا سه ركعتى) از مبطالت نماز() يازدهم(

 .، در صورتى كه نماز گزار در حال شك باقى بماند دو ركعت اول نمازهاى چهار ركعتى است
، يا چيزى را كه ركن نيست عمداً كم  ا سهواً كم كندآن است كه ركن نماز را عمداً ي) از مبطالت نماز ()دوازدهم(

،  ، و اگر ركوع يا دو سجده از يك ركعت را عمداً يا سهواً زياد كند ، مگر اين كه جاهل قاصر باشد يا زياد نمايد
 از ، و بطالن نماز به زيادى عمدى آن ، ولى زياد كردن تكبيرة االحرام سهواً مبطل نماز نيست شود نمازش باطل مى

 .جاهل قاصر محلّ اشكال است
، نمازش  كند انجام داده يا نه  اگر بعد از نماز شك كند كه در بين نماز كارى كه نماز را باطل مى ـ  1164مسأله  

 .صحيح است

 
 چيزهايى كه در نماز مكروه است

ورى كه نگويند روى خود ، به ط  مكروه است در نماز صورت را كمى به طرف راست يا چپ بگرداند ـ  1165مسأله  
 .، وگرنه نماز باطل است چنانكه گذشت را از قبله گردانده

، و با ريش و دست خود بازى  ، هم بگذارد يا به طرف راست و چپ بگرداند و نيز مكروه است در نماز چشمها را
 . انگشترى نگاه كند، و به خط قرآن يا كتاب يا خط ، و آب دهان بيندازد ، و انگشتها را داخل هم نمايد كند
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، بلكه هر  ، براى شنيدن حرف كسى ساكت شود و همچنين مكروه است موقع خواندن حمد و سوره و گفتن ذكر
 .باشد كارى كه خضوع و خشوع را از بين ببرد مكروه مى

نماز ، و نيز موقع خوددارى كردن از بول و غائط مكروه است  آيد  موقعى كه انسان خوابش مى ـ  1166مسأله  
، و غير از اينها مكروهات  باشد ، و همچنين پوشيدن جوراب تنگ كه پا را فشار دهد در نماز مكروه مى بخواند

 .ديگرى هم در كتابهاى مفصل ذكر شده است

 
 شود نماز واجب را شكست مواردى كه مى

جلوگيرى از ضرر مالى يا ، ولى براى حفظ مال و   شكستن نماز واجب از روى اختيار حرام است ـ  1167مسأله  
 .بدنى مانعى ندارد

، يا حفظ مالى كه نگهدارى آن   اگر حفظ جان خود انسان يا كسى كه حفظ جان او واجب است ـ  1168مسأله  
 .، بايد نماز را بشكند باشد بدون شكستن نماز ممكن نباشد واجب مى
، چنانچه بتواند در  طلب خود را از او مطالبه كند اگر در وسعت وقت مشغول نماز باشد و طلبكار  ـ  1169مسأله  

، بايد  ، و اگر بدون شكستن نماز دادن طلب او ممكن نيست ، بايد در همان حال بپردازد بين نماز طلب او را بدهد
 .، و بعد نماز را بخواند نماز را بشكند و طلب او را بدهد

، و  ، چنانچه وقت تنگ باشد بايد نماز را تمام كند است اگر در بين نماز بفهمد كه مسجد نجس  ـ  1170مسأله  
،  ، بعد بقيه نماز را بخواند ، بايد در بين نماز تطهير كند زند اگر وقت وسعت دارد و تطهير مسجد نماز را به هم نمى

، مگر  يست، شكستن نماز جايز ن ، در صورتى كه بعد از نماز تطهير مسجد ممكن باشد زند و اگر نماز را به هم مى
، كه در اين صورت بايد نماز را بشكند و مسجد را تطهيرنمايد و  آن كه نجس بودن مسجد موجب هتك مسجد باشد

 .، و همچنين اگر بعد از نماز تطهير مسجد ممكن نباشد بعد نماز را بخواند
 كرده ولى نمازش صحيح ، هر چند معصيت ، اگر نماز را تمام كند  كسى كه بايد نماز را بشكند ـ  1171مسأله  

 .، اگر چه احتياط مستحب آن است كه دوباره بخواند است
، چنانچه   اگر پيش از آن كه به اندازه ركوع خم شود يادش بيايد كه اذان و اقامه را فراموش كرده ـ  1172مسأله  

گر پيش از قرائت يادش ، و همچنين است ا ، مستحب است براى گفتن آنها نماز را بشكند وقت نماز وسعت دارد
 .بيايد كه اقامه را فراموش كرده

 
 شكّيات

كند هر چند بطالن در بعضى  هشت قسم آن شكهايى است كه نماز را باطل مى: شكّيات نماز بيست و سه قسم است
 .، و نُه قسم ديگر آن صحيح است ، و به شش قسم آن نبايد اعتنا كرد از آنها مبنى بر احتياط است

 
 طل كنندهشكهاى با

 :كند از اين قرار است  شكهايى كه نماز را باطل مى ـ  1173مسأله  
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، ولى شك در شماره ركعتهاى  ، مثل نماز صبح و نماز مسافر  شك در شماره ركعتهاى نماز دو ركعتى واجب)اول(
 .كند نماز مستحب و نماز احتياط نماز را باطل نمى

 . ركعتىشك در شماره ركعتهاى نماز سه) دوم(

 .آن كه در نماز چهار ركعتى شك كند كه يك ركعت خوانده يا بيشتر) سوم(

 . آن كه در نماز چهار ركعتى پيش از تمام شدن ذكر سجده دوم شك كند كه دو ركعت خوانده يا بيشتر)چهارم(

 . شك در ركعتهاى نماز كه نداند چند ركعت خوانده است)پنجم(

، ولى در اين شك ـ بنابر احتياط واجب ـ بنا را بر دو بگذارد و  ا دو و بيشتر از پنج، ي  شك بين دو و پنج)ششم(
 .، و اعاده نمايد نماز را تمام كند

، ولى در اين شك ـ بنابر احتياط واجب ـ بنا را بر سه بگذارد  ، و سه و بيشتر از شش  شك بين سه و شش)هفتم(
 .، و اعاده نمايد و نماز را تمام كند

، و چهار و بيشتر از شش كه احتياط واجب آن است كه بنا را بر چهار بگذارد و نماز   شك بين چهار و شش)شتمه(
 .، و اعاده نمايد را تمام كند

، بايد به قدرى فكر كند كه آن شك مستقر   اگر يكى از شكهاى باطل كننده براى انسان پيش آيد ـ  1174مسأله  
 .، و بهتر آن است كه به قدرى فكر كند كه صورت نماز به هم بخورد د نماز را به هم بزندتوان ، و بعد از آن مى شود

 
 شكهايى كه نبايد به آنها اعتنا كرد

 : شكهايى كه نبايد به آنها اعتنا كرد از اين قرار است ـ  1175مسأله  

شك كند كه حمد را خوانده يا ، مثل آن كه در ركوع  شك در چيزى كه محلّ به جا آوردن آن گذشته است) اول(
 .نه
 .شك بعد از سالم نماز) دوم(

 .شك بعد از گذشتن وقت نماز) سوم(

 .كند ، يعنى كسى كه زياد شك مى  شك كثيرالشّك)چهارم(

، و همچنين شك مأموم در  ، در صورتى كه مأموم شماره آنها را بداند  شك امام در شماره ركعتهاى نماز)پنجم(
 . امام شماره ركعتهاى نماز را بداندصورتى كه

 . شك در نمازهاى مستحبى و نماز احتياط)ششم(

 
  ـ شك در چيزى كه محلّ آن گذشته است1

 اگر در بين نماز شك كند كه يكى از كارهاى واجب آن را انجام داده يا نه ـ مثال شك كند كه  ـ  1176مسأله  
، بايد آنچه را كه در انجام آن شك كرده   كه بعد از آن واجب است نشدهحمد خوانده يا نه ـ چنانچه مشغول كارى

، و اگر به كارى كه بعد از آن است مشغول شده ـ مثال در حال خواندن سوره شك كند كه حمد را  به جا آورد
 .خوانده يا نهـ به شك خود اعتنا نكند
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، يا وقتى كه آخر آيه را  ه پيش را خوانده يا نهاى شك كند كه آي  اگر در بين خواندن آيه ـ  1177مسأله  
 .، بايد به شك خود اعتنا نكند خواند شك كند كه اول آن را خوانده يا نه مى

، مانند ذكر و آرام بودن بدن را انجام   اگر بعد از ركوع يا سجود شك كند كه كارهاى واجب آن ـ  1178مسأله  
 .نكندداده يا نه بايد به شك خود اعتنا 

رود شك كند كه ركوع كرده يا نه بنابر احتياط واجب برگردد و   اگر در حالى كه به سجده مى ـ  1179مسأله  
، بايد  ، و اگر شك كند كه بعد از ركوع ايستاده يا نه بايستد و ركوع را به جا آورد و نماز را تمام كند و دوباره بخواند

 .و نماز را تمام كندبرگردد و بايستد و بعد به سجده رفته 
 .، بايد برگردد و به جا آورد  اگر در حال برخاستن شك كند كه سجده يا تشهد را به جا آورده يا نه ـ  1180مسأله  

خواند شك كند  ، اگر موقعى كه حمد يا تسبيحات مى خواند  كسى كه نشسته يا خوابيده نماز مى ـ  1181مسأله  
، و اگر پيش از آن كه مشغول حمد يا  ، بايد به شك خود اعتنا نكند آورده يا نهكه سجده يا تشهد را به جا 

، چنانچه نداند آن حالت ـ مثال نشستن ـ آيا  تسبيحات شود شك كند كه سجده يا تشهد را به جا آورده يا نه
، چنانچه  بدل از قيام است، و اگر بداند كه  ، بايد برگردد و مشكوك را به جا آورد نشستن بدل از قيام است يا نه

شك در تشهد باشد بنابر احتياط واجب آن را به قصد قربت مطلقه ـ اعم از وجوب و استحباب ـ بياورد و نمازش 
 .، بنابر احتياط واجب نماز را تمام كند و دوباره به جا آورد ، و اگر شك در سجده است صحيح است

، چنانچه مشغول كارى كه بعد از آن  ركنهاى نماز را به جا آورده يا نه اگر شك كند كه يكى از  ـ  1182مسأله  
، بايد  ، مثال اگر پيش از خواندن تشهد شك كند كه دو سجده را به جا آورده يا نه ، بايد آن را به جا آورد است نشده
ركن ركوع يا دو سجده باشد ، در صورتى كه آن  ، و چنانچه بعد يادش بيايد كه آن ركن را به جا آورده به جا آورد

 .نمازش باطل است
، چنانچه مشغول كارى كه بعد از آن است   اگر شك كند عملى را كه ركن نيست به جا آورده يا نه ـ  1183مسأله  

،  ، بايد حمد را بخواند ، مثال اگر پيش از خواندن سوره شك كند كه حمد را خوانده يا نه نشده بايد آن را به جا آورد
 .، نمازش صحيح است  اگر بعد از انجام آن يادش بيايد كه آن را به جا آوردهو

، چنانچه مشغول كارى كه بعد از آن است شده بايد   اگر شك كند كه ركنى را به جا آورده يا نه ـ  1184مسأله  
ه را به جا آورده يا ، مثال موقعى كه مشغول خواندن تشهد است اگر شك كند كه دو سجد به شك خود اعتنا نكند

، در صورتى كه تكبيرة االحرام  ، و اگر يادش بيايد كه آن ركن را به جا نياورده ، بايد به شك خود اعتنا نكند نه
، و در غير آن چنانچه مشغول ركن بعد  ، چه داخل ركن بعد شده باشد يا نشده باشد ، نمازش باطل است باشد
، مثال اگر پيش از ركوع ركعت بعد   اگر مشغول ركن بعد شده نمازش باطل است، و ، بايد آن را به جا آورد نشده

، نمازش باطل  ، بايد به جا آورد و اگر در ركوع يا بعد از آن يادش بيايد يادش بيايد كه دو سجده را به جا نياورده
 .است

چه مشغول كارى كه بعد از آن است ، چنان  اگر شك كند عملى را كه ركن نيست به جا آورده يا نه ـ  1185مسأله  
، اگر شك كند كه حمد را خوانده يا  ، مثال موقعى كه مشغول خواندن سوره است شده بايد به شك خود اعتنا نكند

، در صورتى كه مشغول ركن بعد  ، و اگر بعد يادش بيايد كه آن را به جا نياورده ، بايد به شك خود اعتنا نكند نه
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، بنابراين اگر مثال در قنوت يادش بيايد كه  ، و اگر مشغول ركن بعد شده نمازش صحيح است آوردنشده بايد به جا 
 .، و اگر در ركوع يادش بيايد نمازش صحيح است ، بايد بخواند سوره را نخوانده

طه انجام ، يا به واس ، چنانچه مشغول نماز ديگر شده  اگر شك كند كه سالم نماز را گفته يا نه ـ  1186مسأله  
، و اگر پيش از  ، بايد به شك خود اعتنا نكند زند از حال نمازگزار بيرون رفته كارى كه صورت نماز را به هم مى

، و اگر شك كند كه سالم را درست گفته يا نه در هر  اينها شك كند بايد سالم را بگويد اگر چه مشغول تعقيب باشد
 .صورت به شك خود اعتنا نكند

 
2بعد از سالم ـ شك  

 اگر بعد از سالم نماز شك كند كه نمازش صحيح بوده يا نه ـ مثال شك كند ركوع كرده يا نه ـ يا  ـ  1187مسأله  
، و مشهور  ، به شك خود اعتنا نكند بعد از سالم نماز چهار ركعتى شك كند كه چهار ركعت خوانده يا پنج ركعت

، مثال بعد از سالم نماز چهار ركعتى شك كند كه سه ركعت خوانده  اطل باشداگر هر دو طرف شك او ب«: اند فرموده
، و احتياط واجب آن است كه يك ركعت ديگر  ولى اين حكم محلّ اشكال است» .، نمازش باطل است يا پنج ركعت

 .، و نماز را هم اعاده نمايد بخواند و بعد از سالم نماز دو سجده سهو به جا آورد

 
  از وقت ـ شك بعد3

، خواندن  كند كه نخوانده ، يا گمان  اگر بعد از گذشتن وقت نماز شك كند كه نماز خوانده يا نه ـ  1188مسأله  
، اگر چه گمان كند كه خوانده است  كند كه نماز خوانده يا نه ، ولى اگر پيش از گذشتن وقت شك آن الزم نيست
 .بخواند بايد آن نماز را

 .، به شك خود اعتنا نكند ر بعد از گذشتن وقت شك كند كه نماز را درست خوانده يا نه اگ ـ  1189مسأله  

، ولى نداند به نيت ظهر   اگر بعد از گذشتن وقت نماز ظهر و عصر بداند چهار ركعت نماز خوانده ـ  1190مسأله  
 .واجب است بخواند، بايد چهار ركعت نماز قضا به نيت نمازى كه بر او  خوانده يا به نيت عصر

 اگر بعد از گذشتن وقت نماز مغرب و عشاء بداند يك نماز خوانده ولى نداند سه ركعتى خوانده يا  ـ  1191مسأله  
 .، بايد قضاى نماز مغرب و عشاء را بخواند چهار ركعتى

 
  ـ شك كثيرالشّك4

، و كسى كه حال او به نحوى باشد كه  كند  كثيرالشّك كسى است كه عرفاً بگويند زياد شك مى ـ  1192مسأله  
، و چنانچه زياد شك كردن از غضب  الاقل در هر سه نماز پشت سر هم يك مرتبه شك كند مصداق كثيرالشّك است

 .، به شك خود اعتنا نكند يا ترس يا پريشانى حواس نباشد
، بايد بنا بگذارد كه آن را  نماز شك كند كثيرالشّك اگر در به جا آوردن چيزى از اجزاء يا شرايط  ـ  1193مسأله  

، و اگر در به جا آوردن  ، بايد بنا بگذارد كه ركوع كرده است ، مثال اگر شك كند كه ركوع كرده يا نه به جا آورده
كند ـ مثل اين كه شك كند كه نماز صبح را دو ركعت خوانده يا سه ركعت ـ  چيزى شك كند كه نماز را باطل مى

 .ر صحت بگذاردبنا را ب
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، چنانچه در چيزهاى ديگر نماز شك كند بايد به  كند  كسى كه در يك چيز نماز زياد شك مى ـ  1194مسأله  
، اگر در به جا آوردن ركوع شك  كند سجده كرده يا نه ، مثال كسى كه زياد شك مى دستور آن شك عمل نمايد

 .، و اگر به سجده رفته اعتنا نكند گر به سجده نرفته ركوع را به جا آورد، يعنى ا ، بايد به دستور آن رفتار نمايد كند
، اگر در نماز ديگر ـ مثال در  كند  كسى كه در نماز مخصوصى ـ مثال در نماز ظهر ـ زياد شك مى ـ  1195مسأله  

 .، بايد به دستور شك رفتار نمايد نماز عصر ـ شك كند
، اگر در غير آن جا نماز  كند خواند زياد شك مى  در جاى مخصوصى نماز مى كسى كه فقط وقتى ـ  1196مسأله  

 .، بايد به دستور شك عمل نمايد بخواند و شكّى براى او پيش آيد
، و كثيرالشّك تا  ، بايد به دستور شك عمل نمايد  اگر انسان شك كند كه كثيرالشّك شده يا نه ـ  1197مسأله  

 .، بايد به شك خود اعتنا نكند ال معمولى مردم برگشتهوقتى يقين نكند كه به ح
، بعد يادش  ، اگر شك كند ركنى را به جا آورده يا نه و اعتنا نكند كند  كسى كه زياد شك مى ـ  1198مسأله  

 ، چه داخل ركن بعد شده ، نمازش باطل است ، در صورتى كه تكبيرة االحرام باشد بيايد كه آن را به جا نياورده
، و اگر مشغول ركن بعد  ، بايد آن را به جا آورد ، و در غير آن چنانچه مشغول ركن بعد نشده باشد يا نشده باشد

، چنانچه پيش از سجده دوم يادش  ، مثال اگر شك كند كه ركوع كرده يا نه و اعتنا نكند شده نمازش باطل است
 . اگر در سجده دوم يادش بيايد نمازش باطل است، و بيايد كه ركوع نكرده است بايد بر گردد و ركوع كند

، اگر شك كند چيزى را كه ركن نيست به جا آورده يا نه و اعتنا نكند  كند  كسى كه زياد شك مى ـ  1199مسأله  
گر از ، و ا ، بايد آن را به جا آورد ، چنانچه از محلّ به جا آوردن آن نگذشته و بعد يادش بيايد كه آن را به جا نياورده
، چنانچه در قنوت  ، مثال اگر شك كند كه حمد خوانده يا نه و اعتنا نكند محلّ آن گذشته نمازش صحيح است

 .، و اگر در ركوع يادش بيايد نمازش صحيح است ، بايد بخواند يادش بيايد كه آن را نخوانده

 
  ـ شك امام و مأموم5

، مثال شك كند كه سه ركعت خوانده يا چهار  اى نماز شك كند اگر امام جماعت در شماره ركعته ـ  1200مسأله  
، و به امام بفهماند كه چهار ركعت  ، چنانچه مأموم يقين يا گمان داشته باشد كه مثال چهار ركعت خوانده ركعت

اشد كه چند ، و نيز اگر امام يقين يا گمان داشته ب ، امام بايد نماز را تمام كند و نماز احتياط ندارد خوانده است
 .، بايد به شك خود اعتنا ننمايد ركعت خوانده است و مأموم در شماره ركعتهاى نماز شك كند

 
  ـ شك در نماز مستحبى6

،  كند ، چنانچه طرف بيشتر شك نماز را باطل مى  اگر در شماره ركعتهاى نماز مستحبى شك كند ـ  1201مسأله  
، بايد بنا بگذارد كه دو  ال اگر در نافله صبح شك كند كه دو ركعت خوانده يا سه ركعت، مث بايد بنا را بر كمتر بگذارد

كند ـ مثال شك كند كه دو ركعت خوانده يا يك  ، و اگر طرف بيشتر شك نماز را باطل نمى ركعت خوانده است
 .ركعت ـ به هر طرف شك عمل كند نمازش صحيح است

، پس اگر يكى از  ، ولى زياد شدن ركن در آن اشكال ندارد كند  را باطل مى كم شدن ركن نافله ـ  1202مسأله  
، و  ، بايد آن كار را انجام دهد كارهاى نافله را فراموش كند و موقعى يادش بيايد كه مشغول ركن بعد از آن شده
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، بايد برگردد و حمد را  ه، مثال اگر در بين ركوع يادش بيايد كه سوره حمد را نخواند دوباره آن ركن را به جا آورد
 .بخواند و دوباره به ركوع رود

ـ چنانچه محلّ آن نگذشته   اگر در يكى از كارهاى نافله شك كند ـ خواه ركن باشد يا غير ركن ـ  1203مسأله  
 .، و اگر محلّ آن گذشته به شك خود اعتنا نكند بايد به جا آورد

، و اگر  ، نمازش صحيح است ركعتى گمانش به سه ركعت يا بيشتر برود اگر در نماز مستحبى دو  ـ  1204مسأله  
، بايد يك  رود ، مثال اگر گمانش به يك ركعت مى ، بايد به همان گمان عمل كند گمانش به دو ركعت يا كمتر برود

 .ركعت ديگر بخواند
، يا يك سجده  شود هو واجب مى اگر در نماز نافله كارى كند كه براى آن در نماز واجب سجده س ـ  1205مسأله  

 .، سجده سهو و قضا بر او واجب نيست يا تشهد را فراموش نمايد و بعد از سالم يادش بيايد
عليه ( ، چنانچه آن نماز مثل نماز جعفر طيار  اگر شك كند كه نماز مستحبى را خوانده يا نه ـ  1206مسأله  

، و همچنين است اگر مثل نافله يوميه وقت معين  د كه نخوانده است، بنا بگذار وقت معين نداشته باشد) السالم
، ولى اگر بعد از گذشتن وقت شك كند كه  داشته باشد و پيش از گذشتن وقت شك كند كه آن را به جا آورده يا نه

 .، به شك خود اعتنا نكند خوانده است يا نه

 
 شكهاى صحيح

، و بنابر احتياط  ،بايد فكر نمايد  شماره ركعتهاى نماز چهار ركعتى شك كند، اگر در  در نُه صورت ـ  1207مسأله  
،  ، همان طرف را بگيرد و نماز را تمام كند ، پس اگر يقين يا گمان به يك طرف شك پيدا كرد واجب تأخير نيندازد

 :، و آن نُه صورت از اين قرار است شود عمل نمايد وگرنه به دستورهايى كه بيان مى
، كه بايد بنا   آن كه بعد از تمام شدن ذكر واجب سجده دوم شك كند كه دو ركعت خوانده است يا سه ركعت)ولا(

بگذارد سه ركعت خوانده است و يك ركعت ديگر بخواند و نماز را تمام كند و بعد از نماز يك ركعت نماز احتياط 
 .ايستاده به جا آورد

، كه هر چند براى تخيير بين از سر گرفتن نماز   شدن ذكر واجب سجده دومشك بين دو و چهار بعد از تمام) دوم(
، ولى احتياط واجب آن است كه بنا را بر چهار بگذارد و  و بنابر چهار گذاشتن و آوردن نماز احتياط وجهى هست

 .نماز را تمام كند و بعد از نماز دو ركعت نماز احتياط ايستاده بخواند
، كه بايد بنا را بر چهار بگذارد و نماز را   و چهار بعد از تمام شدن ذكر واجب سجده دومشك بين دو و سه) سوم(

 .تمام كند و بعد از نماز دو ركعت نماز احتياط ايستاده و بعد دو ركعت نشسته به جا آورد
ارد و نماز را بايد بنا را بر چهار بگذ ، كه  شك بين چهار و پنج بعد از تمام شدن ذكر واجب سجده دوم)چهارم(

 .جا آورد تمام كند و بعد از نماز دو سجده سهو به

، يا پيش از تمام شدن ذكر واجب سجده دوم يكى از اين چهار شك براى او پيش آيد  ولى اگر بعد از سجده اول
 .نمازش باطل است
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، و بنابر مشهور  از را تمام كند شك بين سه و چهار كه در هر جاى نماز باشد بايد بنا را بر چهار بگذارد و نم)پنجم(
، ولى احتياط واجب آن است كه دو  بعد از نماز يك ركعت نماز احتياط ايستاده يا دو ركعت نشسته به جا آورد

 .ركعت نماز نشسته را اختيار كند
، و  بدهد، كه بايد بنشيند و تشهد بخواند و سالم نماز را   شك بين چهار و پنج در حالى كه ايستاده است)ششم(

، ولى احتياط واجب آن  بنا بر مشهور بعد از نماز يك ركعت نماز احتياط ايستاده يا دو ركعت نشسته به جا آورد
 .است كه دو ركعت نماز نشسته را اختيار كند

، كه بايد بنشيند و تشهد بخواند و سالم دهد و دو ركعت   شك بين سه و پنج در حالى كه ايستاده است)هفتم(
 .، چنانكه در صورت دوم گذشت  احتياط ايستاده به جا آوردنماز

، كه بايد بنشيند و تشهد بخواند و بعد از سالم نماز   شك بين سه و چهار و پنج در حالى كه ايستاده است)هشتم(
 .دو ركعت نماز احتياط ايستاده و بعد دو ركعت نشسته به جا آورد

، كه بايد بنشيند و تشهد بخواند و سالم نماز را بدهد و دو  تاده است شك بين پنج و شش در حالى كه ايس)نهم(
 .سجده سهو به جا آورد

دو سجده سهو براى ايستادن بيجا در اين چهار صورت به جا آورد و نيز بنابر احتياط مستحب ،. 
لكه به دستورى كه براى ، ب ، نبايد نماز را بشكند  اگر يكى از شكهاى صحيح براى انسان پيش آيد ـ  1208مسأله  

، پس اگر پيش از انجام كارى كه نماز را باطل  ، و چنانچه به دستور شك عمل نكند آن شك هست عمل نمايد
، و اگر بعد از انجام كارى كه  ، نماز دومش هم باطل است كند ـ مثل روگرداندن از قبله ـ نماز را از سر گيرد مى

 .، نماز دومش صحيح است ودكند مشغول نماز ش نماز را باطل مى
، چنانچه انسان نماز   اگر يكى از شكهايى كه نماز احتياط براى آنها واجب است در نماز پيش آيد ـ  1209مسأله  

، در صورتى كه پيش از  ، و اگر نماز احتياط را نخواند را تمام كند بايد نماز احتياط را بخواند و نماز را از سر نگيرد
، و اگر بعد از انجام كارى كه  ، نماز دومش هم باطل است كند نماز را از سر بگيرد ماز را باطل مىانجام كارى كه ن
 .، نماز دومش صحيح است كند مشغول نماز شده نماز را باطل مى

 وقتى يكى از شكهاى باطل براى انسان پيش آيد و بداند اگر به حالت بعدى منتقل شود براى او  ـ  1210مسأله  
، مثال اگر در حال ايستادن شك كند كه  ، جايز نيست با حالت شك نماز را ادامه دهد شود ا گمان پيدا مىيقين ي

، جايز نيست با اين  كند يك ركعت خوانده يا بيشتر و بداند كه اگر به ركوع رود به يك طرف يقين يا گمان پيدا مى
 .حال ركوع نمايد

ح براى انسان پيش آيد ـ چنانچه گذشت ـ بنابر احتياط واجب فوراً فكر  وقتى يكى از شكهاى صحي ـ  1211مسأله  
،  رود ، و اگر چيزهايى كه به واسطه آنها ممكن است يقين يا گمان به يك طرف شك پيدا شود از بين نمى كند

از سجده فكر تواند تا بعد  ، مثال اگر در سجده شك كند مى چنانچه كمى فكر كردن را تأخير بيندازد اشكال ندارد
 .كردن را تأخير بيندازد

، بايد به دستور شك  ، بعد دو طرف در نظر او مساوى شود  اگر اول به يك طرف گمان داشته باشد ـ  1212مسأله  
، بعد گمانش به طرف  ، و اگر اول دو طرف در نظر او مساوى باشد و به طرفى كه وظيفه اوست بنا بگذارد عمل نمايد
 .بايد همان طرف را بگيرد و به وظيفه عمل نمايد،  ديگر برود
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، بايد به  ، يا هر دو طرف در نظر او مساوى است داند به يك طرف گمان دارد  كسى كه نمى ـ  1213مسأله  
، و احتياط مستحب آن است كه اگر شك از شكوك صحيحه و مورد نماز احتياط است و  دستور شك عمل كند
، و اگر بر اقل  ، نماز را بر طبق آن گمان تمام كند و نماز احتياط بخواند د بر اكثر استده گمانى كه احتمال مى

 .، بر طبق گمان نماز را تمام كند و اعاده نمايد است يا شك از شكوك صحيحه نيست
ا سه ركعت ، كه مثال دو ركعت خوانده ي  اگر بعد از نماز بداند كه در بين نماز حال ترديدى داشته ـ  1214مسأله  

، بايد  ، ولى نداند كه گمانش به خواندن سه ركعت بوده يا هر دو طرف در نظر او مساوى بوده و بنا را بر سه گذاشته
 .نماز احتياط را بخواند

، و  ، يا بعد از ايستادن شك كند كه دو سجده را به جا آورده يا نه خواند  اگر موقعى كه تشهد مى ـ  1215مسأله  
باشد براى او پيش آيد ـ  موقع يكى از شكهايى كه اگر بعد از تمام شدن دو سجده اتّفاق بيفتد صحيح مىدر همان 

 .، نمازش صحيح است مثال شك كند كه دو ركعت خوانده يا سه ركعت ـ چنانچه به دستور آن شك عمل كند
ـ در ركعتى كه تشهد ندارد ـ شك ، يا پيش از ايستادن   اگر پيش از آن كه مشغول تشهد شود ـ  1216مسأله  

، و در همان موقع يكى از شكهايى كه بعد از تمام شدن دو سجده  كند كه يك يا دو سجده را به جا آورده يا نه
 .، نماز باطل است صحيح است برايش پيش آيد

و يادش بيايد كه يك ، يا بين سه و چهار و پنج شك كند   اگر موقعى كه ايستاده بين سه و چهار ـ  1217مسأله  
 .، نمازش باطل است يا دو سجده از ركعت پيش به جا نياورده

، مثال اول شك كند كه دو ركعت خوانده   اگر شك او از بين برود و شك ديگرى برايش پيش آيد ـ  1218مسأله  
 . عمل نمايد، بايد به دستور شك دوم ، بعد شك كند كه سه ركعت خوانده يا چهار ركعت يا سه ركعت

،   اگر بعد از نماز شك كند كه در حال نماز مثال بين دو و چهار شك كرده يا بين سه و چهار ـ  1219مسأله  
كند ـ مثل پشت به قبله كردن و تكلّم  تواند دست از نماز بر دارد و بعد از انجام كارى كه نماز را باطل مى مى

احتياط مستحب آن است كه به دستور هر دو شك عمل كند و بعد نماز ، هر چند  عمدى ـ نمازش را دوباره بخواند
 .را اعاده نمايد

، ولى نداند از شكهاى باطل يا   اگر بعد از نماز بفهمد كه در حال نماز شكّى براى او پيش آمده ـ  1220مسأله  
، و كارى   دست از نماز بر داشتهتواند ، مى ، و اگر از شكهاى صحيح بوده نداند كدام قسم آن بوده است صحيح بوده

، و احتياط مستحب آن است كه به وظايف مقرّره در  ، و نمازش را دوباره بخواند كند انجام دهد كه نماز را باطل مى
 .، و بعد نماز را اعاده نمايد شكوك صحيحه عمل كند

، يك ركعت نماز احتياط ايستاده  خواند اگر شكى كند كه بايد براى آن  كسى كه نشسته نماز مى ـ  1221مسأله  
، دو ركعت نماز  ، و اگر شكى كند كه بايد براى آن ، بايد يك ركعت نشسته به جا آورد يا دو ركعت نشسته بخواند

 .، بايد دو ركعت نشسته به جا آورد احتياط ايستاده بخواند
، بايد مثل   احتياط از ايستادن عاجز شود، اگر موقع خواندن نماز خواند  كسى كه ايستاده نماز مى ـ  1222مسأله  

 .خواند ـ كه حكم آن در مسأله پيش بيان شد ـ نماز احتياط را به جا آورد كسى كه نماز را نشسته مى
، بايد به وظيفه  ، اگر موقع خواندن نماز احتياط بتواند بايستد خواند  كسى كه نشسته نماز مى ـ  1223مسأله  

 .خواند عمل كند  مىكسى كه نماز را ايستاده
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 نماز احتياط

، بعد از سالم نماز بايد فوراً نيت نماز احتياط كند و تكبير   كسى كه نماز احتياط بر او واجب است ـ  1224مسأله  
، بعد از  ، پس اگر يك ركعت نماز احتياط بر او واجب است بگويد و حمد را بخواند و به ركوع رود و دو سجده نمايد

، بعد از دو سجده يك ركعت  ، و اگر دو ركعت نماز احتياط بر او واجب است شهد بخواند و سالم دهددو سجده ت
 .، و بعد از تشهد سالم دهد ديگر مثل ركعت اول به جا آورد

ابر ، و بن ، و بايد آن را آهسته بخواند و نيت آن را به زبان نياورد  نماز احتياط سوره و قنوت ندارد ـ  1225مسأله  
 .آن را هم آهسته بگويد» بسم اهللا«احتياط واجب 

،  ، نماز احتياط مورد ندارد  اگر پيش از خواندن نماز احتياط بفهمد نمازى كه خوانده درست بوده ـ  1226مسأله  
مام تواند آن را به قصد نافله دو ركعتى ت ، و مى ، الزم نيست آن را تمام نمايد و اگر در بين نماز احتياط بفهمد

 .نمايد
، چنانچه كارى كه نماز را   اگر پيش از خواندن نماز احتياط بفهمد كه ركعتهاى نمازش كم بوده ـ  1227مسأله  
، بايد آنچه را از نماز نخوانده بخواند و براى سالم بيجا ـ بنابر احتياط واجب ـ دو سجده  كند انجام نداده باطل مى

كند انجام  ، و اگر كارى كه نماز را باطل مى  ديگرى كه پيش آمده باشد، و همچنين براى هر موجب سهو بنمايد
 .داده ـ مثال پشت به قبله كرده ـ بايد نماز را دوباره به جا آورد

، مثال در شك بين دو و   اگر بعد از نماز احتياط بفهمد كسرى نمازش به مقدار نماز احتياط بوده ـ  1228مسأله  
 .، نمازش صحيح است اط بخواند بعد بفهمد نماز را دو ركعت خواندهچهار دو ركعت نماز احتي

، مثال در شك بين   اگر بعد از خواندن نماز احتياط بفهمد كسرى نماز كمتر از نماز احتياط بوده ـ  1229مسأله  
 .ه بخواند، بايد نماز را دوبار دو و چهار دو ركعت نماز احتياط بخواند بعد بفهمد نماز را سه ركعت خوانده

، چنانچه بعد از   اگر بعد از خواندن نماز احتياط بفهمد كسرى نمازش بيشتر از نماز احتياط بوده ـ  1230مسأله  
، و اگر  كند انجام داده ـ مثال پشت به قبله كرده ـ بايد نماز را دوباره بخواند نماز احتياط كارى كه نماز را باطل مى

،  ، بنابر احتياط واجب كسرى نمازش را ضميمه نمايد و نماز را تمام كند نجام ندادهكند ا كارى كه نماز را باطل مى
، دو سجده سهو به جا  و براى هر يك از سالم در اصل نماز و نماز احتياط و هر موجب ديگرى كه پيش آمده باشد

 .آورد و نماز را هم اعاده نمايد
و بعد از خواندن دو ركعت نماز احتياط ايستاده يادش بيايد كه  اگر بين دو و سه و چهار شك كند  ـ  1231مسأله  

 .، الزم نيست دو ركعت نماز احتياط نشسته را بخواند نماز را دو ركعت خوانده
، قبل از ركوع  خواند  اگر بين سه و چهار شك كند و موقعى كه دو ركعت نماز احتياط نشسته مى ـ  1232مسأله  

، و بنابر احتياط واجب بايستد و  ، آنچه را خوانده به حساب نياورد را سه ركعت خواندهاول يادش بيايد كه نماز 
، و دو سجده ديگر براى زيادى تشهد ـ اگر آورده باشد  ، و دو سجده سهو براى زيادى سالم كسرى نماز را تمام كند

 .ازش باطل است، و اگر بعد از ركوع يادش بيايد نم ـ به جا آورد و نماز را دوباره بخواند
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خواند  ، و موقعى كه دو ركعت نماز احتياط ايستاده را مى  اگر بين دو و سه و چهار شك كند ـ  1233مسأله  
، بنابر احتياط واجب بنشيند و نماز احتياط را يك  پيش از ركوع دوم يادش بيايد كه نماز را سه ركعت خوانده

ـ به جا  سالم و دو سجده ديگر براى زيادى تشهد ـ اگر آورده باشد، و دو سجده سهو براى زيادى  ركعتى تمام كند
 .آورد و نماز را اعاده نمايد

، چنانچه نتواند   اگر در بين نماز احتياط بفهمد كسرى نمازش بيشتر يا كمتر از نماز احتياط بوده ـ  1234مسأله  
 بين سه و چهار موقعى كه دو ركعت نماز ، مثل آن كه در شك نماز احتياط را مطابق كسرى نمازش تمام نمايد

تواند دو ركعت نشسته را به جاى  ، چون نمى خواند يادش بيايد كه نماز را دو ركعت خوانده احتياط نشسته را مى
، و بنابر احتياط واجب كسرى نمازش را تمام  ، بايد نماز احتياط نشسته را رها كند دو ركعت ايستاده حساب كند

ه سهو براى زيادى سالم و دو سجده سهو ديگر براى زيادى تشهد ـ اگر آورده باشد ـ به جا آورد و ، و دو سجد كند
 .، و در غير اين صورت نمازش باطل است ، در صورتى كه قبل از ركوع اول يادش بيايد نماز را اعاده نمايد

، چنانچه وقت نماز گذشته   آورده يا نه اگر شك كند نماز احتياطى را كه بر او واجب بوده به جا ـ  1235مسأله  
، در صورتى كه بين شك و نماز زياد طول نكشيده و كارى كه منافى با  ، و اگر وقت دارد به شك خود اعتنا نكند

، و اگر كارى كه نماز را باطل  ، بايد نماز احتياط را بخواند نماز است ـ مثل رو برگرداندن از قبله ـ انجام نداده
 .، بنابر احتياط واجب نماز را اعاده نمايد ، يا بين نماز و شك او زياد طول كشيده نجام دادهكند ا مى

، نماز احتياط باطل   اگر در نماز احتياط به جاى يك ركعت دو ركعت بخواند يا ركنى را زياد كند ـ  1236مسأله  
 .، و بايد دوباره اصل نماز را بخواند شود مى

، چنانچه محلّ آن  شك كند ، اگر در يكى از كارهاى آن ى كه مشغول نماز احتياط است موقع ـ  1237مسأله  
، مثال اگر شك كند كه حمد خوانده يا  به شك خود اعتنا نكند ، و اگر محلّش گذشته بايد نگذشته بايد به جا آورد

 .نكند ود اعتنا، و اگر به ركوع رفته بايد به شك خ ركوع نرفته بايد بخواند به ، چنانچه نه
،   كند ، چنانچه طرف بيشتر شك نماز را باطل مى  اگر در شماره ركعتهاى نماز احتياط شك كند ـ  1238مسأله  

، مثال موقعى  ، بايد بنا را بر بيشتر بگذارد كند ، و اگر طرف بيشتر شك نماز را باطل نمى بايد بنا را بر كمتر بگذارد
، چون طرف  ، اگر شك كند كه دو ركعت خوانده يا سه ركعت از احتياط استكه مشغول خواندن دو ركعت نم

، و اگر شك كند كه يك ركعت خوانده يا دو  ، بايد بنا بگذارد كه دو ركعت خوانده كند بيشتر شك نماز را باطل مى
 .ست، بايد بنا بگذارد كه دو ركعت خوانده ا كند ، چون طرف بيشتر شك نماز را باطل نمى ركعت

، مگر آنچه  ، سجده سهو ندارد  اگر در نماز احتياط چيزى كه ركن نيست سهواً كم يا زياد شود ـ  1239مسأله  
 .آيد مى» 1241«كه در مسأله 

، به شك   اگر بعد از سالم نماز احتياط شك كند كه يكى از اجزاء يا شرايط آن را به جا آورده يا نه ـ  1240مسأله  
 .خود اعتنا نكند

،  ، تشهد يا يك سجده را فراموش كند و در جاى خود تداركش ممكن نباشد  اگر در نماز احتياط ـ  1241مسأله  
، و بايد دو سجده سهو به  ، بنابر احتياط مستحب آن را قضا نمايد ، اگر تشهد را فراموش كرده بايد بعد از سالم نماز

 . آن را قضا نمايد، بايد ، و اگر سجده را فراموش كرده جا آورد
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، بايد   اگر نماز احتياط و قضاى يك سجده يا قضاى يك تشهد يا دو سجده سهو بر او واجب شود ـ  1242مسأله  
 .اول نماز احتياط را به جا آورد

نداند كه يك ركعت خوانده  ، مثال اگر  حكم گمان در نماز نسبت به ركعات مثل حكم يقين است ـ  1243مسأله  
، و اگر در نماز چهار ركعتى  گذارد كه دو ركعت است ، بنا مى خوانده ركعت و گمان داشته باشد كه دو ركعتيا دو 
، پس  ، گمان حكم شك را دارد افعال ، و اما نسبت به ، نبايد نماز احتياط بخواند دارد كه چهار ركعت خوانده گمان

، و اگر گمان دارد حمد  ، بايد آن را به جا آورد ده است، در صورتى كه داخل سجده نش اگر گمان دارد ركوع كرده
 .، اعتنا به گمان ننمايد و نمازش صحيح است چنانچه در سوره داخل شده باشد ، نخوانده را

، مثال اگر   حكم شك و سهو و گمان در نمازهاى واجب يوميه و نمازهاى واجب ديگر فرق ندارد ـ  1244مسأله  
، چون شك او در نماز دو ركعتى است نمازش باطل  د كه يك ركعت خوانده يا دو ركعتدر نماز آيات شك كن

، بر طبق گمان خود نماز را تمام  ، و اگر گمان داشته باشد كه دو ركعت يا يك ركعت خوانده است شود مى
 .نمايد مى

 
 سجده سهو

 .آيد به جا آورد به دستورى كه مى، بايد دو سجده سهو   براى پنج چيز بعد از سالم نماز ـ  1245مسأله  

 . آن كه در بين نماز سهواً حرف بزند)اول(

 .آن كه تشهد را فراموش كند) دوم(

، شك كند كه چهار ركعت خوانده يا  آن كه در نماز چهار ركعتى بعد از تمام شدن ذكر واجب سجده دوم) سوم(
» 1207«، چنانچه در صورت چهارم و نهم مسأله  دن، و همچنين در شك بين پنج و شش در حال ايستا پنج ركعت

 .گذشت
 . آن كه بنابر احتياط واجب جايى كه نبايد سالم نماز را بدهد ـ مثال در ركعت اول ـ سهواً سالم بدهد)چهارم(

 ، و همچنين براى هر چيزى كه در نماز اشتباهاً كم يا  آن كه بنابر احتياط واجب يك سجده را فراموش كند)پنجم(
 .زياد كند

، يا نشستن در جايى كه بايد بايستد دو  و احتياط مستحب آن است كه براى ايستادن در جايى كه بايد بنشيند
 .سجده سهو به جا آورد

، بايد دو سجده سهو به جا   اگر انسان اشتباهاً يا به خيال اين كه نمازش تمام شده حرف بزند ـ  1246مسأله  
 .آورد

، ولى اگر  شود سجده سهو واجب نيست راى صدايى كه از آه كشيدن و سرفه كردن پيدا مى ب ـ  1247مسأله  
 .، بايد سجده سهو به جا آورد مثال سهواً آخ يا آه بگويد

، براى آن غلط سجده سهو واجب   اگر چيزى را كه سهواً غلط خوانده دوباره به طور صحيح بخواند ـ  1248مسأله  
 .نيست

، دو سجده سهو بعد از  اگر در نماز سهواً مدتى حرف بزند و تمام آنها عرفاً يك مرتبه حساب شود  ـ  1249مسأله  
 .سالم نماز كافيست
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، احتياط واجب آن است كه بعد از نماز دو سجده سهو به جا   اگر سهواً تسبيحات اربعه را نگويد ـ  1250مسأله  
 .آورد

اَلسالم علَينا و على عباد اللّه «: م نماز را بگويد سهواً بگويد اگر در جايى كه نبايد سال ـ  1251مسأله  
،  بنابر احتياط واجب بايد دو سجده سهو به جا آورد» اَلسالم علَيكُم و رحمةُ اللّه و برَكاتُه«:  يا بگويد»الصالحينَ

اَلسالم علَيك اَيها النَبِي و «:  ولى اگر اشتباهاً بگويد، و همچنين اگر اشتباهاً مقدارى از اين دو سالم را بگويد
رَكاتُهب و ةُ اللّهمحآن است كه دو سجده سهو به جا آورد» ر احتياط مستحب. 

 .، دو سجده سهو كافيست  اگر در جايى كه نبايد سالم دهد اشتباهاً هر سه سالم را بگويد ـ  1252مسأله  

، بايد برگردد و به   اگر يك سجده يا تشهد را فراموش كند و پيش از ركوع ركعت بعد يادش بيايدـ   1253مسأله  
 .جا آورد و بعد از نماز بنابر احتياط مستحب براى ايستادن بيجا دو سجده سهو به جا آورد

، بايد بعد از  ش كرده اگر در ركوع يا بعد از آن يادش بيايد كه يك سجده از ركعت پيش فرامو ـ  1254مسأله  
، و اگر در ركوع يا بعد از آن يادش  ، و بنابر احتياط واجب دو سجده سهو به جا آورد سالم نماز سجده را قضا نمايد

، و بايد دو سجده سهو به  ، بنابر احتياط مستحب تشهد را قضا نمايد بيايد كه تشهد را از ركعت پيش فراموش كرده
 .جا آورد

، و واجب است هر چه  ، معصيت كرده  اگر سجده سهو را بعد از سالم نماز عمداً به جا نياوردـ   1255مسأله  
، و الزم نيست نماز را  ، هروقت يادش آمد بايد فوراً انجام دهد ، و چنانچه سهواً به جا نياورد زودتر آن را انجام دهد

 .دوباره بخواند
 .، الزم نيست به جا آورد بر او واجب شده يا نه اگر شك دارد كه سجده سهو  ـ  1256مسأله  

، اگر دو سجده بنمايد   كسى كه شك دارد مثال دو سجده سهو بر او واجب شده يا چهار تا ـ  1257مسأله  
 .كافيست
، بايد دو سجده سهو به  ، و تدارك ممكن نباشد  اگر بداند يكى از دو سجده سهو را به جا نياورده ـ  1258مسأله  

 .، احتياط واجب آن است كه دوباره دو سجده سهو بنمايد ، و اگر بداند سهواً سه سجده كرده  آوردجا

 
 دستور سجده سهو

، و پيشانى را بر   دستور سجده سهو اين است كه بعد از سالم نماز فوراً نيت سجده سهو كند ـ  1259مسأله  
است كه ساير مواضع سجده را هم بر زمين بگذارد   آن، و احتياط واجب چيزى كه سجده بر آن صحيح است بگذارد

 :و اين ذكر را بگويد
»بِاللّه و مِ اللّهبِس رَكاتُهب و ةُ اللّهمحر و ا النَبِيهاَي كلَيع المدوباره به سجده رود و   و بعد بايد بنشيند و»، اَلس

، و احتياط واجب آن است كه تشهد به نحو متعارف  د سالم دهد، و بنشيند و بعد از تشه ذكرى را كه گذشت بگويد
 .»اَلسالم علَيكُم«: باشد و در سالم بگويد

 
 قضاى سجده و تشهد فراموش شده
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، و همچنين  آورد  سجده و تشهدى را كه انسان فراموش كرده و بعد از نماز قضاى آن را به جا مى ـ  1260مسأله  
، مانند پاك بودن بدن و لباس و  ، بايد تمام شرايط نماز راى تشهد فراموش شده بايد بجا آورددو سجده سهوى كه ب

 .رو به قبله بودن و شرطهاى ديگر را داشته باشد
، مثال يك سجده از ركعت اول و يك سجده از ركعت دوم   اگر سجده را چند دفعه فراموش كند ـ  1261مسأله  

، و احتياط واجب آن است كه براى هر يك از آن دو دو  ز نماز هر دو سجده را قضا كند، بايد بعد ا فراموش نمايد
، و همچنين  سجده سهو بعد از قضاى هر دو به جا آورد و الزم نيست معين كند كه قضاى كدام يك از آنها است

 .سجده سهو براى كدام يك از آنهاست
، واجب است قضاى سجده را به جا آورد و بنابر احتياط  كند اگر يك سجده و تشهد را فراموش  ـ  1262مسأله  

، و بايد براى  ، و احتياط واجب آن است كه قضاى سجده را بر قضاى تشهد مقدم بدارد مستحب تشهد را قضا نمايد
 .، و همچنين ـ بنابر احتياط واجب ـ براى سجده فراموش شده تشهد فراموش شده دو سجده سهو به جا آورد

 .، الزم نيست هنگام قضا مراعات ترتيب نمايد  اگر دو سجده از دو ركعت فراموش نمايد ـ  1263أله  مس

، نماز باطل   اگر بين سالم نماز و قضاى سجده كارى كند كه اگر عمداً يا سهواً در نماز اتّفاق بيفتد ـ  1264مسأله  
 بعد از قضاى سجده نماز را اعاده كند، و همچنين در شود ـ مثال پشت به قبله نمايدـ احتياط واجب آن است كه مى

 .آورد دو سجده سهوى كه براى قضاى تشهد مى
، چنانچه   اگر بعد از سالم نماز يادش بيايد كه يك سجده يا تشهد را از ركعت آخر فراموش كرده ـ  1265مسأله  

، بايد برگشته و نماز را تمام  له ـ انجام ندادهكند مثل روگرداندن از قب كارى كه عمدى و سهوى آن نماز را باطل مى
، در  ، و همچنين دو سجده سهو ديگر ، و بنابر احتياط واجب دو سجده سهو براى سالم بيجا به جا آورد نموده

 .صورتى كه يك سجده را فراموش كرده و قبل از سالم تشهد به جا آورده باشد
شود ـ مثل آن  ، سجده سهو واجب مى سجده كارى كند كه براى آن اگر بين سالم نماز و قضاى  ـ  1266مسأله  

، و بنابر احتياط واجب دو سجده سهو براى تكلّم سهوى و دو سجده  كه سهواً حرف بزندـ بايد سجده را قضا كند
 .سهو ديگر هم براى سجده فراموش شده به جا آورد

، بايد سجده را قضا نمايد و دو  ده يا تشّهد ركعت دوم را اگر نداند كه در نماز سجده را فراموش كر ـ  1267مسأله  
 .سجده سهو به جا آورد

، واجب نيست قضا نمايد يا سجده سهو به   اگر شك دارد كه سجده يا تشهد را فراموش كرده يا نه ـ  1268مسأله  
 .جا آورد
ه پيش از ركوع ركعت بعد يادش آمده و ، و شك كند ك  اگر بداند سجده يا تشهد را فراموش كرده ـ  1269مسأله  

، و بنابر احتياط واجب دو سجده سهو بجا  ، اگر سجده است بايد آن را قضا نمايد ، يا يادش نيامده آن را به جا آورده
 .، و اگر تشهد است بايد دو سجده سهو بجا آورد آورد

، بنابر  يگرى هم سجده سهو بر او واجب شود، اگر براى كار د  كسى كه بايد سجده را قضا نمايد ـ  1270مسأله  
 .، اول سجده را قضا نمايد و بعد سجده سهو را به جا آورد احتياط واجب بعد از نماز

، چنانچه شك بعد از وقت نماز   اگر شك دارد كه بعد از نماز قضاى سجده را به جا آورده يا نه ـ  1271مسأله  
 .، و چنانچه شك در وقت است بايد به جا آورد قضا كند، بنابر احتياط واجب سجده را  باشد
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 كم و زياد كردن اجزاء و شرايط نماز

 .، اگر چه يك حرف آن باشد نماز باطل است  هرگاه چيزى از واجبات نماز را عمداً كم يا زياد كند ـ  1272مسأله  

، نماز باطل   واجبات نماز را كم يا زياد كند، چيزى از  اگر به واسطه ندانستن مسأله از روى تقصير ـ  1273مسأله  
. ، نماز صحيح است ، ولى جاهل قاصر يا كسى كه از روى فراموشى واجبات غير ركنى نماز را كم يا زياد كند است

 ) گذشت» 951«و حكم واجب ركنى در مسأله  (

، يا حمد و سوره نماز ظهر  ه بخواند، حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشاء را آهست و اگر به واسطه ندانستن مسأله
، هر چند ندانستن او از روى  عصر و عشاء را چهار ركعتى بخواند ، يا در مسافرت نماز ظهر و و عصر را بلند بخواند

 .، نمازش صحيح است تقصير باشد
يا غسل مشغول نماز ، يا بدون وضو   اگر در بين نماز يا بعد از آن بفهمد وضو يا غسلش باطل بوده ـ  1274مسأله  

 .، و اگر وقت گذشته قضا نمايد ، و بايد دوباره با وضو يا غسل بخواند ، نمازش باطل است شده
 اگر بعد از رسيدن به ركوع يادش بيايد كه دو سجده از ركعت پيش فراموش كرده نمازش باطل  ـ  1275مسأله  

گردد و دو سجده را به جا آورد و برخيزد و حمد و سوره يا ، بايد بر ، و اگر پيش از رسيدن به ركوع يادش بيايد است
بنابر احتياط  ، و بعد از نماز براى آنچه زياد كرده از قرائت يا تسبيحات ـ تسبيحات را بخواند و نماز را تمام كند

 .، و همچنين بنابر احتياط مستحب دو سجده سهو براى ايستادن بيجا واجبـ دو سجده سهو به جا آورد
يادش بيايد كه دو سجده ركعت » ...اَلسالم علَيكُم « و يا »...اَلسالم علَينا « اگر پيش از گفتن  ـ  1276له  مسأ

، و براى زيادى تشهد  ، و دوباره تشهد بخواند و نماز را سالم دهد ، بايد دو سجده را به جا آورد آخر را به جا نياورده
 .هو بنمايدبنابر احتياط واجب دو سجده س

، بايد مقدارى را   اگر پيش از سالم نماز يادش بيايد كه يك ركعت يا بيشتر از آخر نماز نخوانده ـ  1277مسأله  
 .كه فراموش كرده به جا آورد

، چنانچه كارى   اگر بعد از سالم نماز يادش بيايد كه يك ركعت يا بيشتر از آخر نماز را نخوانده ـ  1278مسأله  
كند ـ مثال پشت به قبله كرده ـ نمازش باطل  ، نماز را باطل مى ده كه اگر در نماز عمداً يا سهواً اتّفاق بيفتدانجام دا

بنابر  ، و براى سالم زيادى ـ ، بايد فوراً مقدارى را كه فراموش كرده به جا آورد ، و اگر چنين كارى انجام نداده است
 .نين دو سجده سهو ديگر اگر تشهد زياد كرده باشد، و همچ احتياط واجب ـ دو سجده سهو بنمايد

 هرگاه بعد از سالم عملى انجام دهد كه اگر در نماز عمداً يا سهواً اتّفاق بيفتد نماز را باطل  ـ  1279مسأله  
، و  ، نمازش باطل است كند ـ مثال پشت به قبله نمايد ـ و بعد يادش بيايد كه دو سجده آخر را به جا نياورده مى

، و  اى را كه فراموش كرده به جا آورد ، بايد دو سجده كند يادش بيايد كه نماز را باطل مى اگر پيش از انجام كارى
، و بنابر احتياط واجب دو سجده سهو براى سالم بيجا به جا آورد و همچنين دو  دوباره تشهد بخواند و سالم دهد

 .سجده سهو ديگر اگر تشهد زياد كرده باشد
، و  ، و اگر وقت گذشته قضا نمايد ، بايد دوباره بخواند  اگر بفهمد تمام نماز را پيش از وقت خوانده ـ  1280 مسأله 

، و اگر بفهمد نماز را رو به قبله  بيان شده است» 751«، حكمش در مسأله  اگر بعضى از نماز را پيش از وقت خوانده
، اگر پيش  ، و در غير اين صورت پ باشد نمازش صحيح است، در صورتى كه منحرف به ما بين راست و چ نخوانده
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، ولى اگر پشت به قبله كرده باشد بنابر  ، و اگر بعد از آن بفهمد قضا ندارد از گذشتن وقت بفهمد بايد اعاده كند
 .احتياط واجب قضا نمايد

 .طل است، نمازش با و در هر صورت اگر به جهت ندانستن حكم شرعى به غير قبله نماز بخواند

 
 نماز مسافر

 .، يعنى دو ركعت بخواند مسافر بايد نماز ظهر و عصر و عشاء را با هشت شرط شكسته به جا آورد
، و فرسخ شرعى تقريباً كمتر از پنج كيلومتر و نيم   آن كه سفر او كمتر از هشت فرسخ شرعى نباشد:شرط اول

 .است
، چنانچه رفتن و همچنين برگشتنش كمتر از  رسخ است كسى كه رفتن و برگشتن او هشت ف ـ  1281مسأله  

ـ رفتن سه فرسخ و برگشتن پنج فرسخ يا به  مثال ، بنابراين اگر ـ ، بايد نماز را شكسته بخواند چهار فرسخ نباشد
 .، بايد نماز را تمام بخواند عكس باشد

رود همان روز يا شب   روزى كه مى، اگر چه  اگر رفتن چهار فرسخ و برگشتن چهار فرسخ باشد ـ  1282مسأله  
 .، و احتياط مستحب آن است كه تمام نيز بخواند ، بايد نماز را شكسته بخواند و روزه را نگيرد آن بر نگردد

،  ، يا انسان نداند كه سفر او هشت فرسخ است يا نه  اگر سفر مختصرى از هشت فرسخ كمتر باشد ـ  1283مسأله  
،  ، تحقيق كردن برايش الزم نيست ، و چنانچه شك كند كه سفر او هشت فرسخ است يا نه دبايد نماز را تمام بخوان

 .و بايد نمازش را تمام بخواند
 اگر يك عادل خبر دهد يا شخصى كه مورد وثوق است خبر دهد و ظنّ بر خالف گفته او نباشد  ـ  1284مسأله  

 .واند، بايد نماز را شكسته بخ كه سفر انسان هشت فرسخ است
، اگر نماز را شكسته بخواند و بعد بفهمد كه هشت   كسى كه يقين دارد سفر او هشت فرسخ است ـ  1285مسأله  

 .، و اگر وقت گذشته قضا نمايد ، بايد آن را چهار ركعتى به جا آورد فرسخ نبوده
،  خ هست يا نه، يا شك دارد كه هشت فرس  كسى كه يقين دارد سفرش هشت فرسخ نيست ـ  1286مسأله  

، و  ، اگر چه كمى از راه باقى باشد بايد نماز را شكسته بخواند چنانچه در بين راه بفهمد كه سفر او هشت فرسخ بوده
، و اگر بعد از وقت  ، بايد دوباره شكسته بخواند ، چنانچه در وقت فهميد كه هشت فرسخ است اگر تمام خوانده باشد

 .فهميد الزم نيست دوباره بخواند
، اگر  ، چند مرتبه رفت و آمد كند  اگر در بين دو محلّى كه فاصله آنها كمتر از چهار فرسخ است ـ  1287مسأله  

 .، بايد نماز را تمام بخواند چه روى هم رفته هشت فرسخ شود
رسخ يا ، و راه ديگر آن هشت ف ، يك راه آن كمتر از هشت فرسخ  اگر محلّى دو راه داشته باشد ـ  1288مسأله  

، و اگر از راهى  ، بايد نماز را شكسته بخواند ، چنانچه انسان از راهى كه هشت فرسخ است به آن جا برود بيشتر باشد
 .كه هشت فرسخ نيست برود بايد تمام بخواند

د بايد ، و اگر ديوار ندار ، بايد ابتداى هشت فرسخ را از ديوار شهر حساب كند  اگر شهر ديوار دارد ـ  1289مسأله  
 .هاى آخر شهر حساب كند از خانه
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، پس اگر به جايى كه كمتر از هشت فرسخ است   آن كه از اول مسافرت قصد هشت فرسخ را داشته باشد:شرط دوم
، چون  شود مسافرت كند و بعد از رسيدن به آن جا قصد كند به جايى برود كه با مقدارى كه آمده هشت فرسخ مى

، يا چهار  ، ولى اگر بخواهد از آن جا هشت فرسخ برود ، بايد نماز را تمام بخواند ا نداشتهاز اول قصد هشت فرسخ ر
فرسخ به محلّى كه در آن جا قاطع سفر محقّق نشود برود ـ مثل آن كه قصد ماندن ده روز در آن جا نداشته باشد ـ 

 .، بايد نماز را شكسته بخواند  بر گرددخواهد ده روز در آن جا بماند و چهار فرسخ ديگر به وطنش يا محلّى كه مى
كند و  اى مسافرت مى داند سفرش چند فرسخ است ـ مثال براى پيدا كردن گمشده  كسى كه نمى ـ  1290مسأله  

، چنانچه تا وطنش يا  ، ولى در برگشتن ـ بايد نماز را تمام بخواند داند كه چه مقدار بايد برود تا آن را پيدا كند نمى
، و نيز اگر در  ، بايد نماز را شكسته بخواند خواهد ده روز در آن جا بماند هشت فرسخ يا بيشتر باشد ىجايى كه م

بين رفتن قصد كند كه چهار فرسخ به محلّى كه در آن جا قاطع سفر محقّق نشود برود ـ مثل آن كه قصد ماندن ده 
 .ا شكسته بخواند، بايد نماز ر روز در آن جا نداشته باشد ـ و چهار فرسخ برگردد

، پس كسى   مسافر در صورتى بايد نماز را شكسته بخواند كه تصميم داشته باشد هشت فرسخ برود ـ  1291مسأله  
، چنانچه اطمينان  رود و مثال قصدش اين است كه اگر رفيق پيدا كند سفر هشت فرسخى برود كه از شهر بيرون مى

 .، و اگر اطمينان ندارد بايد تمام بخواند شكسته بخواند، بايد نماز را  كند دارد كه رفيق پيدا مى
، وقتى به حد ترخّص  ، اگر چه در هر روز مقدار كمى راه برود  كسى كه قصد هشت فرسخ دارد ـ  1292مسأله  

، ولى اگر در هر روز مقدار خيلى كمى  رسيد ـ كه در شرط هشتم معناى آن بيان شده ـ بايد نماز را شكسته بخواند
 .اه برود كه عرفاً نگويند مسافر است ـ مانند ده متر و بيست متر ـ بايد نمازش را تمام بخواندر

كند ـ   كسى كه در سفر در اختيار ديگرى است ـ مانند خدمتگذارى كه با آقاى خود مسافرت مى ـ  1293مسأله  
، و الزم نيست از   نداند بايد تمام بخواند، و اگر ، بايد نماز را شكسته بخواند چنانچه بداند سفر او هشت فرسخ است

 .، و اگر هم از او بپرسد الزم نيست جواب بگويد او بپرسد
، حتّى اگر مردد باشد  ، اگر بداند يا گمان داشته باشد  كسى كه در سفر در اختيار ديگرى است ـ  1294مسأله  

 .را تمام بخواند، بايد نماز  شود كه پيش از رسيدن به چهار فرسخ از او جدا مى
، اگر اطمينان ندارد كه پيش از رسيدن به چهار فرسخ   كسى كه در سفر در اختيار ديگرى است ـ  1295مسأله  

دهد مانعى  ، هر چند عدم اطمينان او از اين جهت باشد كه احتمال مى ، بايد نماز را تمام بخواند شود از او جدا نمى
، احتمال موانعى كه مورد انتظار  شود ينان داشته باشد كه از او جدا نمى، ولى اگر اطم براى سفر او پيش آيد

 .، اثر ندارد و بايد شكسته بخواند نيست
،  ، پس اگر پيش از رسيدن به چهار فرسخ از قصد خود بر گردد  آن كه در بين راه از قصد خود بر نگردد:شرط سوم
 .، بايد نماز را تمام بخواند يا مردد شود

، چنانچه تصميم داشته باشد كه همان   اگر بعد از رسيدن به چهار فرسخ از مسافرت منصرف شود ـ  1296مسأله  
 .، بايد نماز را تمام بخواند ، يا در برگشتن و ماندن مردد باشد ، يا بعد از ده روز بر گردد جا بماند
 و تصميم داشته باشد كه برگردد در  اگر بعد از رسيدن به چهار فرسخ از مسافرت منصرف شود ـ  1297مسأله  

، بايد نماز را شكسته بخواند  صورتى كه قاطع سفر ـ مثل قصد ماندن ده روز در آن محلّ ـ برايش پيش نيامده باشد
 .به شرط اين كه برگشتن هم كمتر از چهار فرسخ نباشد
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ز رفتن مقدارى از راه بخواهد ، و بعد ا  اگر براى طى مسافتى كه هشت فرسخ است حركت كند ـ  1298مسأله  
، بايد نماز  ، هشت فرسخ باشد خواهد برود ، چنانچه از محلّ اولى كه حركت كرده تا جايى كه مى جاى ديگرى برود
 .را شكسته بخواند

، اگر بعد از آن كه چهار فرسخ  كند  كسى كه براى رفتن به محلّى كه هشت فرسخ است سفر مى ـ  1299مسأله  
، بايد نماز  د شود كه بقيه هشت فرسخ را برود يا بدون اين كه ده روز در جايى بماند به محلّ خود برگردد، مرد رفت

، و چه آن كه بعد تصميم بگيرد كه بقيه راه را برود  را شكسته بخواند چه در موقعى كه مردد است راه برود يا نرود
 .يا برگردد
، يا اين كه به محلّ   فرسخ برود مردد شود كه بقيه هشت فرسخ را برود اگر بعد از آن كه چهار ـ  1300مسأله  

،اگرچه تصميم بگيرد كه  خود برگردد ولى احتمال اين را بدهد كه در محلّ ترديد يا جاى ديگر ده روز توقّف نمايد
 .، در اين صورت بايد نماز را تمام بخواند بدون ماندن ده روز بقيه راه را برود

، از  ، يا چهار فرسخ برود و چهار فرسخ برگردد يمش بعد از ترديد اين باشد كه هشت فرسخ ديگر برودو اگر تصم
 .وقتى شروع به رفتن نمايد نمازش شكسته است

، و بعد تصميم بگيرد كه   اگر پيش از آن كه چهار فرسخ برود مردد شود كه بقيه راه را برود يا نه ـ  1301مسأله  
، يا آن كه بخواهد چهار فرسخ رفته و چهار فرسخ  ، چنانچه باقى مانده سفر او هشت فرسخ باشد ودبقيه راه را بر
 .، از وقتى كه شروع به رفتن نمايد نماز را بايد شكسته بخواند ديگر برگردد
، يا ده روز يا بيشتر در جايى   آن كه نخواهد پيش از رسيدن به هشت فرسخ از وطن خود بگذرد:شرط چهارم

، بايد  ، يا ده روز در محلّى بماند خواهد پيش از رسيدن به هشت فرسخ از وطنش بگذرد ، پس كسى كه مى ماندب
 .نماز را تمام بخواند

، يا ده روز در محلّى  گذرد يا نه داند پيش از رسيدن به هشت فرسخ از وطنش مى  كسى كه نمى ـ  1302مسأله  
 . را تمام بخواند، بايد نماز نمايد يا نه قصد اقامت مى

،  ، يا ده روز در محلّى بماند خواهد پيش از رسيدن به هشت فرسخ از وطنش بگذرد  كسى كه مى ـ  1303مسأله  
، اگر از ماندن ده روز يا گذشتن از وطن  و نيز كسى كه مردد است از وطنش بگذرد يا ده روز در محلّى بماند

، ولى اگر باقى مانده راه هشت فرسخ باشد يا چهار فرسخ باشد و  واند، باز هم بايد نماز را تمام بخ منصرف شود
،   بخواهد برود و بدون اين كه سر چهار فرسخ قاطع سفر برايش پيش آيد برگردد و برگشتن هم چهار فرسخ باشد

 .بايد نماز را شكسته بخواند
ند دزدى يا اعانت ظالم در ظلمش يا ضرر ، و اگر براى كار حرامى ـ مان  آن كه براى كار حرام سفر نكند:شرط پنجم

، يا  ، يا خود سفر حرام باشد ـ مثل آن كه قسم شرعى خورده باشد كه به سفر نرود رساندن به مسلمانى ـ سفر كند
 .براى او ضررى داشته باشد كه تحمل آن ضرر حرام باشد ـ بايد نماز را تمام بخواند

، و انسان بايد در آن سفر  موجب اذيت پدر و مادر باشد حرام است سفرى كه واجب نيست اگر  ـ  1304مسأله  
 .نماز را تمام بخواند و روزه هم بگيرد

، اگر چه در سفر معصيتى انجام  كند  كسى كه سفر او حرام نيست و براى كار حرام هم سفر نمى ـ  1305مسأله  
 .انددهد ـ مثال غيبت كند يا شراب بخورد ـ بايد نماز را شكسته بخو
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، پس كسى كه بدهكار  ، نمازش تمام است  اگر براى آن كه كار واجبى را ترك كند مسافرت نمايد ـ  1306مسأله  
، چنانچه در سفر نتواند بدهى خود را بدهد و براى  ، اگر بتواند بدهى خود را بدهد و طلبكار هم مطالبه كند است

، هر چند در  ، ولى اگر سفرش براى ترك واجب نباشد مام بخواند، بايد نماز را ت فرار از دادن قرض مسافرت نمايد
 .سفر ترك واجب كند نمازش شكسته است

، يا حيوان سوارى يا مركب ديگرى كه   اگر سفر او حرام نباشد ولى در زمين غصبى مسافرت كند ـ  1307مسأله  
، مگر اين كه سفر او بر آن  م تمام بخواند، بنابر احتياط واجب بايد نماز را هم شكسته و ه سوار است غصبى باشد

 .، كه در اين صورت بايد تمام بخواند مركب براى فرار از رد آن به مالك باشد
، يا  ، اگر ناچار نباشد و مسافرت او كمك به ظالم در ظلمش كند  كسى كه با ظالم مسافرت مى ـ  1308مسأله  

، و اگر ناچار باشد يا مثال براى نجات دادن  د نماز را تمام بخواند، باي موجب جالل و شوكت و تقويت حكم ظالم شود
 .، نمازش شكسته است مظلومى با او مسافرت كند

 .، سفر او حرام نيست و بايد نماز را شكسته بخواند  اگر به قصد تفريح و گردش مسافرت كند ـ  1309مسأله  

، و در  ، سفرش در رفتن حرام و نمازش تمام است رود اگر براى لهو و خوش گذرانى به شكار  ـ  1310مسأله  
،  ، و چنانچه براى تهيه معاش به شكار رود برگشتن اگر هشت فرسخ باشد و براى شكار لهوى نباشد شكسته است

، و احتياط مستحب آن است كه نمازش را  ، و همچنين است اگر براى تجارت به شكار برود نمازش شكسته است
 .، و روزه را بگيرد و قضا نمايد بخواندشكسته و تمام 

، اگر برگشتنش به تنهايى  گردد ، موقعى كه از سفر بر مى  كسى كه براى معصيت سفر كرده ـ  1311مسأله  
، هم  ، و احتياط مستحب آن است كه در صورتى كه توبه نكرده ، بايد نماز را شكسته بخواند هشت فرسخ باشد

 .شكسته و هم تمام بخواند
، چنانچه باقى مانده  ، اگر در بين راه از قصد معصيت برگردد  كسى كه سفر او سفر معصيت است ـ  1312مسأله  

، بايد از وقتى كه شروع به سير  ، يا چهار فرسخ باشد و بخواهد برود و چهار فرسخ هم برگردد راه هشت فرسخ باشد
 .كندنماز را شكسته بخواند و رفتن مى

،  ، اگر در بين راه قصد كند كه بقيه راه را براى معصيت برود كسى كه براى معصيت سفر نكرده  ـ  1313مسأله  
، در صورتى كه  ، و نمازهايى را كه شكسته خوانده بايد نماز را بعد از آن كه شروع به سير و رفتن كرد تمام بخواند

 .قت اعاده و در خارج وقت قضا نمايد، وگرنه بنابر احتياط واجب در و مقدار گذشته مسافت بوده صحيح است
كنند و هر  ، مانند صحرانشينهايى كه در بيابانها گردش مى  آن كه از كسانى نباشد كه خانه به دوشند:شرط ششم

، و چنين  روند ، و بعد از چندى به جاى ديگر مى مانند جا آب و خوراك براى خود و احشامشان پيدا كنند مى
 .، بايد نماز را تمام بخوانند ندگيشان هر جا بروند با خودشان هستكسانى كه خانه و لوازم ز

، اگر چادر و لوازم   اگر يكى از صحرانشينها براى پيدا كردن منزل و چراگاه حيواناتش سفر كند ـ  1314مسأله  
 .، وگرنه نماز را شكسته بخواند ، نمازش تمام است زندگيش همراهش باشد

، بايد نماز را شكسته  نشين براى زيارت يا حج يا تجارت و مانند اينها مسافرت كند اگر صحرا ـ  1315مسأله  
 .بخواند
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، اگر چه براى بردن  ، بنابراين شتردار و راننده و كشتيبان و مانند اينها  آن كه شغل او مسافرت نباشد:شرط هفتم
،   بر اين است كه عرفاً بگويند شغلش سفر است، و مدار ، بايد نماز را تمام بخوانند اثاثيه منزل خود مسافرت كنند

 .مثال بگويند كار او رانندگى يا ساربانى است

، مانند كسى كه اقامتش در جايى است و كارش ـ از قبيل تجارت و  و همچنين بايد شغل او هم در سفر نباشد
 .كند ال ـ براى انجام كار سفر مىتدريس و طبابت ـ در جاى ديگرى است به طورى كه اكثر ايام يا روز در ميان ـ مث

، بايد نماز  ، اگر براى كار ديگرى مانند زيارت يا حج مسافرت كند  كسى كه شغلش مسافرت است ـ  1316مسأله  
،  ، ولى اگر مثال راننده اتومبيل خود را براى زيارت كرايه بدهد و در ضمن خودش هم زيارت كند را شكسته بخواند
 .بخواندبايد نماز را تمام 

ـ چنانچه شغلش  كند ها به مكّه مسافرت مى  حمله دار ـ مثل كسى كه براى رساندن حاجى ـ  1317مسأله  
، و اگر شغلش مسافرت نباشد و مدت سفر او هم كم باشد ـ مانند آن كه  ، بايد نماز را تمام بخواند مسافرت باشد

ى اگر مدت سفر او زياد باشد احتياط واجب آن است كه هم ، ول سفرش مثال با هواپيما باشد ـ بايد شكسته بخواند
 .شكسته و هم تمام بخواند

، چنانچه تمام  برد ها را از راه دور به مكّه مى  كسى كه شغل او حمله دارى است و مثال حاجى ـ  1318مسأله  
 .، بايد نماز را تمام بخواند سال يا قسمت عمده سال را در راه باشد

اى كه فقط تابستان يا زمستان   كسى كه در مقدارى از سال شغلش مسافرت است ـ مثل راننده  ـ 1319مسأله  
، و  دهد ـ بايد در آن سفرى كه كار اوست در آن قسمت از سال نماز را تمام بخواند اتومبيل خود را كرايه مى

 .احتياط مستحب آن است كه هم تمام و هم شكسته بخواند
، چنانچه اتّفاقاً سفر شرعى  كند گردى كه در دو سه فرسخى شهر رفت و آمد مى  و دوره راننده ـ  1320مسأله  

 .، بايد نماز را شكسته بخواند برود
، اگر ده روز يا بيشتر در وطن خود بماند ـ چه از اول قصد   چاروادارى كه شغلش مسافرت است ـ  1321مسأله  

،  رود نماز را شكسته بخواند ند ـ بايد در سفر اولى كه بعد از ده روز مىماندن ده روز را داشته باشد يا بدون قصد بما
، احتياط واجب آن است كه در آن سفر جمع  ولى كسان ديگرى كه شغلشان سفر است يا شغلشان در سفر است

 .كنند بين شكسته و تمام
، چنانچه از  ز يا بيشتر بماند، اگر در غير وطن خود ده رو  چاروادارى كه شغلش مسافرت است ـ  1322مسأله  

، ولى كسان  رود بايد نماز را شكسته بخواند ، در سفر اولى كه بعد از ده روز مى اول قصد ماندن ده روز داشته باشد
، احتياط واجب آن است كه در آن سفر جمع كنند بين شكسته و  ديگرى كه شغلشان سفر يا شغلشان در سفر است

 .تمام
،  ، اگر شك كند كه در وطن خود يا جاى ديگر ده روز مانده يا نه كسى كه شغلش مسافرت است  ـ  1323مسأله  

 .بايد نماز را تمام بخواند
 .، بايد نماز را تمام بخواند كند و براى خود وطنى اختيار نكرده  كسى كه در شهرها سياحت مى ـ  1324مسأله  
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ر مثال در شهرى يا در دهى جنسى دارد كه براى حمل آن ، اگ  كسى كه شغلش مسافرت نيست ـ  1325مسأله  
، مگر در صورتى كه سفر او بيشتر از بودن در وطنش  ، بايد نماز را شكسته بخواند كند مسافرتهاى پى درپى مى

 .باشد
، اگر شغلش  خواهد وطن ديگرى براى خود اختيار كند  كسى كه از وطنش صرف نظر كرده و مى ـ  1326مسأله  

 .رت نباشد بايد در مسافرت نماز را شكسته بخواندمساف
، و وقتى اهل  ، يعنى از وطنش به قدرى دور شود كه اذان شهر را نشنود  آن كه به حد ترخّص برسد:شرط هشتم

، و اما در غير وطن همين كه از محلّ اقامت يا  ، ولى بايد مانعى نباشد شهر را نبيند يقيناً به حد ترخّص رسيده است
 .محلّى كه سى روز در آن جا به طور ترديد مانده خارج شود نمازش قصر است

، ولى  ، وقتى صداى اذان آن را بشنود بايد نماز را تمام بخواند گردد  مسافرى كه به وطنش بر مى ـ  1327مسأله  
 .ت، مادامى كه به آن محلّ نرسيده نمازش قصر اس خواهد ده روز در محلّى بماند مسافرى كه مى

، يا به قدرى گود باشد كه اگر انسان   هرگاه شهر در بلندى باشد كه از دور اهل آن ديده شود ـ  1328مسأله  
كند براى آن كه يقين كند به حد ترخّص ـ  ، كسى كه از اهالى آن شهر مسافرت مى كمى دور شود اهل آن را نبيند

،  اى دور شود كه اگر آن شهر در زمين هموار بود اندازه، بايد به  كه در شرط هشتم معنى آن گذشت ـ رسيده است
، بايد براى حصول يقين به حد  ، و نيز اگر پستى و بلندى راه بيشتر از معمول باشد شد اهلش از آن جا ديده نمى

 .ترخّص مالحظه معمول را بنمايد
سد كه اگر آن محلّ اهل داشت از آن ، وقتى به جايى بر  اگر از محلّى مسافرت كند كه اهل ندارد ـ  1329مسأله  

 .اشكال است خواندن نماز شكسته بى ، و شد، يقيناً به حد ترخّص رسيده جا ديده نمى
، بايد نماز  شنود صداى اذان است يا صداى ديگر  اگر به قدرى دور شود كه نداند صدايى را كه مى ـ  1330مسأله  

 .، بايد تمام بخواند ويند و كلمات آن را تشخيص ندهدگ ، ولى اگر بفهمد اذان مى را شكسته بخواند
ها را نشنود ولى اذان شهر را كه معموال در جاى بلند   اگر به قدرى دور شود كه اذان خانه ـ  1331مسأله  

 .، نبايد نماز را شكسته بخواند گويند بشنود مى
گويند نشنود ولى اذانى را كه در  اى بلند مى اگر به جايى برسد كه اذان شهر را كه معموال در ج ـ  1332مسأله  

 .، بايد نماز را شكسته بخواند گويند بشنود جاى خيلى بلند مى
، در محلّى بايد نماز را شكسته بخواند كه گوش   اگر گوش او يا صداى اذان غير معمولى باشد ـ  1333مسأله  

 .متوسط صداى اذان معمولى را نشنود
، و  ، بايد نماز را تمام بخواند رود شك كند به حد ترخّص رسيده يا نه قعى كه سفر مى اگر مو ـ  1334مسأله  

، مگر اين كه  ، بايد شكسته بخواند گردد اگر شك كند كه به حد ترخّص رسيده يا نه مسافرى كه به وطن بر مى
 همان محلّ مبتال به همان ، يا در برگشتن در شود هنگام رفتن بداند كه وقت برگشتن به همين شك مبتال مى

، كه در اين دو صورت بايد احتياط كند به اين كه در رفتن و برگشتن نماز را از آن محلّ تأخير بيندازد  شك بشود
، چه رفتن و برگشتن هر دو در وقت  ، و يا هم شكسته بخواند و هم تمام تا يقين كند كه از حد ترخّص گذشته

 .ز اول گذشته باشد، يا در برگشتن وقت نما باشد
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، وقتى به حد ترخّص رسيد بايد نماز را تمام  كند  مسافرى كه در سفر از وطن خود عبور مى ـ  1335مسأله  
 .بخواند

، تا وقتى كه در آن جا هست بايد نماز را تمام   مسافرى كه در بين مسافرت به وطنش رسيده ـ  1336مسأله  
، وقتى كه به حد  ، يا چهار فرسخ برود و چهار فرسخ برگردد  هشت فرسخ برود، ولى اگر بخواهد از آن جا بخواند

 .ترخّص برسد بايد نماز را شكسته بخواند
، ولى اگر در آن جا به دنيا   محلّى را كه انسان براى اقامت و زندگى خود اختيار كرده وطن اوست ـ  1337مسأله  

 .، بلكه تا اعراض نكرده وطن اوست براى زندگى معتبر نيست، اختيار كردن  آمده و وطن پدر و مادرش باشد
، آن جا   اگر قصد دارد در محلّى كه وطن اصليش نيست مدتى بماند و بعد به جاى ديگر برود ـ  1338مسأله  

 .شود وطن او حساب نمى
وست در آن جا  جايى را كه انسان محلّ زندگى خود قرار داده و مثل كسى كه آن جا وطن ا ـ  1339مسأله  

گردد ـ اگر چه قصد نداشته باشد كه  ، كه اگر مسافرتى براى او پيش آيد دوباره به همان جا بر مى كند زندگى مى
 .شود ، ولى احكام وطن بر آن جارى مى هميشه در آن جا بماند ـ وطن او نيست

ماند   شش ماه در شهر ديگر مىكند ـ مثال شش ماه در شهرى و  كسى كه در دو محلّ زندگى مى ـ  1340مسأله  
، به طورى كه عرفاً  ، و همچنين اگر بيشتر از دو محلّ براى زندگى خود اختيار كرده باشد ـ هر دو محلّ وطن اوست

 .گفته شود آن جا محلّ و مسكن دائمى اوست
ا داشته و اين  كسى كه در محلّى مالك منزلى باشد كه شش ماه متّصل را قصد ماندن در آن ج ـ  1341مسأله  

، هر چند احتياط مؤكّد آن است كه  ، احكام وطن بر آن جارى نيست ، ولى فعال صرف نظر كرده مدت را مانده باشد
 .هر وقت به آن جا برسد هم شكسته و هم تمام بخواند

 .ى نيست، حكم وطن بر آن جار  اگر به جايى برسد كه وطن او بوده و از آن جا صرف نظر كرده ـ  1342مسأله  

داند كه بدون اختيار ده روز  ، يا مى  مسافرى كه قصد دارد ده روز پشت سر هم در محلّى بماند ـ  1343مسأله  
 .، در آن محلّ بايد نماز را تمام بخواند ماند در محلّى مى

شب يازدهم ، الزم نيست قصد ماندن شب اول يا  خواهد ده روز در محلّى بماند  مسافرى كه مى ـ  1344مسأله  
، و همين كه قصد كند از اول روز اول ـ كه بنابر احتياط واجب از طلوع فجر صادق است ـ تا غروب  را داشته باشد
، و همچنين اگر قصدش اين باشد كه مثال از ظهر روز اول تا ظهر روز  ، بايد نماز را تمام بخواند روز دهم بماند
 .يازدهم بماند

، در صورتى بايد نماز را تمام بخواند كه بخواهد  خواهد ده روز در محلّى بماند  كه مى مسافرى ـ  1345مسأله  
، پس اگر بخواهد مثال ده روز در نجف و كوفه يا در تهران و شميران ـ در صورتى كه  تمام ده روز را در يك جا بماند

 .، بايد نماز را شكسته بخواند دانند ـ بماند مردم آنها را دو محلّ مى
، اگر از اول قصد داشته باشد كه در بين ده روز به  خواهد ده روز در محلّى بماند  مسافرى كه مى ـ  1346سأله  م

، در صورتى كه مدت رفتوآمدش به  اطراف آن جا ـ كه به قدر حد ترخّص تا كمتر از چهار فرسخ دور باشد ـ برود
ر آن محلّ منافات نداشته باشد ـ مانند يك يا دو ساعت ـ بايد اى باشد كه در نظر عرف با اقامت ده روز او د اندازه
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، و در  ، در صورتى كه تمام روز يا شب باشد نمازش شكسته است ، و اگر مدت بيشتر از اين باشد نماز را تمام بخواند
 .غير اين صورت بنابر احتياط واجب نماز را هم تمام و هم شكسته بخواند

ه تصميم ندارد ده روز در محلّى بماند ـ مثال قصدش اين است كه اگر رفيقش بيايد يا  مسافرى ك ـ  1347مسأله  
 .منزل خوبى پيدا كند ده روز بماند ـ بايد نماز را شكسته بخواند

، اگر احتمال بدهد كه براى ماندن او مانعى پيدا   كسى كه تصميم دارد ده روز در محلّى بماند ـ  1348مسأله  
 .، بايد نماز را شكسته بخواند  عقاليى باشدشود و احتمال او

 اگر مسافر بداند كه مثال ده روز يا بيشتر به آخر ماه مانده و قصد كند كه تا آخر ماه در جايى  ـ  1349مسأله  
 كه ، در صورتى ، بلكه اگر نداند تا آخر ماه چقدر مانده و قصد كند تا آخر ماه بماند ، بايد نماز را تمام بخواند بماند

آخر ماه معلوم باشد چه روزى است ـ مثال معلوم باشد روز جمعه است ـ ولى مسافر نداند كه روز اول قصدش 
، در اين صورت نيز اگر بعد معلوم شود كه  ، يا چهارشنبه تا ده روز باشد پنجشنبه است تا مدت اقامتش نه روز باشد

، اگر چه از   در غير اين صورت بايد نماز را شكسته بخواند، و ، نمازش تمام است روز اول قصدش چهارشنبه بوده
 .موقعى كه قصد كرده تا روز آخر ماه ده روز يا بيشتر باشد

، چنانچه پيش از خواندن يك نماز چهار ركعتى از   اگر مسافرى قصد كند ده روز در محلّى بماند ـ  1350مسأله  
، ولى اگر بعد  ، بايد نماز را شكسته بخواند ند يا به جاى ديگر برودماندن منصرف شود يا مردد شود كه در آن جا بما

، تا وقتى كه در آن جا هست بايد نماز را تمام  از خواندن يك نماز چهار ركعتى از ماندن منصرف شود يا مردد شود
 .بخواند

 .و مراد از نماز چهار ركعتى در اين مسأله و مسائل بعد چهار ركعت ادائى است
بعد از ظهر از ماندن در آن جا  ، اگر روزه بگيرد و  مسافرى كه قصد كرده ده روز در محلّى بماند ـ  1351 مسأله 

هايش صحيح است و  ، چنانچه يك نماز چهار ركعتى خوانده باشد، تا وقتى كه در آن جا هست روزه منصرف شود
، بنابر احتياط واجب روزه آن روز را تمام  ده باشد، و اگر نماز چهار ركعتى نخوان بايد نمازهاى خود را تمام بخواند

، و اگر بعد از  تواند روزه بگيرد ، و روزهاى بعد هم نمى ، و نمازهاى خود را بايد شكسته بخواند كند و قضا نمايد
 .، روزه آن روزش صحيح است غروب و قبل از خواندن يك نماز چهار ركعتى منصرف شود

، اگر از ماندن منصرف شود و پيش از آن كه از  قصد كرده ده روز در محلّى بماند مسافرى كه  ـ  1352مسأله  
، بايد نمازهاى خود را شكسته  ، يا بعد از آن شك كند كه يك نماز چهار ركعتى خوانده يا نه قصد ماندن برگردد

 .بخواند
، و در بين نماز تصميم بگيرد  ز شود اگر مسافر به نيت اين كه نماز را شكسته بخواند مشغول نما ـ  1353مسأله  

 .، بايد نماز را تمام بخواند كه ده روز يا بيشتر بماند
، اگر در بين نماز اول چهار ركعتى از قصد خود   مسافرى كه قصد كرده ده روز در محلّى بماند ـ  1354مسأله  
ايد و بقيه نمازهاى خود را شكسته ، بايد نماز را دو ركعتى تمام نم ، چنانچه مشغول ركعت سوم نشده برگردد
، كه بايد بنشيند و نماز را شكسته به  ، و همچنين است اگر مشغول ركعت سوم شده و به ركوع نرفته باشد بخواند

، و اگر به ركوع رفته  ، و اگر قرائت يا تسبيح زياد كرده ـ بنابر احتياط واجب ـ دو سجده سهو به جا آورد آخر برساند
 .، و تا وقتى كه در آن جا هست نماز را شكسته بخواند ، و بايد آن را شكسته اعاده نمايد باطل استباشد نمازش 
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، تا وقتى كه  ، اگر بيشتر از ده روز در آن جا بماند  مسافرى كه قصد كرده ده روز در محلّى بماند ـ  1355مسأله  
 .ره قصد ماندن ده روز كند، و الزم نيست دوبا مسافرت نكرده بايد نمازش را تمام بخواند

تواند روزه  ، و مى ، بايد روزه واجب را بگيرد  مسافرى كه قصد كرده ده روز در محلّى بماند ـ  1356مسأله  
 .، و نافله نماز ظهر و عصر و عشاء را هم بخواند مستحبى را هم به جا آورد

، يا بعد  اگر بعد از خواندن يك نماز چهار ركعتى،   مسافرى كه قصد كرده ده روز در محلّى بماند ـ  1357مسأله  
از ماندن ده روز ـ اگر چه يك نماز تمام هم نخوانده باشد ـ بخواهد به جايى كه كمتر از چهار فرسخ است برود و 

گردد و بعد از  رود تا وقتى كه بر مى ، از وقتى كه مى برگردد و دوباره در جاى اول خود ده روز يا كمتر بماند
، ولى اگر برگشتن به محلّ اقامتش فقط از اين جهت باشد كه در طريق سفرش  ، بايد نماز را تمام بخواند شتنبرگ

 .، الزم است موقع برگشتن نماز را شكسته بخواند واقع شده است و سفر او مسافت شرعيه باشد
اندن يك نماز چهار ركعتى بخواهد ، اگر بعد از خو  مسافرى كه قصد كرده ده روز در محلّى بماند ـ  1358مسأله  

، در رفتن و در محلّى كه قصد ماندن ده  به جاى ديگرى كه كمتر از هشت فرسخ است برود و ده روز در آن جا بماند
، بايد  خواهد برود هشت فرسخ يا بيشتر باشد ، ولى اگر محلّى كه مى ، بايد نمازهاى خود را تمام بخواند روز دارد

، بايد مدتى را كه در آن جا  ، و چنانچه نخواهد ده روز در آن محلّ بماند ى خود را شكسته بخواندموقع رفتن نمازها
 .ماند نيز نمازهاى خود را شكسته بخواند مى

، اگر بعد از خواندن يك نماز چهار ركعتى بخواهد   مسافرى كه قصد كرده ده روز در محلّى بماند ـ  1359مسأله  
، يا به كلّى از برگشتن  ، چنانچه مردد باشد كه به محلّ اول برگردد يا نه هار فرسخ است برودبه جايى كه كمتر از چ
، يا آن كه از ده روز ماندن  ، يا بخواهد برگردد ولى مردد باشد كه ده روز در آن جا بماند يا نه به آن جا غافل باشد

گردد و بعد از برگشتن  رود تا وقتى كه بر مى مى، بايد از وقتى كه  در آن جا و مسافرت از آن جا غافل باشد
 .نمازهاى خود را تمام بخواند

خواهند ده روز در محلّى بمانند قصد كند كه ده روز در آن جا   اگر به خيال اين كه رفقايش مى ـ  1360مسأله  
ودش هم از ماندن منصرف اند ـ اگر چه خ ، و بعد از خواندن يك نماز چهار ركعتى بفهمد كه آنها قصد نكرده بماند

 .شود ـ تا مدتى كه در آن جا هست بايد نماز را تمام بخواند
، بعد از   اگر مسافر اتّفاقاً سى روز در محلّى بماند كه در تمام سى روز در رفتن و ماندن مردد باشد ـ  1361مسأله  

 .خواند، بايد نماز را تمام ب گذشتن سى روز اگر چه مقدار كمى در آن جا بماند
، اگر بعد از آن كه نُه روز يا كمتر در آن جا  خواهد نُه روز يا كمتر در محلّى بماند  مسافرى كه مى ـ  1362مسأله  

 .، روز سى و يكم بايد نماز را تمام بخواند ، و همينطور تا سى روز ، بخواهد دوباره نُه روز ديگر يا كمتر بماند ماند
، پس   سى روز در صورتى بايد نماز را تمام بخواند كه سى روز را در يك جا بماند مسافر بعد از ـ  1363مسأله  

 .، بعد از سى روز هم بايد نماز را شكسته بخواند اگر مقدارى از آن را در جايى و مقدارى را در جاى ديگر بماند

 
 مسائل متفرّقه نماز مسافر

مدينه زمان حضرت  ـ و طوى  مدنيين است تا ذى مسافر در شهر مكّه قديم ـ كه از عقبه ـ  1364مسأله  
مخير است نمازش را ) عليه السالم( و شهر كوفه و حرم حضرت سيد الشهداء) صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول
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، هر چند احوط آن است كه در خارج از مسجد الحرام و مسجد  ، و تمام افضل است شكسته يا تمام بخواند
وآله وسلمصلى اهللا عليه ( النبى (هحتّى ملحقات آن دو مسجد بعد از زمان ائم )و خارج مسجد  )عليهم السالم ،
 .، نماز را تمام نخواند ، و دورتر از اطراف ضريح مقدس كوفه

، اگر در غير چهار جايى كه در مسأله  داند مسافر است و بايد نماز را شكسته بخواند  كسى كه مى ـ  1365مسأله  
، و اگر فراموش كند كه نماز مسافر شكسته است و تمام  ، نمازش باطل است مداً تمام بخواندپيش بيان شد ع

 .، و اگر بعد از وقت يادش بيايد قضا بر او نيست ، چنانچه در وقت يادش بيايد بايد اعاده كند بخواند
، چنانچه در   تمام بخواندداند مسافر است و بايد نماز را شكسته بخواند اگر سهواً  كسى كه مى ـ  1366مسأله  

 .، و اگر بعد از وقت ملتفت شود قضا بر او نيست اثناى وقت ملتفت شود نمازش باطل است
 .، اگر تمام بخواند نمازش صحيح است داند بايد نماز را شكسته بخواند  مسافرى كه نمى ـ  1367مسأله  

، اگر بعضى از خصوصيات آن را نداند ـ مثال  خواندداند بايد نمازش را شكسته ب  مسافرى كه مى ـ  1368مسأله  
، و در  ، بايد اعاده كند نداند كه در سفر هشت فرسخى بايد شكسته بخواند ـ چنانچه تمام بخواند و در وقت بفهمد

 .، و اگر بعد از وقت بفهمد قضا ندارد صورتى كه اعاده نكرد بعد از وقت بايد قضا كند
، اگر به گمان اين كه سفر او كمتر از هشت  داند بايد نماز را شكسته بخواند ه مى مسافرى ك ـ  1369مسأله  

، نمازى را كه تمام خوانده بايد  ، در صورتى كه در وقت بفهمد سفرش هشت فرسخ بوده فرسخ است تمام بخواند
 .ر او نيست، و اگر بعد از وقت بفهمد قضا ب ، و اگر اعاده نكرد بايد قضا كند دوباره شكسته بخواند

، چنانچه در وقت يادش بيايد بايد شكسته   اگر فراموش كند كه مسافر است و نماز را تمام بخواند ـ  1370مسأله  
 .، و اگر بعد از وقت يادش بيايد قضا بر او نيست ، و اگر اعاده نكرد بايد قضا كند اعاده كند
، ولى مسافرى كه   شكسته به جا آورد نمازش باطل است، اگر  كسى كه بايد نماز را تمام بخواند ـ  1371مسأله  

، احتياط واجب آن  ، و به جهت ندانستن حكم مسأله نماز را شكسته بخواند قصد ماندن ده روز در جايى داشته باشد
 .است كه نماز را تمام اعاده نمايد

، يا ملتفت شود كه  كه مسافر است اگر مشغول نماز چهار ركعتى شود و در بين نماز يادش بيايد  ـ  1372مسأله  
، و اگر قرائت يا  ، چنانچه به ركوع ركعت سوم نرفته بايد نماز را دو ركعتى تمام كند سفر او هشت فرسخ است

، و اگر به ركوع ركعت سوم رفته نمازش باطل  ، بنابر احتياط واجب دو سجده سهو به جا آورد تسبيح زياد كرده
، و اگر به  ، نماز را از سر شكسته بخواند دار خواندن يك ركعت هم وقت داشته باشد، و در صورتى كه به مق است

 .، نماز را شكسته قضا نمايد مقدار يك ركعت هم وقت باقى نباشد
، مثال نداند كه اگر چهار فرسخ برود و چهار   اگر مسافر بعضى از خصوصيات نماز مسافر را نداند ـ  1373مسأله  

، چنانچه به نيت نماز چهار ركعتى مشغول نماز شود و پيش از ركوع ركعت سوم   شكسته بخواندفرسخ برگردد بايد
، بنابر احتياط واجب دو سجده  ، و اگر قرائت يا تسبيح زياد كرده ، بايد نماز را دو ركعتى تمام كند مسأله را بفهمد
 صورتى كه به مقدار يك ركعت هم از وقت ، و در ، و اگر در ركوع ملتفت شود نمازش باطل است سهو به جا آورد

 .، نماز را شكسته قضا نمايد ، و اگر به مقدار يك ركعت هم وقت باقى نباشد مانده باشد نماز را شكسته بخواند
، اگر به واسطه ندانستن مسأله به نيت نماز دو ركعتى   مسافرى كه بايد نماز را تمام بخواند ـ  1374مسأله  

 .، بايد نماز را چهار ركعتى تمام كند ، و در بين نماز مسأله را بفهمد مشغول نماز شود
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، يا به جايى برسد كه  ، اگر پيش از تمام شدن وقت به وطنش برسد  مسافرى كه نماز نخوانده ـ  1375مسأله  
ول وقت نماز نخواند ، اگر در ا ، و كسى كه مسافر نيست ، بايد نماز را تمام بخواند خواهد ده روز در آن جا بماند مى

 .، در سفر بايد نماز را شكسته بخواند و مسافرت كند
، بايد آن را دو  ، نماز ظهر يا عصر يا عشاء او قضا شود  اگر مسافرى كه بايد نماز را شكسته بخواند ـ  1376مسأله  

كه مسافر نيست يكى از اين ، اگر چه در غير سفر بخواهد قضاى آن را به جا آورد و اگر از كسى  ركعتى قضا نمايد
 .، اگر چه در سفر بخواهد آن را قضا نمايد ، بايد چهار ركعتى قضا نمايد سه نماز قضا شود

سبحانَ اللّه و الْحمد للّه و ال اله االَّ (:  مستحب است نمازگزار بعد از هر نمازى سى مرتبه بگويد ـ  1377مسأله  
اَكْب اللّه و مؤكّد است)رُاللّه و براى مسافر در تعقيب نمازهاى شكسته مستحب . 

 
 نماز قضا

، اگر چه در تمام   كسى كه نماز واجب خود را در وقت آن نخوانده بايد قضاى آن را به جا آورد ـ  1378مسأله  
، و نمازهايى را كه  شدهوشى كه به اختيار او بوده نماز نخوانده با ، يا به واسطه مستى يا بى وقت نماز خواب مانده

، ولى در نماز آيات براى زلزله و  ، چه نمازهاى يوميه باشد چه غير آن زن در حال حيض يا نفاس نخوانده قضا ندارد
 .رعد و برق بنابر احتياط واجب بدون نيت ادا و قضا بجا آورد

 .، بايد قضاى آن را به جا آورد ه اگر بعد از وقت نماز بفهمد نمازى را كه خوانده باطل بود ـ  1379مسأله  

، ولى واجب نيست فوراً آن را به جا   كسى كه نماز قضا دارد بايد در خواندن آن كوتاهى نكند ـ  1380مسأله  
 .آورد

 .تواند نماز مستحبى بخواند  كسى كه نماز قضا دارد مى ـ  1381مسأله  

، احتياط  ، يا نمازهايى را كه خوانده صحيح نبوده  دارد اگر انسان احتمال دهد كه نماز قضايى ـ  1382مسأله  
 .مستحب آن است كه قضاى آنها را به جا آورد

،  ، مگر در نمازهايى كه در اداى آنها ترتيب هست  در قضاى نمازهاى يوميه ترتيب الزم نيست ـ  1383مسأله  
 .ط مستحب در غير اينها نيز مراعات ترتيب است، اگر چه احتيا ، يا مغرب و عشاء از يك روز مثل نماز ظهر و عصر

، يا مثال بخواهد قضاى يك نماز   اگر بخواهد قضاى چند نماز غير يوميه مانند نماز آيات را بخواند ـ  1384مسأله  
 .، الزم نيست آنها را به ترتيب به جا آورد يوميه و چند نماز غير يوميه را بخواند

،احتياط مستحب آن است كه طورى آنها را  ب نمازهايى را كه نخوانده فراموش كند اگر ترتي ـ  1385مسأله  
، مثال اگر قضاى يك نماز ظهر و يك نماز مغرب بر او  بخواند كه يقين كند به ترتيبى كه قضا شده به جا آورده است

دوباره نماز مغرب را   ظهر و، اول يك نماز مغرب و بعد از آن يك نماز داند كدام اول قضا شده واجب است و نمى
، و دوباره نماز ظهر را بخواند تا يقين كند هر كدام را كه  ، يا اول يك نماز ظهر و بعد از آن يك نماز مغرب بخواند

 .اول قضا شده اول خوانده است
 از او قضا شده و ، يا دو نماز عصر ، يا دو نماز ظهر  اگر نماز ظهر يك روز و نماز عصر روز ديگر ـ  1386مسأله  

، چنانچه دو نماز چهار ركعتى بخواند به نيت اين كه اولى قضاى نماز روز اول و  داند كدام اول قضا شده است نمى
 .، در حاصل شدن ترتيب كافيست دومى قضاى نماز روز دوم باشد
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شاء از او قضا شود و نداند كدام ، يا يك نماز عصر و يك نماز ع  اگر يك نماز ظهر و يك نماز عشاء ـ  1387مسأله  
، و براى يقين به  ، احتياط مستحب آن است كه طورى آنها را بخواند كه ترتيب حاصل شود اول قضا شده است

تواند اول يك  ـ مى داند مثال اگر يك نماز ظهر و يك نماز عشاء از او قضا شده و اولى آنها را نمى حصول ترتيب ـ
، يا اول يك نماز عشاء بعد يك نماز ظهر و دوباره   يك نماز عشاء و دوباره يك نماز ظهر بخواندنماز ظهر و بعد از آن
 .يك نماز عشاء بخواند

، اگر  داند نماز ظهر است يا نماز عصر داند يك نماز چهار ركعتى نخوانده ولى نمى  كسى كه مى ـ  1388مسأله  
، و همچنين است اگر نداند نمازى كه  وانده به جا آورد كافيستيك نماز چهار ركعتى به نيت قضاى نمازى كه نخ

 .باشد ، و در اين صورت نسبت به جهر و اخفات مخير مى نخوانده ظهر است يا عشاء
، چنانچه نُه نماز  داند اولى آنها كدام است   كسى كه پنج نماز پشت سر هم از او قضا شده و نمى ـ  1389مسأله  

، دو مرتبه نماز   مثال از نماز صبح شروع كند و بعد از آن كه ظهر و عصر و مغرب و عشاء را خواندبه ترتيب بخواند ـ
، و اگر شش نماز پشت سر هم از او قضا  صبح و ظهر و عصر و مغرب را بخواند ـ يقين به ترتيب حاصل نموده است

، و همين طور براى هر يك   ترتيب قضا كند، براى يقين به حصول ترتيب ده نماز به داند شده و اولى آنها را نمى
، يك نماز بر مقدارى كه  ، در صورتى كه پشت سر هم قضا شده باشد شود نمازى كه به نمازهاى قضاى او اضافه مى

 .گفته شد اضافه نمايد تا يقين به حصول ترتيب پيدا شود
،  داند روز قضا شده و ترتيب آنها را نمىداند نمازهاى پنجگانه او هر كدام از يك   كسى كه مى ـ  1390مسأله  

، و اگر شش نماز از شش روز از او قضا شده نماز شش شبانه روز را  بهتر اين است كه نماز پنج شبانه روز را بخواند
، و به اين  ، يك شبانه روز بيشتر بخواند ، و همچنين براى هر نمازى كه به نمازهاى قضاى او اضافه شود بخواند

 .كند كه به ترتيبى كه قضا شده به جا آورده است قين پيدا مىكيفيت ي

،  كند براى هر روزى ، و كفايت مى ، نماز هفت شبانه روز را قضا نمايد مثال اگر هفت نماز از هفت روز نخوانده باشد
از چهار ، يك نماز دو ركعتى و يك نماز سه ركعتى و يك نم اگر در حضر و آن چه در حكم آن است فوت شده باشد

، يك نماز دو ركعتى مردد بين صبح  ، و اگر در سفر فوت شده باشد ركعتى مردد بين ظهر و عصر و عشاء به جا آورد
 .و ظهر و عصر و عشاء و يك نماز سه ركعتى به جا آورد

ند يا فراموش دا  كسى كه مثال چند نماز صبح يا چند نماز ظهر از او قضا شده و شماره آنها را نمى ـ  1391مسأله  
، ولى احتياط  داند كه سه يا چهار يا پنج نماز بوده ـ چنانچه مقدار كمتر را بخواند كافيست كرده ـ مثال نمى

، مخصوصاً در صورتى كه يقين به  مستحب اين است كه به قدرى نماز بخواند كه يقين كند تمام آنها را خوانده است
 .وش كرده باشدمقدار داشته و بعد از آن مقدار را فرام

، احتياط مستحب اين است كه ـ در صورت   كسى كه فقط يك نماز قضا از روزهاى پيش دارد ـ  1392مسأله  
، و نيز اگر از روزهاى پيش نماز قضا ندارد ولى يك نماز يا  ، بعد مشغول نماز آن روز شود امكان ـ اول آن را بخواند

 مستحب است كه ـ در صورت امكان ـ نماز قضاى آن روز را پيش از نماز ادا ، بيشتر از همان روز از او قضا شده است
 .شود بهتر آن است كه نماز يوميه را مقدم بدارد ، و در هر دو صورت اگر وقت فضيلت نماز يوميه فوت مى بخواند

، يا فقط يك نماز  ضا شده اگر در بين نماز يادش بيايد كه يك نماز يا بيشتر از همان روز از او ق ـ  1393مسأله  
،احتياط مستحب  ، چنانچه وقت وسعت دارد و ممكن است نيت را به نماز قضا برگرداند قضا از روزهاى پيش دارد
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، مثال اگر در نماز ظهر پيش از ركوع ركعت سوم يادش بيايد كه نماز صبح آن روز  اين است كه نيت نماز قضا كند
، نيت را به نماز صبح برگرداند و آن را دو ركعتى تمام كند بعد  از ظهر تنگ نباشد، در صورتى كه وقت نم قضا شده

تواند نيت را به نماز قضا برگرداند ـ مثل آن كه در ركوع ركعت سوم  ، ولى اگر وقت تنگ است يا نمى ظهر را بخواند
، يك ركوع كه ركن است زياد  بح كند، چون اگر بخواهد نيت نماز ص نماز ظهر يادش بيايد كه نماز صبح را نخوانده

 .شود ـ نبايد نيت را به قضاى صبح برگرداند مى
،   اگر از روزهاى گذشته نمازهاى قضا دارد و يك نماز يا بيشتر هم از همان روز از او قضا شده ـ  1394مسأله  

 مستحب است نماز قضاى آن روز ، خواهد همه را در آن روز بخواند چنانچه براى قضاى تمام آنها وقت ندارد يا نمى
، دوباره نماز قضايى  ، و احتياط مستحب اين است كه بعد از خواندن قضاى نمازهاى سابق را پيش از نماز ادا بخواند

 .را كه در آن روز پيش از نماز ادا خوانده به جا آورد
تواند نمازهاى او را  ، ديگرى نمى د تا انسان زنده است اگر چه از قضاى نمازهاى خود عاجز باش ـ  1395مسأله  
 .قضا نمايد

، و الزم نيست هر دو  ، چه نماز امام جماعت ادا باشد يا قضا شود خواند  نماز قضا را با جماعت مى ـ  1396مسأله  
 .، اشكال ندارد ، مثال اگر نماز قضاى صبح را با نماز ظهر يا عصر امام بخواند يك نماز را بخوانند

ـ به نماز خواندن و  فهمد اى كه خوب و بد را مى  مستحب است بچه مميز را ـ يعنى بچه ـ  1397مسأله  
 .، بلكه مستحب است او را به قضاى نمازها هم وادار نمايند عبادتهاى ديگر عادت دهند

 
 نماز قضاى پدر كه بر پسر بزرگتر واجب است

توانسته است قضا كند ـ و بنابر احتياط  ، و مى ا نياورده باشد اگر پدر نمازهاى واجب خود را به ج ـ  1398مسأله  
، بر پسر بزرگترش واجب است كه بعد از  ، يا صحيح به جا نياورده باشد ـ هر چند از روى نافرمانى ترك كرده باشد

 .، و قضاى نمازهاى مادر بر او واجب نيست هر چند احوط است ، يا براى او اجير بگيرد مرگش به جا آورد
 .، چيزى بر او واجب نيست  اگر پسر بزرگتر شك دارد كه پدرش نماز قضا داشته است يا نه ـ  1399مسأله  

، بنابر احتياط   اگر پسر بزرگتر بداند كه پدرش نماز قضا داشته و شك كند كه به جا آورده يا نه ـ  1400مسأله  
 .واجب قضا نمايد

،  ، قضاى نماز پدر بر هيچكدام از پسرها واجب نيست پسر بزرگتر كدام است اگر معلوم نباشد كه  ـ  1401مسأله  
ولى احتياط مستحب آن است كه به نحو وجوب كفائى به جا آورند يا نماز را بين خودشان قسمت كنند يا براى 

 .انجام آن قرعه بزنند
، بعد از آن كه اجير نماز او را به طور   اگر ميت وصيت كرده باشد كه براى نماز او اجير بگيرند ـ  1402مسأله  

 .شود ، از پسر بزرگتر ساقط مى صحيح به جا آورد
، مثالقضاى نماز  كند ، بايد به تكليف خود عمل  اگر پسر بزرگتر بخواهد نماز پدر و مادر را بخواند ـ  1403مسأله  

 .صبح و مغرب وعشاء مادرش را بايد بلندبخواند
، هر كدام را اول به  ، اگر نماز پدر و مادر را هم بخواهد قضا كند  خودش نماز قضا دارد كسى كه ـ  1404مسأله  

 .جا آورد صحيح است
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، بايد نماز  ، وقتى كه بالغ شد يا عاقل گرديد  اگر پسر بزرگتر موقع مرگ پدر نابالغ يا ديوانه باشد ـ  1405مسأله  
 .پدر را قضا نمايد

 .، بر پسر دوم چيزى واجب نيست رگتر پيش از آن كه نماز پدر را قضا كند بميرد اگر پسر بز ـ  1406مسأله  

 
 نماز جماعت

، و در نماز صبح و  ، خصوصاً نمازهاى يوميه را با جماعت بخوانند  مستحب است نمازهاى واجب ـ  1407مسأله  
، و همچنين به حسب   شده استشنود بيشتر سفارش ، و كسى كه صداى اذان را مى ، و براى همسايه مسجد عشاء

 .بعضى از روايات در نماز مغرب
،   نماز با جماعت افضل است از نماز فرادى به بيست و چهار درجه و برابر است با بيست و پنج نماز ـ  1408مسأله  

كسى : ودفرم) صلى اهللا عليه وآله وسلم( ، كه رسول خدا و در بعضى از روايات قريب به اين مضمون وارد شده است
، پس  ، و مثل آن از درجات ، براى او به هر قدمى هفتاد هزار حسنه است كه به مسجدى برود به طلب نماز جماعت

كند بر او هفتاد هزار ملك را كه به قبر او بروند و بشارت به او  اگر بميرد و او بر اين حال باشد خداوند موكّل مى
 .شود ستغفار كنند براى او تا روزى كه مبعوث مىبدهند و در تنهايى قبر مونس او باشند و ا

، و سزاوار نيست كه انسان بدون عذر  اعتنايى جايز نيست  حاضر نشدن به نماز جماعت از روى بى ـ  1409مسأله  
 .نماز جماعت را ترك كند

نماز اول وقت كه ، و نماز جماعت از   مستحب است انسان صبر كند كه نماز را با جماعت بخواند ـ  1410مسأله  
، و نيز جماعتى را كه مختصر بخوانند از نماز  فرادى خوانده شود بهتر است تا وقتى كه وقت فضيلت فوت نشود

 .فرادايى كه آن را طول بدهند افضل است
شود مستحب است كسى كه نمازش را فرادى خوانده دوباره با جماعت   وقتى كه جماعت بر پا مى ـ  1411مسأله  

 .، نماز دوم او كافيست ، و اگر بعد بفهمد كه نماز اولش باطل بوده ندبخوا
، چنانچه احتمال   اگر امام يا مأموم بخواهد نمازى را كه با جماعت خوانده دوباره با جماعت بخواند ـ  1412مسأله  

ى باشد كه نماز واجب را ، مگر اين كه در نماز دوم امام باشد و در مأمومين كس فساد آن نماز را ندهد جايز نيست
 .، كه در اين صورت اعاده مستحب است نخوانده باشد

شود و فقط در صورتى كه   كسى كه در نماز به حدى وسواس دارد كه موجب بطالن نمازش مى ـ  1413مسأله  
بر احتياط واجب ، و همچنين بنا ، بايد نماز را با جماعت بخواند شود نماز را با جماعت بخواند از وسواس راحت مى

 .در صورتى كه موجب بطالن نمازش نشود
، در صورتى كه ترك آن   اگر پدر يا مادر به فرزند خود امر كنند كه نماز را با جماعت بخواند ـ  1414مسأله  

 .، مخالفت آنها حرام است موجب ايذاء آنها شود
، و  خوانند نماز استسقاء كه براى آمدن باران مى، مگر  شود با جماعت خواند  نماز مستحب را نمى ـ  1415مسأله  

عليه ( ، مانند نماز عيد فطر و قربان كه در زمان حضور امام نمازى كه واجب بوده و به جهتى مستحب شده است
 .باشد واجب بوده و به واسطه غايب شدن ايشان مستحب مى) السالم
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شود به او اقتدا  ، هر كدام از نمازهاى يوميه را مى خواند  موقعى كه امام جماعت نماز يوميه مى ـ  1416مسأله  
 .كرد

، در صورتى كه فوت نماز  خواند  اگر امام جماعت قضاى نماز يوميه خود يا شخص ديگرى را مى ـ  1417مسأله  
در صورتى كه ، مگر  ، اقتدا به او جايز نيست كند ، ولى اگر احتياطاً قضا مى شود به او اقتدا كرد يقينى باشد مى

 .نماز مأموم نيز احتياطى باشد و منشأ احتياط هر دو يكى باشد
تواند  ، نمى خواند نماز واجب يوميه است يا نماز مستحب  اگر انسان نداند نمازى را كه كسى مى ـ  1418مسأله  

 .به او اقتدا كند
چنين بين مأموم و مأموم ديگر كه ، و هم  در صحت جماعت شرط است كه بين امام و مأموم ـ  1419مسأله  

، پس اگر در  ، مانند پرده يا ديوار و امثال اينها واسطه بين مأموم و امام است حايلى نباشد كه مانع از ديدن شود
،  تمام احوال نماز يا بعض آن بين امام و مأموم يا بين مأموم و مأموم ديگر كه واسطه اتّصال است چنين حايلى باشد

 .، چنانكه خواهد آمد ، و زن از اين حكم مستثنى است استجماعت باطل 
توانند  ، مى اند امام را نبينند ، كسانى كه دو طرف صف ايستاده  اگر به واسطه درازى صف اول ـ  1420مسأله  

 را اند صف جلوى خود ، كسانى كه دو طرف آن ايستاده ، و نيز اگر به واسطه درازى يكى از صفهاى ديگر اقتدا كنند
 .توانند اقتدا نمايند ، مى نبينند

، كسى كه مقابل در پشت صف ايستاده نمازش صحيح   اگر صفهاى جماعت تا در مسجد برسد ـ  1421مسأله  
، بلكه نماز كسانى كه در دو طرف  باشد كنند صحيح مى ، و همچنين نماز كسانى كه پشت سر او اقتدا مى است

 .، نيز صحيح است ارنداند و اتصال به جماعت د ايستاده
، اگر از طرف راست يا چپ به واسطه مأموم ديگر به امام متّصل   كسى كه پشت ستون ايستاده ـ  1422مسأله  

 .تواند اقتدا كند ، نمى نباشد
، ولى اگر به مقدار كمى مانند كمتر از يك   جاى ايستادن امام بايد از جاى مأموم بلندتر نباشد ـ  1423مسأله  

، در صورتى  ، و نيز اگر زمين سراشيب باشد و امام در طرفى كه بلندتر است بايستد ، اشكال ندارد بلندتر باشدوجب 
 .، مانعى ندارد كه سراشيبى آن زياد نباشد و طورى باشد كه به آن زمين مسطّح بگويند

 به قدرى بلندتر باشد كه صدق ، ولى اگر  اگر جاى مأموم بلندتر از جاى امام باشد اشكال ندارد ـ  1424مسأله  
 .تواند قصد جماعت كند ، نمى جماعت مشكوك باشد

، يك نفر كه نمازش باطل است يا بچه مميزى كه  اند  اگر بين كسانى كه در يك صف ايستاده ـ  1425مسأله  
شد ـ بنابر احتياط ، در صورتى كه از جهت مأموم ديگر اتّصال به جماعت نبا ندانند نماز او صحيح است فاصله شود

 .شود اقتدا كرد واجب ـ نمى
، كسى كه در صف بعد ايستاده  ، اگر صف جلو آماده نماز و تكبير گفتن باشد  بعد از تكبير امام ـ  1426مسأله  

، ولى احتياط مستحب آن است كه صبر كند تا كسى يا كسانى كه از صف جلو واسطه اتّصال  تواند تكبير بگويد مى
 . تكبير بگوينداو هستند
، ولى اگر  تواند اقتدا كند  اگر بداند نماز يك صف از صفهاى جلو باطل است در صفهاى بعد نمى ـ  1427مسأله  

 .تواند اقتدا نمايد ، مى نداند نماز آنان صحيح است يا نه
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،  خود امام ملتفت نباشد، اگر چه  ، مثال بداند امام وضو ندارد  هرگاه بداند نماز امام باطل است ـ  1428مسأله  
 .تواند به او اقتدا كند نمى

، و يا به جهتى نمازش باطل بوده  ، و يا كافر بوده  اگر مأموم بعد از نماز بفهمد كه امام عادل نبوده ـ  1429مسأله  
كند ـ  ىـ مثال بىوضو نماز خوانده ـ نمازش صحيح است در صورتى كه كارى كه نماز فرادى را اگر چه سهواً باطل م

 .مثل زياد كردن ركوع ـ انجام نداده باشد
، مگر اين كه از جهت   اگر در بين نماز شك كند كه اقتدا كرده يا نه بايد نماز را فرادى تمام نمايد ـ  1430مسأله  

 .قراينى اطمينان كند كه نيت جماعت كرده است
 از سالم امام در صورتى كه از اول قصد عدول  عدول از جماعت به فرادى در حال تشهد  قبل ـ  1431مسأله  

، و در غير اين دو صورت محلّ  ، و همچنين است قبل از تشهد در صورتى كه معذور باشد نداشته اشكال ندارد
، ولى اگر به وظيفه منفرد عمل كرده  ، چه از اول نيت عدول داشته باشد يا در اثناء قصد عدول كند اشكال است

، و همچنين اگر بعد از گذشتن محلّ قرائت عدول كرده و از اول قصد انفراد نداشته نمازش از  تنمازش صحيح اس
 .جهت ترك قرائت صحيح است

، واجب است حمد و سوره را   اگر مأموم پيش از تمام شدن حمد و سوره امام نيت فرادى نمايد ـ  1432مسأله  
، و همچنين ـ بنابر احتياط واجب ـ اگر بعد از حمد و سوره امام  باشد، هر چند مقدارى از آن را امام خوانده  بخواند

 .ـ پيش از ركوع ـ نيت فرادى كند
، ولى اگر مردد  تواند دوباره نيت جماعت كند ، نمى  اگر در بين نماز جماعت نيت فرادى نمايد ـ  1433مسأله  

، جماعت او محلّ اشكال  ه نماز را با جماعت تمام كند، هر چند بعد تصميم بگيرد ك شود كه نيت فرادى كند يا نه
 .است

 .، بايد بنا بگذارد كه نيت فرادى نكرده است  اگر شك كند كه در بين نماز نيت فرادى كرده يا نه ـ  1434مسأله  

 تمام شده ، اگر چه ذكر امام  اگر موقعى كه امام در ركوع است اقتدا كند و به ركوع امام برسد ـ  1435مسأله  
، اما اگر به مقدار ركوع خم شود و به ركوع امام  شود ، و يك ركعت حساب مى باشد نماز و جماعتش صحيح است

 .، نمازش باطل است نرسد
 اگر موقعى كه امام در ركوع است اقتدا كند و به مقدار ركوع خم شود و شك كند كه به ركوع  ـ  1436مسأله  

 . باطل است، نمازش امام رسيده يا نه
، و پيش از آن كه به اندازه ركوع خم شود امام سر از   اگر موقعى كه امام در ركوع است اقتدا كند ـ  1437مسأله  

، و بنابر احتياط واجب بعد از  ، بايد با امام به سجده برود و ركعت بعد امام را ركعت اول خود قرار دهد ركوع بردارد
 . را به قصد قربت مطلقه ـ اعم از تكبيرة االحرام و ذكر ـ بگويد، و تكبير متابعت امام بايستد

 اگر اول نماز يا اثناى حمد و سوره اقتدا كند و پيش از آن كه به ركوع رود امام سر از ركوع  ـ  1438مسأله  
 .، نماز و جماعت او صحيح است ، در صورتى كه در تأخير معذور باشد بردارد

، چنانچه بخواهد به ثواب جماعت  قعى برسد كه امام مشغول خواندن تشهد آخر نماز است اگر مو ـ  1439مسأله  
، بايد بعد از نيت اقتدا و گفتن تكبيرة االحرام بنشيند و تشهد را بنابر احتياط واجب به نيت قربت مطلقه ـ اعم  برسد
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، بعد بايستد  بر كند تا امام سالم نماز را بدهد، ولى سالم را نگويد و ص از وجوب و شهادت مستحب ـ با امام بخواند
 .، و آن را ركعت اول نماز خود حساب كند و بدون آن كه دوباره نيت كند و تكبير بگويد حمد و سوره را بخواند

، و بنابر احتياط واجب اگر مأموم يك مرد باشد در طرف راست   مأموم نبايد جلوتر از امام بايستد ـ  1440مسأله  
، كه بنابر احتياط  ، مگر در صورتى كه قد او بلندتر از امام باشد تر از امام باشد ، و الزم نيست عقب ام بايستدام

، حكم آن در مسأله  ، و اگر مأموم متعدد باشد واجب بايد طورى بايستد كه در ركوع و سجود جلوتر از امام نباشد
 .بيان شده است» 1488«

، يا بين آن زن و مأموم ديگرى كه مرد  ، چنانچه بين آن زن و امام رد و مأموم زن باشد اگر امام م ـ  1441مسأله  
 .، اشكال ندارد است و زن به واسطه او به امام متّصل شده است پرده و مانند آن فاصله باشد

وم به واسطه او ، يا بين مأموم و كسى كه مأم  اگر بعد از شروع به نماز جماعت بين مأموم و امام ـ  1442مسأله  
، و بايد به وظيفه منفرد  شود ، جماعت باطل و نمازش فرادى مى متّصل به امام است پرده يا چيز ديگرى حايل شود

 .عمل نمايد
اى كه به يك قدم   اقوى آن است كه بين جاى سجده مأموم و جاى ايستادن امام بيش از اندازه ـ  1443مسأله  

 و همچنين است اگر انسان به واسطه مأمومى كه جلوى او ايستاده به امام متّصل ، شود فاصله نباشد بلند طى مى
 .، و احتياط مستحب آن است كه جاى سجده مأموم با جاى كسى كه جلوى او ايستاده فاصله نداشته باشد باشد

، و از جلو به  اشد اگر مأموم به واسطه كسى كه طرف راست يا چپ او اقتدا كرده به امام متّصل ب ـ  1444مسأله  
اى كه به  ، بنابر احتياط واجب بايد با كسى كه در طرف راست يا چپ او اقتدا كرده بيشتر از اندازه امام متّصل نباشد

 .شود فاصله نداشته باشد يك قدم بلند طى مى
اى كه  بيشتر از اندازه، يا بين مأموم و مأمومى كه جلوى او ايستاده   اگر در نماز بين مأموم و امام ـ  1445مسأله  

، و همچنين است بنابر احتياط  ، و نماز را فرادى بخواند شود فاصله پيدا شود جماعت باطل به يك قدم بلند طى مى
 .واجب اگر بين مأموم و مأمومى كه از طرف راست يا چپ واسطه اتصال است اين فاصله پيدا بشود

، چنانچه فاصله بين كسانى كه در صف  جلو هستند تمام شود اگر نماز همه كسانى كه در صف  ـ  1446مسأله  
اى كه به يك قدم بلند  ، كمتر يا به اندازه بعد هستند با كسانى كه در صف جلوتر از كسانى كه نمازشان تمام شده

يح ، جماعت صف بعد صح شود باشد و فوراً صفى كه نمازشان تمام شده براى نماز ديگرى به امام اقتدا كنند طى مى
 .شود ، جماعت صف بعد باطل و نماز آنها فرادى مى ، و اگر فاصله بيشتر از اين حد باشد است

، حمد و سوره از او ساقط است و قبل از امام نبايد به ركوع برود و   اگر در ركعت دوم اقتدا كند ـ  1447مسأله  
، و احتياط واجب آن است كه موقع   با امام بخواندتواند قنوت و تشهد را ، و مى قبل از تشهد امام هم نبايد برخيزد

، و بايد با امام برخيزد و حمد و سوره را  ، انگشتان دست و سينه پا را به زمين بگذارد و زانوها را بلند كند تشهد امام
كوع به امام نرسد ، و اگر در ر ، و اگر براى سوره وقت ندارد حمد را تمام كند و در ركوع خود را به امام برساند بخواند

 .ـ بنابر احتياط واجب ـ قصد انفراد نمايد
، بايد در ركعت دوم نمازش   اگر موقعى كه امام در ركعت دوم نماز چهار ركعتى است اقتدا كند ـ  1448مسأله  

راى ، و چنانچه ب ، بعد از دو سجده بنشيند و تشهد را به مقدار واجب بخواند و برخيزد كه ركعت سوم امام است
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، و اگر در ركوع به امام  گفتن سه مرتبه تسبيحات وقت ندارد يك مرتبه بگويد و در ركوع خود را به امام برساند
 .نرسيد ـ بنابر احتياط واجب ـ قصد انفراد نمايد

ر ، و مأموم بداند ـ بلكه چنانچه احتمال هم بدهد ـ كه اگ  اگر امام در ركعت سوم يا چهارم باشد ـ  1449مسأله  
، بعد اقتدا  ، بنابر احتياط واجب بايد صبر كند تا امام به ركوع رود رسد اقتدا كند و حمد را بخواند به ركوع امام نمى

 .نمايد
، و اگر براى  ، بايد حمد و سوره را بخواند  اگر در حال قيام ركعت سوم يا چهارم امام اقتدا كند ـ  1450مسأله  

، و اگر در ركوع به امام نرسد ـ بنابر احتياط  ام كند و در ركوع خود را به امام برساندسوره وقت ندارد بايد حمد را تم
 .واجب ـ قصد انفراد كند

، چنانچه عمداً سوره يا  رسد داند اگر سوره يا قنوت را تمام كند به ركوع امام نمى  كسى كه مى ـ  1451مسأله  
 . و بايد به وظيفه منفرد عمل نمايد، نمازش صحيح است قنوت را بخواند و به ركوع نرسد

، احتياط  رسد  كسى كه اطمينان دارد كه اگر سوره را شروع كند يا تمام نمايد به ركوع امام مى ـ  1452مسأله  
، ولى اگر موجب آن شود كه به ركوع امام  واجب آن است كه سوره را شروع كند يا اگر شروع كرده تمام نمايد

 .ده تمام ننمايد، چنانچه شروع كر نرسد
، چنانچه سوره را بخواند و به ركوع  رسد  كسى كه يقين دارد اگر سوره را بخواند به ركوع امام مى ـ  1453مسأله  

 .، جماعتش صحيح است نرسد
، ولى بنابر  تواند اقتدا كند ، مى  اگر امام ايستاده باشد و مأموم نداند كه در كدام ركعت است ـ  1454مسأله  

، اگر چه بعد بفهمد كه امام در ركعت  ط واجب حمد و سوره را به قصد اعم از جزئيت نماز و قرائت قرآن بخوانداحتيا
 .اول يا دوم بوده است

، حمد و سوره را نخواند و بعد از ركوع بفهمد   اگر به خيال اين كه امام در ركعت اول يا دوم است ـ  1455مسأله  
، و  ، ولى اگر پيش از ركوع بفهمد بايد حمد و سوره را بخواند ، نمازش صحيح است بودهكه در ركعت سوم يا چهارم 

، بنابر  ، و اگر به مقدار حمد هم وقت ندارد اگر وقت ندارد فقط حمد را بخواند و در ركوع خود را به امام برساند
 .احتياط واجب قصد انفراد نمايد

، حمد و سوره بخواند و پيش از ركوع يا  در ركعت سوم يا چهارم است اگر به خيال اين كه امام  ـ  1456مسأله  
، و اگر در بين حمد و سوره بفهمد بايد بقيه را  ، نمازش صحيح است بعد از آن بفهمد كه در ركعت اول يا دوم بوده

 .نخواند
ينان ندارد كه اگر نماز ، چنانچه اطم  اگر موقعى كه مشغول نماز مستحبى است جماعت برپا شود ـ  1457مسأله  

، بلكه اگر اطمينان  ، مستحب است نماز را رها كند و مشغول نماز جماعت شود رسد را تمام كند به جماعت مى
 .، مستحب است به همين دستور رفتار نمايد نداشته باشد كه به ركعت اول برسد

، چنانچه به ركوع  ، جماعت برپا شود ى است اگر موقعى كه مشغول نماز سه ركعتى يا چهار ركعت ـ  1458مسأله  
، مستحب است به نيت نماز  رسد ركعت سوم نرفته و اطمينان ندارد كه اگر نماز را تمام كند به جماعت مى

 .مستحبى نماز را دو ركعتى تمام كند و خود را به جماعت برساند
 .، الزم نيست نيت فرادى كند يا سالم اول باشد اگر نماز امام تمام شود و مأموم مشغول تشهد  ـ  1459مسأله  
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خواند اگر قصد انفراد  ، وقتى امام تشهد ركعت آخر را مى  كسى كه يك ركعت از امام عقب مانده ـ  1460مسأله  
م ، بنابر احتياط واجب انگشتان دست و سينه پا را به زمين بگذارد و زانوها را بلند نگه دارد و صبر كند تا اما نكند

، ولى چنانچه از اول قصد  ، و اگر در همان جا بخواهد قصد انفراد نمايد مانعى ندارد سالم نماز را بگويد و بعد برخيزد
 .انفراد داشته محلّ اشكال است

 
 شرايط امام جماعت

 نمازش  امام جماعت بايد بالغ و عاقل و شيعه دوازده امامى و عادل و حالل زاده باشد و قرائت ـ  1461مسأله  
، و همچنين بنابر  صحيح باشد در صورتى كه اقتدا در دو ركعت اول و دوم باشد و قرائت مأموم هم صحيح باشد

، و امامت زن براى زن در غير  ، و نيز اگر مأموم مرد است امام او هم بايد مرد باشد احتياط واجب در غير اين صورت
، و اقتدا كردن بچه  ، كراهت ندارد رتى كه سزاوارتر از او به ميت نباشد، و در نماز ميت در صو نماز ميت كراهت دارد

، و ترتيب آثار جماعت خالى از وجه نيست ولى  فهمد به بچه مميز ديگر مانعى ندارد مميز كه خوب و بد را مى
 .احوط عدم ترتيب است

تواند به او  ، مى دالت خود باقى است يا نه، اگر شك كند كه به ع دانسته  امامى را كه عادل مى ـ  1462مسأله  
 .اقتدا نمايد

خواند اقتدا  تواند به كسى كه نشسته يا خوابيده نماز مى ، نمى خواند  كسى كه ايستاده نماز مى ـ  1463مسأله  
 .خواند اقتدا نمايد تواند به كسى كه خوابيده نماز مى ، نمى خواند ، و كسى كه نشسته نماز مى كند

، و  خواند اقتدا كند تواند به كسى كه نشسته نماز مى ، مى خواند  كسى كه نشسته نماز مى ـ  1464 مسأله 
، و كسى كه نشسته به كسى كه ايستاده  تواند اقتدا كند همچنين كسى كه خوابيده به كسى كه خوابيده مى

 .ا كندتواند اقتد ، ولى كسى كه خوابيده به كسى كه نشسته نمى تواند اقتدا كند مى
،  اى نماز بخواند  اگر امام جماعت به واسطه عذرى با لباس نجس يا با تيمم يا با وضوى جبيره ـ  1465مسأله  

 .شود به او اقتدا كرد مى
شود به او اقتدا  ، مى تواند از بيرون آمدن بول و غائط خوددارى كند  اگر امام مرضى دارد كه نمى ـ  1466مسأله  

 .تواند به زن مستحاضه اقتدا نمايد كه مستحاضه نيست مى، و نيز زنى  كرد
، و به كسى كه حد   نماز جماعت خواندن با امامى كه مرض خوره يا پيسى دارد مكروه است ـ  1467مسأله  

 .شرعى بر او جارى شده اقتدا جايز نيست

 
 احكام جماعت

، مثال اگر  ، ولى دانستن اسم او الزم نيست ين نمايدكند بايد امام را مع  موقعى كه مأموم نيت مى ـ  1468مسأله  
 .، نمازش صحيح است كنم به امام حاضر نيت كند اقتدا مى

، ولى اگر ركعت اول يا دوم  ، همه چيزهاى نماز را خودش بخواند  مأموم بايد غير از حمد و سوره ـ  1469مسأله  
 .سوره را بخواند، بايد حمد و  مأموم ركعت سوم يا چهارم امام باشد
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، اگر  ، صداى حمد و سوره امام را بشنود  اگر مأموم در ركعت اول و دوم نماز صبح و مغرب و عشاء ـ  1470مسأله  
، و اگر صداى امام را نشنود مستحب است حمد و سوره را  چه كلمات را تشخيص ندهد بايد حمد و سوره را نخواند

 .، و چنانچه سهواً بلند بخواند اشكال ندارد ، و بايد آهسته بخواند ، ولى قصد جزئيت نماز نكند بخواند
، ولى  شنود بخواند تواند آنچه را نمى ، مى  اگر مأموم بعضى از كلمات حمد و سوره امام را بشنود ـ  1471مسأله  

 .احتياط مستحب آن است كه حمد و سوره را نخواند
شنود صداى امام نيست و  ، يا خيال كند صدايى را كه مى وره را بخواند اگر مأموم سهواً حمد و س ـ  1472مسأله  

 .، نمازش صحيح است حمد و سوره را بخواند و بعد بفهمد صداى امام بوده
، يا صدايى بشنود و نداند كه صداى امام است يا  شنود يا نه  اگر شك كند كه صداى امام را مى ـ  1473مسأله  

 .د حمد و سوره را بخواندتوان ، مى صداى كس ديگر
، و مستحب است به   مأموم در ركعت اول و دوم نماز ظهر و عصر نبايد حمد و سوره را بخواند ـ  1474مسأله  

 .جاى آن ذكر بگويد
، بلكه احتياط واجب آن است كه تا تكبير امام   مأموم نبايد تكبيرة االحرام را پيش از امام بگويد ـ  1475مسأله  

 .شده تكبير نگويدتمام ن
، بلكه اگر عمداً هم پيش از امام  ، نمازش صحيح است  اگر مأموم سهواً پيش از امام سالم دهد ـ  1476مسأله  

 .، نمازش اشكال ندارد سالم دهد در صورتى كه از اول قصد عدول نداشته
، ولى  ، اشكال ندارد يش از امام بگويد، چيزهاى ديگر نماز را پ  اگر مأموم غير از تكبيرة االحرام ـ  1477مسأله  

 .، احتياط مستحب آن است كه پيش از امام نگويد گويد اگر آنها را بشنود يا بداند امام چه وقت مى
، كارهاى ديگر آن را مانند ركوع و سجود با امام  شود  مأموم بايد غير از آنچه در نماز خوانده مى ـ  1478مسأله  

،   شود ، جماعتش باطل مى ، و اگر عمداً پيش از امام يا مدتى بعد از امام انجام دهد ه جا آورديا كمى بعد از امام ب
 .ولى اگر به وظيفه منفرد عمل نموده نمازش صحيح است

، چنانچه امام در ركوع باشد بايد به ركوع برگردد و با   اگر سهواً پيش از امام سر از ركوع بردارد ـ  1479مسأله  
، ولى اگر به ركوع برگردد و پيش از آن كه  كند ، و در اين صورت زياد شدن ركوع نماز را باطل نمى رداردامام سر ب

 .، نمازش باطل است به ركوع امام برسد امام سر بردارد
، و چنانچه در هر دو  ، بايد به سجده برگردد  اگر اشتباهاً سر بردارد و ببيند امام در سجده است ـ  1480مسأله  

 .شود ، براى زياد شدن دو سجده نماز باطل نمى ده اين اتّفاق بيفتدسج
، هرگاه به سجده برگردد و هنوز به سجده   كسى كه اشتباهاً پيش از امام سر از سجده برداشته ـ  1481مسأله  

 . است، نمازش باطل ، ولى اگر در هر دو سجده اين اتّفاق بيفتد ، نمازش صحيح است نرسيده امام سر بردارد
رسد به ركوع يا  ، و سهواً يا به خيال اين كه به امام نمى  اگر اشتباهاً سر از ركوع يا سجده بردارد ـ  1482مسأله  

 .، جماعت و نمازش صحيح است سجده نرود
، چنانچه به خيال اين كه سجده اول امام   اگر سر از سجده بردارد و ببيند امام در سجده است ـ  1483مسأله  

، سجده دوم او حساب  ، به سجده رود و بفهمد سجده دوم امام بوده ، به قصد اين كه با امام سجده كند تاس
، بايد به قصد اين  ، و اگر به خيال اين كه سجده دوم امام است به سجده رود و بفهمد سجده اول امام بوده شود مى
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، و در هر دو صورت احتياط مستحب آن است كه بعد   رود، و دوباره با امام به سجده كه با امام سجده كند تمام كند
 .از تمام كردن نماز به جماعت دوباره هم بخواند

 اگر سهواً پيش از امام به ركوع رود و طورى باشد كه اگر سر بردارد به مقدارى از قرائت امام  ـ  1484مسأله  
، صحت  ، و اگر عمداً برنگردد اعتش صحيح است، چنانچه سر بردارد و با امام به ركوع رود نماز و جم رسد مى

 .نمازش محلّ اشكال است
 اگر سهواً پيش از امام به ركوع رود و طورى باشد كه اگر برگردد به چيزى از قرائت امام  ـ  1485مسأله  

 اگر صبر ، و ، جماعت و نمازش صحيح است ، اگر به قصد متابعت امام سر بردارد و با امام به ركوع رود رسد نمى
 .، نمازش صحيح و جماعتش محلّ اشكال است كند تا امام به او برسد

،    اگر سهواً پيش از امام به سجده رود و به قصد متابعت امام سر بردارد و با امام به سجده رود ـ  1486مسأله  
 . اشكال است، و اگر صبر كند تا امام به او برسد نمازش صحيح و جماعتش محلّ جماعت و نمازش صحيح است

، يا در ركعتى كه تشهد ندارد اشتباهاً   اگر امام در ركعتى كه قنوت ندارد اشتباهاً قنوت بخواند ـ  1487مسأله  
تواند پيش از امام به ركوع رود يا پيش  ، ولى نمى ، مأموم نبايد قنوت و تشهد را بخواند مشغول خواندن تشهد شود

 .صبر كند تا قنوت و تشهد امام تمام شود و بقيه نماز را با او بخواند، بلكه بايد  از امام قيام كند

 
 وظيفه امام و مأموم در نماز جماعت

، و اگر يك مرد و يك زن  ، اگر مأموم يك مرد باشد طرف راست امام بايستد  بنابر احتياط واجب ـ  1488مسأله  
، و اگر چند مرد و يك يا چند  و بقيه پشت سر امامراست امام بايستد  ، مرد طرف يا يك مرد و چند زن باشند

،  زن باشد پشت سر امام بايستد ، و اگر يك يا چند ، مردها پشت سر امام و زنها پشت سر مردها بايستند باشند زن
اش  سر در طرف راست امام طورى بايستد كه جاى سجده ، مستحب است پشت و در صورتى كه يك زن باشد

 .دم امام باشدمحاذى زانو يا ق
، احتياط واجب آن است كه همه رديف يكديگر بايستند و امام   اگر امام و مأموم هر دو زن باشند ـ  1489مسأله  

 .جلوتر از ديگران نايستد

 

 

 
 چيزهايى كه در نماز جماعت مستحب است

 .ر صف اول بايستند، و اهل علم و كمال و تقوى د  مستحب است امام در وسط صف بايستد ـ  1490مسأله  

اند فاصله  ، و بين كسانى كه در يك صف ايستاده  مستحب است صفهاى جماعت منظّم باشد ـ  1491مسأله  
 .، و شانه آنان رديف يكديگر باشد نباشد

 . مـأمومين برخيزنـد)قَد قامت الصالةُ( مستـحب است بعد از گفتـن  ـ  1492مسأله  

، و قنوت و  تر است رعايت كند  است امام جماعت حال مأمومى را كه از ديگران ضعيف مستحب ـ  1493مسأله  
 .اند مايلند ، مگر بداند همه كسانى كه به او اقتدا كرده ركوع و سجود را طول ندهد
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، صداى خود را به  خواند  مستحب است امام جماعت در حمد و سوره و ذكرهايى كه بلند مى ـ  1494مسأله  
 .، ولى بايد بيش از اندازه صدا را بلند نكند لند كند كه ديگران بشنوندقدرى ب

، مستحب است ركوع را دو برابر  خواهد اقتدا كند  اگر امام در ركوع بفهمد كسى تازه رسيده و مى ـ  1495مسأله  
 .، اگر چه بفهمد كس ديگرى هم براى اقتدا وارد شده است هميشه طول بدهد و بعد برخيزد

 
 زهايى كه در نماز جماعت مكروه استچي

 .، مكروه است انسان تنها بايستد  اگر در صفهاى جماعت جا باشد ـ  1496مسأله  

 . مكروه است مأموم ذكرهاى نماز را طورى بگويد كه امام بشنود ـ  1497مسأله  

است در اين نمازها به كسى ، مكروه  خواند  مسافرى كه نماز ظهر و عصر و عشاء را دو ركعت مى ـ  1498مسأله  
 .، و كسى كه مسافر نيست مكروه است در اين نمازها به مسافر اقتدا نمايد كه مسافر نيست اقتدا كند

 
 نماز آيات

 : شود  نماز آيات ـ كه دستور آن خواهد آمد ـ به واسطه چهار چيز واجب مى ـ  1499مسأله  

 . گرفتن خورشيد)اول(

 .ه مقدار كمى از آنها گرفته شود و كسى هم از آن نترسد، اگر چ گرفتن ماه) دوم(

 .، اگر چه كسى هم نترسد زلزله) سوم(

،  ، در صورتى كه بيشتر مردم از آنها بترسند رعد و برق و بادهاى سياه و سرخ و مانند اينها از آيات آسمانى)چهارم(
ه موجب ترس اكثر مردم شودـ احتياط مستحب و اما در حوادث زمينى ـ مانند فرو رفتن آب دريا و افتادن كوه ك

 .خواندن نماز آيات است
، انسان بايد براى هر   اگر از چيزهايى كه نماز آيات براى آنها واجب است بيشتر از يكى اتّفاق بيفتد ـ  1500مسأله  

ز آيات براى گرفتن ، بايد يك نما ، مثال اگر خورشيد بگيرد و زلزله هم بشود يك از آنها يك نماز آيات بخواند
 .نماز ديگر هم براى زلزله بخواند ، و خورشيد
، چه همه آنها براى يك چيز واجب شده باشد ـ   كسى كه قضاى چند نماز آيات بر او واجب است ـ  1501مسأله  

رفتن و مثل آن كه سه مرتبه خورشيد گرفته و نماز آنها را نخوانده است ـ چه براى چند چيز باشد ـ مثل خورشيد گ
، هر چند  ، الزم نيست معين كند كه براى كدام يك از آنهاست خواند ماه گرفتن ـ موقعى كه قضاى آنها را مى

، مثل آن كه نيت كند اول نمازِ آيات يا دوم نمازِ  احتياط مستحب آن است كه معين نمايد اگر چه به تعيين اجمالى
 .آورم  مىآياتى كه بر من واجب شده قضاى آن را به جا

، فقط مردم همان جا بايد  ، در هر جايى اتّفاق بيفتد  چيزهايى كه نماز آيات براى آنها واجب است ـ  1502مسأله  
 .، و بر مردم جاهاى ديگر واجب نيست نماز آيات بخوانند

كند تا  تن مى، از زمانى است كه خورشيد يا ماه شروع به گرف  وقت نماز آيات در كسوف و خسوف ـ  1503مسأله  
،  ، و احتياط مستحب آن است كه به قدرى تأخير نيندازد كه شروع به باز شدن كند زمانى كه تمام قرص باز نشده

 .بلكه مستحب است هنگام شروع به گرفتن نماز را بخواند
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،   شدن كند ادا است اگر خواندن نماز آيات را به قدرى تأخير بيندازد كه آفتاب يا ماه شروع به باز ـ  1504مسأله  
 .ولى اگر بعد از باز شدن تمام آن نماز بخواند قضا است

، نماز آيات واجب   اگر مدت گرفتن خورشيد يا ماه به اندازه خواندن يك ركعت نماز يا كمتر باشد ـ  1505مسأله  
 تا به اندازه خواندن يك ، و همچنين است اگر مدت گرفتن آنها بيشتر باشد ولى انسان نماز را نخواند و ادا است

 .ركعت يا كمتر از آن به آخر وقت مانده باشد
ـ بايد نماز آيات  افتد ـ چنانچه گذشت  موقعى كه زلزله و رعد و برق و مانند اينها اتّفاق مى ـ  1506مسأله  

 تأخير نماز را به جا آورد ، و در صورت شود نماز را عقب نيندازد اى كه عرفاً تأخير گفته مى ، و بايد به اندازه بخواند
 .و بنابر احتياط واجب نيت ادا و قضا نكند

 اگر گرفتن خورشيد يا ماه را نداند و بعد از باز شدن خورشيد يا ماه بفهمد كه تمام آن گرفته  ـ  1507مسأله  
 .او واجب نيست، قضا بر  ، ولى اگر بفهمد مقدارى از آن گرفته بوده ، بايد قضاى نماز آيات را بخواند بوده

، چنانچه انسان از گفته آنان يقين يا اطمينان پيدا  اى بگويند خورشيد يا ماه گرفته است  اگر عده ـ  1508مسأله  
، و نماز آيات نخواند و بعد معلوم شود راست  ، و در آن اشخاص شخصى كه گفته او شرعاً معتبر است نباشد نكند
، ولى اگر مقدارى از آن گرفته باشد  ، نماز آيات را بخواند د يا ماه گرفته باشد، در صورتى كه تمام خورشي اند گفته

، يا شخصى كه  ، و همچنين است اگر دو نفر كه عادل بودن آنان معلوم نيست خواندن نماز آيات بر او واجب نيست
اند و يا آن شخص   بوده، بعد معلوم شود كه آن دو عادل ثقه بودن او معلوم نيست بگويند خورشيد يا ماه گرفته

 .اى بوده كه ظنّ بر خالف قول او نبوده است ثقه
،  دهند  اگر انسان از گفته كسانى كه از روى قاعده علمى از گرفتن خورشيد و ماه خبر مى ـ  1509مسأله  

قت خورشيد يا ماه ، و نيز اگر بگويند فالن و ، بايد نماز آيات را بخواند اطمينان پيدا كند كه خورشيد يا ماه گرفته
، بايد به اطمينان خودش عمل  ، و انسان از گفته آنان اطمينان پيدا كند كشد گيرد و فالن مقدار طول مى مى

 .نمايد
، و اگر وقت گذشته قضا  ، واجب است دوباره بخواند  اگر بفهمد نماز آياتى كه خوانده باطل بوده ـ  1510مسأله  

 .نمايد
، چنانچه براى هر دو نماز وقت دارد هر   وقت نماز يوميه نماز آيات هم بر انسان واجب شود اگر در ـ  1511مسأله  

، و اگر وقت هر دو تنگ  ، اول آن را بخواند ، و اگر وقت يكى از آن دو تنگ باشد كدام را اول بخواند اشكال ندارد
 .باشد بايد اول نماز يوميه را بخواند

، چنانچه وقت نماز يوميه هم تنگ  ن نماز يوميه بفهمد كه وقت نماز آيات تنگ است اگر در بي ـ  1512مسأله  
، و اول نماز  اگر وقت نماز يوميه تنگ نباشد آن را قطع كند ، و ، بعد نماز آيات را بخواند ، بايد آن را تمام كند باشد

 .آيات و بعد نماز يوميه را به جا آورد
، بايد نماز آيات را رها كند و مشغول   نماز آيات بفهمد كه وقت نماز يوميه تنگ است اگر در بين ـ  1513مسأله  

، بقيه نماز آيات را از  كند ، و بعد از آن كه نماز را تمام كرد پيش از انجام كارى كه نماز را باطل مى نماز يوميه شود
 .همان جا كه رها كرده بخواند
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، نماز آيات بر او واجب نيست و قضا هم  ، خورشيد يا ماه بگيرد  نفاس زن اگر در حال حيض يا ـ  1514مسأله  
، ولى در غير موقّت مانند زلزله و رعد و برق بنابر احتياط واجب بعد از پاك شدن نماز را بدون نيت ادا و قضا  ندارد

 .به جا آورد

 
 دستور نماز آيات

، و كيفيت آن اين است كه انسان بعد از  ت پنج ركوع دارد نماز آيات دو ركعت است و در هر ركع ـ  1515مسأله  
، دوباره يك حمد و يك  نيت تكبير بگويد و يك حمد و يك سوره تمام بخواند و به ركوع رود و سر از ركوع بردارد

و ركعت ،  ، و بعد از بلند شدن از ركوع پنجم دو سجده نمايد و برخيزد سوره بخواند باز به ركوع رود تا پنج مرتبه
 .، و تشهد بخواند و سالم دهد دوم را هم مثل ركعت اول به جا آورد

هاى يك سوره را پنج  ، آيه  در نماز آيات ممكن است انسان بعد از نيت و تكبير و خواندن حمد ـ  1516مسأله  
ون اين كه حمد بخواند ، و يك آيه يا بيشتر يا كمتر از آن را بخواند و به ركوع رود و سر بردارد و بد قسمت كند

، مثال به  ، و همين طور تا پيش از ركوع پنجم سوره را تمام نمايد قسمت دوم از همان سوره را بخواند و به ركوع رود
 قُلْ : (، بعد بايستد و بگويد بگويد و به ركوع رود)  بِسمِ اللّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ (،  ) ٌقُلْ هو اللّه اَحد (قصد سوره 
: باز به ركوع رود و بايستد و بگويد)  اَللّه الصمد : (دوباره به ركوع رود و بعد از ركوع بايستد و بگويد)  ٌهو اللّه اَحد

) لَدوي لَم و دلي د : (، و سر بردارد و بگويد و به ركوع برود) لَمكُفُواً اَح كُن لَهي لَم پنجم و بعد از آن به ركوع )  ٌو
، و ركعت دوم را هم مثل ركعت اول به جا آورد و بعد از سجده دوم تشهد  رود و بعد از سر برداشتن دو سجده كند

، ولى هر وقت سوره را تمام كرد  ، و نيز جايز است به كمتر از پنج قسمت تقسيم كند بخواند و نماز را سالم دهد
 .بعد از آن يك سوره يا بعض از يك سوره را نيز بخواند، و  الزم است حمد را قبل از ركوع بعدى بخواند

 اگر در يك ركعت از نماز آيات پنج مرتبه حمد و سوره بخواند و در ركعت ديگر يك حمد بخواند  ـ  1517مسأله  
 .، مانعى ندارد و سوره را پنج قسمت كند

ر نماز آيات هم واجب و مستحب ، د  چيزهايى كه در نمازهاى يوميه واجب و مستحب است ـ  1518مسأله  
 .)اَلصالة(، ولى در نماز آيات ـ در صورتى كه با جماعت باشد ـ به جاى اذان و اقامه رجاء سه مرتبه بگويند  باشد مى

 و نيز )سمع اللّه لمنْ حمده(:  مستحب است بعد از سر برداشتن از ركوع پنجم و دهم بگويد ـ  1519مسأله  
 .، ولى بعد از ركوع پنجم و دهم گفتن تكبير مستحب نيست  هر ركوع و بعد از آن تكبير بگويدپيش از

، و اگر فقط پيش   مستحب است پيش از ركوع دوم و چهارم و ششم و هشتم و دهم قنوت بخواند ـ  1520مسأله  
 .از ركوع دهم هم بخواند كافيست

 .، نماز باطل است ه چند ركعت خوانده و فكرش به جايى نرسد اگر در نماز آيات شك كند ك ـ  1521مسأله  

 اگر شك كند كه در ركوع آخر ركعت اول است يا در ركوع اول ركعت دوم و فكرش به جايى  ـ  1522مسأله  
 ، مگر در صورتى كه شك كند چهار ، و اگر در عدد ركوعها شك كند بنا را بر كمتر بگذارد ، نمازش باطل است نرسد

، كه در اين صورت چنانچه براى رفتن به سجده خم نشده بايد ركوعى را كه شك كرده به  ركوع كرده يا پنج ركوع
، و اگر شك او بعد از خم شدن براى سجده و پيش از رسيدن به سجده باشد بنابر احتياط واجب برگردد و  جا آورد

 .، بايد به شك خود اعتنا نكند ، ولى اگر به سجده رسيده باشد ركوع را به جا آورده و نماز را تمام نمايد واعاده كند
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 .، نماز باطل است  هر يك از ركوعهاى نماز آيات ركن است كه اگر عمداً يا سهواً كم يا زياد شود ـ  1523مسأله  

 
 نماز عيد فطر و قربان

اجب است و بايد با جماعت خوانده و) عليه السالم(  نماز عيد فطر و قربان در زمان حضور امام ـ  1524مسأله  
شود آن را با جماعت يا فرادى  ، و مى باشد غايب است مستحب مى) عليه السالم( ، و در زمان ما كه امام شود

 .، و بنابر احتياط واجب در صورت جماعت عدد كمتر از پنج نفر نباشد خواند
 .وز عيد تا ظهر است وقت نماز عيد فطر و قربان از اول آفتاب ر ـ  1525مسأله  

، و در عيد فطر مستحب است   مستحب است نماز عيد قربان را بعد از بلند شدن آفتاب بخوانند ـ  1526مسأله  
 .، بعد نماز عيد را بخوانند ، و بنابر احتياط واجب زكات فطره را بدهند بعد از بلند شدن آفتاب افطار كنند

، كه در ركعت اول بعد از خواندن حمد و سوره بايد پنج  ن دو ركعت است نماز عيد فطر و قربا ـ  1527مسأله  
ـ يك قنوت بخواند و بعد از قنوت پنجم تكبير ديگرى بگويد و  ، و بعد از هر تكبير ـ بنابر احتياط واجب تكبير بگويد

 از هر تكبير قنوت بخواند ، و بعد ، و در ركعت دوم چهار تكبير بگويد به ركوع رود و دو سجده به جا آورد و برخيزد
 .و تكبير پنجم را بگويد و به ركوع رود و بعد از ركوع دو سجده كند و تشهد بخواند و نماز را سالم دهد

، ولى بهتر است دعايى را كه   در قنوت نماز عيد فطر و قربان هر دعا و ذكرى بخوانند كافيست ـ  1528مسأله  
 :تهجد نقل فرموده بخواننددر مصباح الم) رحمه اهللا(شيخ طوسى 

» أَلُكرَةِ اَسغْفالْم لَ التَّقْوى واَه ةِ ومالرَّح فْوِ ولَ الْعاَه و رُوتبالْج و ودلَ الْجاَه ةِ وظَمالْع و رِياءبلَ الْكاَه ماَللّه
مزِيداً اَنْ تُصلِّي   ذُخْراً و)صلى اهللا عليه وآله وسلم(  و لمحمدبِحقِّ هذَا الْيومِ الَّذي جعلْتَه للْمسلمينَ عيداً

على محمد و الِ محمد و اَنْ تُدخلَني في كُلِّ خَير اَدخَلْت فيه محمداً و الَ محمد و اَنْ تُخْرِجني منْ كُلِّ 
، اَللّهم انِّي اَسأَلُك خَيرَ ما سأَلَك بِه عبادك  لَ محمد صلَواتُك علَيه و علَيهِمسوء اَخْرَجت منْه محمداً و ا

 .»)، الْمخْلصونَ اَلْمخْلَصونَ(الصالحونَ و اَعوذُ بِك مما استَعاذَ منْه عبادك الصالحونَ 

اَشْهد اَنْ ال اله االَّ اللّه «: ه در تهذيب به سند معتبر ذكر فرموده بخوانندو بهتر از آن اين است كه دعايى را ك
ولُهسر و هدبداً عمحاَنَّ م داَشْه و لَه ال شَرِيك هدحو  و ودلُ الْجاَه ةِ وظَمالْع و رِياءبلُ الْكاَه اَنْت ماَللّه ،

صلى ( ، اَسأَلُك في هذَا الْيومِ الَّذي جعلْتَه للْمسلمينَ عيداً و لُمحمد درةِ و الْسلْطانِ و الْعزَّةِالْجبرُوت و الْقُ
الئكَتك ، اَسأَلُك اَنْ تُصلِّي على محمد و الِ محمد و اَنْ تُصلِّي على م  ذُخْراً و مزِيداً)اهللا عليه وآله وسلم

 ياءاَالَْح ماتلسالْم ينَ وملسالْم و ناتؤْمالْم ينَ ونؤْميعِ الْممجل رَ لَنا واَنْ تَغْف ينَ ولرْسالْم كاَنْبِيائ قَرَّبِينَ والْم
واتاالَْم و منْهبا مع أَلَكرِ ما سنْ خَيم أَلُكنِّي اَسا ماَللّه ، نْ شَرِّ ما عاذَ بِهم وذُ بِكاَع لُونَ ورْسالْم كد

، اَللّه اَكْبرُ اَولُ كُلِّ شَيئ و اخرُه و بديع كُلِّ شَيئ و منْتَهاه و عالم كُلِّ شَيئ و معاده و  عبادك الْمخْلَصونَ
دم و هرَدم و هلَيئ ايرُ كُلِّ شَيصورِمي الْقُبنْ فثُ مباع ورِ ورُ االُْمنُ  بلعم اتيى الْخَفدبمالِ مقابِلُ االَْع ،

 ال يزُولُ اذا قَضى اَمراً فَانَّما يقُولُ لَه ٌ، اَللّه اَكْبرُ عظيم الْملَكُوت شَديد الْجبرُوت حي ال يموت دائم السرائرِ
نْ  كُونُكُنْ فَينُ عاالَْلْس كَلَّتو صاراالَْب ونَكد تحار و وهجالْو لَك نَتع و واتاالَْص لَك ترُ خَشَعاَكْب اَللّه ،

كلَيورِ كُلُّها ارُ االُْميقادم و كدي كُلُّها بِيالنَّواص و كتظَمع تال ي و رُكيها غَيي فقْضئ، ال ينْها شَيم ٌم 
ونَكد  ئ بِككُلُّ شَي قام و رُكئ اَمنَفَذَ كُلَّ شَي و زُّكئ عرَ كُلَّ شَيقَه و فْظُكئ حرُ اَحاطَ بِكُلِّ شَياَكْب اَللّه ،
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كُلُّ شَي لَمتَساس و كزَّتعئ لذَلَّ كُلُّ شَي و كتظَمعئ لكُلُّ شَي تَواضَع ئ وكُلُّ شَي خَضَع و كترقُدئ ل
كلْكمرُ لاَكْب اَللّه ،«. 

،   ـ بنابر احتياط مستحب ـ بعد از نماز عيد فطر و قربان)  عليه السالم(  در زمان غايب بودن امام ـ  1529مسأله  
ر خطبه عيد قربان احكام ، و د ، و بهتر است كه در خطبه عيد فطر احكام زكات فطره در جماعت دو خطبه بخوانند

 .قربانى را بگويند
سبحِ اسم ربك  (، ولى بهتر است كه در ركعت اول آن سوره   نماز عيد سوره مخصوصى ندارد ـ  1530مسأله  
، و افضل از همه آن است كه در ركعت  را بخوانند» 91سوره «و در ركعت دوم سوره شمس » 87سوره «)  األَعلى

 .را بخوانند» 88سوره «، و در ركعت دوم سوره غاشيه  شمساول سوره 
، ولى در مكّه مستحب است در مسجد الحرام خوانده   مستحب است نماز عيد را در صحرا بخوانند ـ  1531مسأله  

 .شود
، و عمامه سفيدى از پنبه بر سر   مستحب است امام جماعت و مأموم پيش از نماز غسل كند ـ  1532مسأله  

، و پياده و پا برهنه و با وقار به نماز  اش و طرف ديگر را بين دو كتفش بيندازد بگذارد كه يك طرف آن را بر سينه
 .عيد برود
،  ، و در حال گفتن تكبيرها دستها را بلند كنند  مستحب است در نماز عيد بر زمين سجده كنند ـ  1533مسأله  

 .و امام جماعت قرائت را بلند بخواند
 مستحب است بعد از نماز مغرب و عشاء شب عيد فطر و بعد از نماز صبح آن و بعد از نماز عيد  ـ  1534أله  مس
 اَكْبرُ ، اَللّه ، اَللّه اَكْبرُ و للّه الْحمد ، ال اله االَّ اللّه و اللّه اَكْبرُ ، اَللّه اَكْبرُ اَللّه اَكْبرُ«: ، اين تكبيرها را بگويد فطر

 .»على ما هدانا

، كه اول آنها نماز ظهر روز عيد و آخر آنها نماز   مستحب است انسان در عيد قربان بعد از ده نماز ـ  1535مسأله  
اَللّه اَكْبرُ على ما «: ، و بعد از آن بگويد ، تكبيرهايى را كه در مسأله پيش گذشت بگويد صبح روز دوازدهم است

قَنا مزالنارلى ما اَبع لّهل دمالْح ةِ االَْنْعامِ وهِيماست بعد از پانزده »نْ ب ولى اگر عيد قربان را در منى باشد مستحب 
 .، اين تكبيرها را بگويد ، كه اول آنها نماز ظهر روز عيد و آخر آنها نماز صبح روز سيزدهم ذى حجه است نماز

، ولى اين احتياط براى  ن است كه زنها از رفتن به نماز عيد خوددارى كنند احتياط مستحب آ ـ  1536مسأله  
 .زنهاى پير نيست

، چيزهاى ديگر نماز را  سوره  در نماز عيد هم ـ مثل نمازهاى ديگر ـ مأموم بايد غير از حمد و ـ  1537مسأله  
 .خودش بخواند

، بعد از آن كه امام به ركوع رفت بايد  تكبيرها را گفته اگر مأموم موقعى برسد كه امام مقدارى از  ـ  1538مسأله  
، و اگر در هر قنوت يك  آنچه از تكبيرها و قنوتها را كه با امام نگفته خودش بگويد و خود را به ركوع امام برساند

»حانَ اللّهبيا يك »س »لّهل دمبگويد كافيست» اَلْح. 

تواند نيت كند و تكبير اول نماز را  ، مى برسد كه امام در ركوع است اگر در نماز عيد موقعى  ـ  1539مسأله  
 .، هر چند احتياط اين است كه نماز را به قصد رجاء به جا آورد بگويد و به ركوع رود
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، در صورتى كه كارى كه نماز   اگر در نماز عيد يك سجده از ركعت آخر يا تشهد را فراموش كند ـ  1540مسأله  
، بنابر احتياط واجب  ، و اگر سجده از ركعت قبل باشد ، برگردد و آن را به جا آورد كند انجام نداده باشد ىرا باطل م

اگر چه به احتياط ـ  ، و در هر حال اگر كارى كند كه براى آن در نماز يوميه سجده سهو الزم است ـ آن را قضا كند
 .بنابر احتياط واجب دو سجده سهو بنمايد

 
  براى نمازاجير گرفتن

، ديگرى را  شود براى نماز و عبادتهاى ديگر او كه در زندگى به جا نياورده  بعد از مرگ انسان مى ـ  1541مسأله  
 .، صحيح است ، و اگر كسى بدون مزد هم آنها را انجام دهد ، يعنى به او مزد دهند كه آنها را به جا آورد اجير كنند

) عليهم السالم( ، مثل زيارت قبر پيغمبر و امامان براى بعضى از كارهاى مستحبىتواند   انسان مى ـ  1542مسأله  
تواند  ، چنانكه مى ، به اين معنى كه متعلّق اجاره نيابت از آنان در انجام آن كار باشد از طرف زندگان اجير شود

ام دهد و ثواب آن را براى مردگان يا تواند كار واجب يا مستحبى را انج ، و نيز مى همين نيابت را تبرّعاً انجام دهد
 .زندگان هديه نمايد

كه براى نماز قضاى ميت اجير شده، بايد در مسائل نماز يا مجتهد باشد، يا نماز را از روى   كسى ـ  1543مسأله  
 .تقليد صحيح انجام بدهد، يا آن كه عمل به احتياط كند

، پس اگر نيت كند از  ، و الزم نيست اسم او را بداند ين نمايد اجير بايد موقع نيت ميت را مع ـ  1544مسأله  
 .ام كافيست خوانم كه براى او اجير شده طرف كسى نماز مى

، و اگر عملى را انجام دهد و ثواب   اجير بايد عمل را به قصد آنچه در ذمه ميت است به جا آورد ـ  1545مسأله  
 .، كافى نيست آن را براى او هديه كند

 بايد كسى را اجير كنند كه بدانند يا حجت شرعيه داشته باشند ـ مثل اطمينان يا اخبار دو عادل  ـ  1546مسأله  
 .دهد يا شخص مورد وثوقى كه ظنّ بر خالف قولش نباشد ـ كه عمل را انجام مى

، يا باطل  را به جا نياورده، اگر ثابت شود كه عمل  اند  كسى را كه براى نمازهاى ميت اجير كرده ـ  1547مسأله  
 .، بايد دوباره اجير بگيرند انجام داده

، همين كه مورد اطمينان باشد و بگويد انجام   هرگاه شك كند كه اجير عمل را انجام داده يا نه ـ  1548مسأله  
، و اگر  كند ، كفايت مى اى كه ظنّ بر خالف آن نباشد قائم شود بر اين كه انجام داده ، يا بينه يا خبر ثقه ام داده

 .، بنابر صحت آن بگذارد شك كند كه عمل او صحيح بوده يا نه
شود براى نمازهاى ميت  خواند ـ نمى  كسى را كه عذرى دارد ـ مثال با تيمم يا نشسته نماز مى ـ  1549مسأله  
 .، اگر چه نمازهاى ميت هم همان طور قضا شده باشد اجير كرد
، و در بلند و آهسته خواندن نماز بايد اجير به  تواند اجير شود  مرد براى زن و زن براى مرد مى ـ  1550مسأله  

 .تكليف خود عمل نمايد
، مگر  ، هر چند احتياط مستحب رعايت ترتيب است  در قضاى نمازهاى ميت ترتيب واجب نيست ـ  1551مسأله  

 .ظهر و عصر يا مغرب و عشاء از يك روز، مثل نماز  در نمازهايى كه اداى آنها ترتيب دارد
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،   ، بايد همان طور به جا آورد  اگر با اجير شرط كنند كه عمل را به طور مخصوصى انجام دهد ـ  1552مسأله  
، و اگر با او شرط  تواند بر آن عمل اجير شود مگر اين كه علم به فساد عمل داشته باشد كه در اين صورت نمى

، و احتياط مستحب آن است كه از وظيفه خودش و ميت هر  مل به تكليف خود رفتار نمايد، بايد در آن ع نكنند
، مثال اگر وظيفه ميت گفتن سه مرتبه تسبيحات اربعه بوده و  كدام كه به احتياط نزديكتر است به آن عمل كند

 .، سه مرتبه بگويد تكليف او يك مرتبه است
، بايد مقدارى از  ند كه نماز را با چه مقدار از مستحبات آن بخواند اگر با اجير شرط نكن ـ  1553مسأله  

 .مستحبات نماز را كه معمول است به جا آورد
،   گذشت» 1551«، بنابر آنچه در مسأله   اگر انسان چند نفر را براى قضاى نماز ميت اجير كند ـ  1554مسأله  

 .الزم نيست براى هركدام آنها وقتى را معين نمايد
پيش از تمام شدن  ، و  اگر كسى اجير شود كه مثال در مدت يك سال نمازهاى ميت را بخواند ـ  1555مسأله  

دهند به جا  ، و اگر احتمال مى دانند به جا نياورده ديگرى را اجير نمايند ، بايد براى نمازهايى كه مى سال بميرد
 .، بنابر احتياط واجب نيز اجير بگيرند نياورده
، اگر پيش از تمام كردن نمازها بميرد و اجرت  اند  كسى را كه براى نمازهاى ميت اجير كرده ـ  1556ه  مسأل

، اگر قادر بر عمل بوده اجاره  ، چنانچه شرط كرده باشند كه تمام نمازها را خودش بخواند همه آنها را گرفته باشد
المثل  ، يا آن كه اجاره را فسخ نموده و اجرة ا بگيردالمثل باقى مانده ر تواند اجرة ، و اجاره كننده مى صحيح

، و  بعد فوت اجير باطل است ، و اگر قادر نبوده اجاره نسبت به ما مقدارى را كه به جا آورده كسر و مابقى را بگيرد
،   آن را بدهدالمثل ، يا آن كه اجاره مقدار گذشته را فسخ نموده و اجرة المسماى باقى مانده را گرفته تواند اجرة مى

، و اما اگر مال نداشته باشد  اش از مال او كسى را اجير بگيرند و اگر شرط نكرده باشند كه خودش بخواند بايد ورثه
 .بر ورثه او چيزى واجب نيست

، بعد از   اگر اجير پيش از تمام كردن نمازهاى ميت بميرد و خودش هم نماز قضا داشته باشد ـ  1557مسأله  
، در صورتى كه وصيت كرده باشد و  ، اگر چيزى از مال او زياد آمد دستورى كه در مسأله قبلى ذكر شدعمل به 

،  ، و اگر اجازه ندهند ، براى تمام نمازهاى او اجير بگيرند اجرت نمازهاى او بيش از ثلث باشد و ورثه اجازه بدهند
 .ثلث آن را به مصرف نماز او برسانند
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 » احكام روزه «

 
شود به قصد قربت ـ چنانكه در وضو  ، از چيزهايى كه بعد بيان مى زه آن است كه انسان از اذان صبح تا مغربرو

 .گذشت ـ و با اخالص خوددارى نمايد

و مغرب در اين مسأله و مسائل بعد ـ بنابر احتياط واجب ـ وقتى است كه سرخى طرف مشرق كه بعد از غروب 
 .سر انسان بگذرد، از باالى  شود آفتاب پيدا مى

 
 نيت

، بلكه  گيرم ، يا مثال بگويد فردا روزه مى  الزم نيست انسان نيت روزه را از قلب خود بگذراند ـ  1558مسأله  
كند انجام  همين قدر كه بنا داشته باشد به قصد قربت و با اخالص از اذان صبح تا مغرب كارى كه روزه را باطل مى

، بايد مقدارى پيش از اذان صبح و مقدارى هم  ه يقين كند تمام اين مدت را روزه بوده، و براى آن ك ندهد كافيست
 .كند خوددارى نمايد بعد از مغرب از انجام كارى كه روزه را باطل مى

تواند  ، و همچنين مى تواند در هر شب از ماه رمضان براى روزه فرداى آن نيت كند  انسان مى ـ  1559مسأله  
 .كند  نيت روزه همه ماه را بنمايد و تجديد نيت هر شب الزم نيست و بقاى همان نيت كفايت مىشب اول ماه

، و در غير شب اول  ، از اول شب است تا اذان صبح  وقت نيت روزه ماه رمضان در شب اول ـ  1560مسأله  
، و   كه فردا را روزه بگيرد قربةً الى اهللا، مثال عصر روز قبل نيت داشته باشد شود قبل از اول شب هم نيت كرد مى

 .بر اين نيت باقى باشد اگر چه تا بعد از اذان صبح خوابش ببرد
، از اول شب است تا موقعى كه به اندازه نيت كردن به استتار قرص وقت   وقت نيت روزه مستحبى ـ  1561مسأله  

، روزه او  كند انجام نداده باشد و نيت روزه مستحبى كند طل مى، كه اگر تا اين وقت كارى كه روزه را با مانده باشد
 .، و اگر از استتار قرص بگذرد صحت روزه محلّ اشكال است صحيح است

، اگر پيش از ظهر بيدار شود و نيت   كسى كه پيش از اذان صبح بدون نيت روزه خوابيده است ـ  1562مسأله  
كه وقت آن معين است ـ چه روزه ماه رمضان و چه غير آن مثل اين كه نذر روزه كند چنانچه روزه واجبى باشد 

، و اگر روزه واجبى باشد كه وقت معين  اش محلّ اشكال است كرده باشد روز معينى را روزه بگيرد ـ صحت روزه
هر چند غير معين ،  تواند نيت روزه واجب كند ، نمى ، و در صورتى كه بعد از ظهر بيدار شود ، صحيح است ندارد
 .، ولى در قضاى روزه ماه رمضان عدم جواز بعد از ظهر تا عصر بنابر احتياط است باشد

، مثال نيت كند  ، بايد آن را معين بنمايد  اگر بخواهد غير از روزه ماه رمضان روزه ديگرى بگيرد ـ  1563مسأله  
،  گيرم اه رمضان الزم نيست نيت كند كه روزه ماه رمضان مى، ولى در م گيرم كه روزه قضا يا روزه نذر يا كفّاره مى

 .شود ، روزه ماه رمضان حساب مى بلكه اگر نداند ماه رمضان است يا فراموش نمايد و روزه ديگرى را نيت كند
، روزه ماه رمضان حساب   اگر بداند ماه رمضان است و عمداً نيت روزه غير ماه رمضان كند ـ  1564مسأله  

 .شود اى كه قصد كرده نيز حساب نمى ، و همچنين ـ بنابر احتياط واجب ـ روزه شود ىنم
 .، بعد بفهمد دوم يا سوم بوده روزه او صحيح است  اگر مثال به نيت روز اول ماه روزه بگيرد ـ  1565مسأله  
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، بنابر احتياط واجب  ش آيدهوش شود و در بين روز به هو  اگر پيش از اذان صبح نيت كند و بى ـ  1566مسأله  
 .بايد روزه آن روز را تمام نمايد و قضاى آن را نيز به جا آورد

، احتياط واجب آن است   اگر پيش از اذان صبح نيت كند و مست شود و در بين روز به هوش آيد ـ  1567مسأله  
 .جا آورد كه روزه آن روز را تمام كند و قضاى آن را هم به

 .اش صحيح است ، روزه  اگر پيش از اذان صبح نيت كند و بخوابد و بعد از مغرب بيدار شود ـ  1568مسأله  

، چنانچه كارى كه روزه   اگر نداند يا فراموش كند كه ماه رمضان است و پيش از ظهر ملتفت شود ـ  1569مسأله  
، ولى بايد تا  باشد ، روزه او باطل مى كند انجام داده باشد يا بعد از ظهر ملتفت شود كه ماه رمضان است را باطل مى

، و همچنين است ـ  ، و بعد از ماه رمضان هم آن روزه را قضا نمايد كند انجام ندهد مغرب كارى كه روزه را باطل مى
 .كند انجام نداده باشد بنابر احتياط واجب ـ اگر پيش از ظهر ملتفت شود و كارى كه روزه را باطل مى

،   ، و اگر بعد از اذان بالغ شود ، بايد روزه بگيرد  بچه پيش از اذان صبح ماه رمضان بالغ شود اگر ـ  1570مسأله  
، هر چند احتياط مستحب اين است كه اگر پيش از ظهر بالغ شود و نيت روزه كرده  روزه آن روز بر او واجب نيست

، نيت كند  ى از مبطالت روزه را انجام نداده باشد، و اگر نيت هم نكرده باشد و چيز ، روزه آن روز را تمام كند باشد
 .و روزه بگيرد

، ولى  ، اگر روزه مستحبى بگيرد اشكال ندارد  كسى كه براى به جا آوردن روزه ميتى اجير شده ـ  1571مسأله  
 ـ اگر روزه ، و همچنين ـ بنابر احتياط واجب تواند روزه مستحبى بگيرد كسى كه روزه قضاى ماه رمضان دارد نمى

، در صورتى كه پيش از ظهر يادش بيايد  ، و چنانچه فراموش كند و روزه مستحب بگيرد واجب ديگرى داشته باشد
، ولى به روزه واجب معين  تواند نيت خود را به روزه واجب غير معين برگرداند روزه مستحبى او باطل است و مى

تواند نيت خود را به روزه واجب برگرداند هر چند غير معين   شود نمى، و اگر بعد از ظهر ملتفت محلّ اشكال است
،  ، و اگر بعد از مغرب يادش بيايد ، و اين حكم در قضاى روزه ماه رمضان بعد از زوال تا عصر بنابر احتياط است باشد
 .اش صحيح است روزه

نسان واجب باشد ـ مثال نذر كرده باشد كه روز  اگر غير از روزه ماه رمضان روزه معين ديگرى بر ا ـ  1572مسأله  
، و همچنين است بنابر احتياط  اش باطل است ، روزه معينى را روزه بگيرد ـ چنانچه عمداً تا اذان صبح نيت نكند

، و كارى كه روزه را  اگر نداند كه روزه آن روز بر او واجب است يا فراموش كند هر چند پيش از ظهر يادش بيايد
 .كند انجام نداده باشد مىباطل 

، اشكال   اگر براى روزه واجب غير معينى ـ مثل روزه كفّارهـ عمداً تا نزديك ظهر نيت نكند ـ  1573مسأله  
، چنانچه كارى  ، بلكه اگر پيش از نيت تصميم داشته باشد كه روزه نگيرد يا ترديد داشته باشد كه بگيرد يا نه ندارد

 .، روزه او صحيح است ند انجام نداده باشد و پيش از ظهر نيت كندك كه روزه را باطل مى
 اگر در ماه رمضان پيش از ظهر كافر مسلمان شود هر چند از اذان صبح تا آن وقت كارى كه روزه  ـ  1574مسأله  

 .، روزه او صحيح نيست كند انجام نداده باشد را باطل مى
، روزه آن روز بر او  ن پيش از ظهر يا بعد از آن مريض خوب شود اگر در وسط روز ماه رمضا ـ  1575مسأله  

 .كند انجام نداده باشد واجب نيست هر چند تا آن وقت كارى كه روزه را باطل مى
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، و اگر  ، واجب نيست روزه بگيرد  روزى را كه انسان شك دارد آخر شعبان است يا اول ماه رمضان ـ  1576مسأله  
، و  ، و يا نيت كند كه اگر ماه رمضان است روزه ماه رمضان تواند نيت روزه ماه رمضان كند مىبخواهد روزه بگيرد ن

، بلكه بايد نيت روزه واجب ديگرى مانند قضا و يا روزه مستحبى  اگر ماه رمضان نيست روزه قضا يا مانند آن باشد
چه را كه به  ، و اگر قصد كند آن شود ساب مى، و چنانچه بعد معلوم شود ماه رمضان بوده از ماه رمضان ح بنمايد

 .كند آن مأمور است انجام دهد و بعد معلوم شود ماه رمضان بوده كفايت مى
، به نيت روزه قضا و مانند آن يا   اگر روزى را كه شك دارد آخر شعبان است يا اول ماه رمضان ـ  1577مسأله  

 .، بايد نيت روزه ماه رمضان كند د كه ماه رمضان استروزه مستحبى روزه بگيرد و در بين روز بفهم
، يا مردد شود  ، از نيت امساك براى خدا برگردد  اگر در روزه واجب معينى مثل روزه ماه رمضان ـ  1578مسأله  

 باطل اش ، روزه ، يا مردد شود در انجام مفطر ، و يا اين كه قصد كند مفطرى از مفطرات را انجام دهد كه برگردد
كند انجام  ، اگر چه از قصدى كه كرده توبه نمايد و به نيت روزه برگردد و كارى هم كه روزه را باطل مى شود مى

 .ندهد
، در روزه واجبى كه وقت آن  كند  آنچه در مسأله قبل گذشت كه روزه واجب معين را باطل مى ـ  1579مسأله  

، و چنانچه پيش از ظهر دوباره به نيت خود  ر معين ـ مبطل نيستمعين نباشد ـ مانند روزه كفّاره يا نذر غي
 .، روزه او صحيح است برگردد

 

 
 كند چيزهايى كه روزه را باطل مى

 :، هر چند بطالن در بعض آنها بنابر احتياط است كند  نُه چيز روزه را باطل مى ـ  1580مسأله  

 . خوردن و آشاميدن)اول(

 .جماع) دوم(

، غير از جماع كارى كند كه منى از او بيرون  ، و مقصود از آن اين است كه انسان با خود يا ديگرى ناءاستم) سوم(
 .آيد

 ).عليهم السالم( دروغ بستن به خدا و پيغمبر و ائمه معصومين)چهارم(

 . رساندن غبار به حلق بنابر احتياط واجب)پنجم(

 . فرو بردن تمام سر در آب)ششم(

 .ن بر جنابت و حيض و نفاس تا اذان صبح باقى ماند)هفتم(

 . اماله كردن با چيزهاى روان)هشتم(

 . قى كردن)نهم(

 .آيد و احكام اينها در مسائل آينده مى

 
  ـ خوردن و آشاميدن1
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،  شود ، روزه او باطل مى دار با التفات به اين كه روزه دارد عمداً چيزى بخورد يا بياشامد  اگر روزه ـ  1581مسأله  
، و چه كم  ، چه معمول نباشد مثل خاك و شيره درخت ه خوردن و آشاميدن آن چيز معمول باشد مثل نان و آبچ

، مگر آن  شود ، روزه باطل مى ، حتّى اگر رطوبتى از دهان بيرون آورد و دوباره به دهان ببرد و فرو دهد باشد يا زياد
 .ت خارج به آن گفته نشودكه آن رطوبت در آب دهان به طورى از بين برود كه رطوب

، و  ، بايد لقمه را از دهان بيرون آورد  اگر موقعى كه مشغول غذا خوردن است بفهمد صبح شده ـ  1582مسأله  
 .شود ، كفّاره هم بر او واجب مى ، و به دستورى كه خواهد آمد اش باطل است چنانچه عمداً فرو ببرد روزه

 .شود اش باطل نمى ، روزه  چيزى بخورد يا بياشامددار سهواً  اگر روزه ـ  1583مسأله  

، و  ، اشكال ندارد كند حس مى رود يا عضو را بى  تزريق آمپولى كه به جاى دوا به كار مى ـ  1584مسأله  
 .رود خوددارى كند احتياط مستحب آن است كه روزه دار از استعمال آمپولى كه به جاى آب و غذا به كار مى

،  دار چيزى را كه الى دندان مانده است با التفات به اين كه روزه دارد عمداً فرو ببرد  اگر روزه  ـ 1585مسأله  
 .شود اش باطل مى روزه

، ولى اگر  ، الزم نيست پيش از اذان دندانهايش را خالل كند خواهد روزه بگيرد  كسى كه مى ـ  1586مسأله  
، چنانچه خالل نكند و چيزى از آن فرو  رود دان مانده در روز فرو مىبداند يا اطمينان داشته باشد غذايى كه الى دن

 .شود اش باطل مى ، روزه رود
،   ، اگر چه به واسطه خيال كردن ترشى و مانند آن در دهان جمع شده باشد  فرو بردن آب دهان ـ  1587مسأله  

 .كند روزه را باطل نمى
، ولى اگر داخل فضاى  تا به فضاى دهان نرسيده اشكال ندارد،   فرو بردن اخالط سر و سينه ـ  1588مسأله  

 .، احتياط واجب آن است كه آن را فرو نبرند دهان شود
اى كه از  ، واجب است به اندازه دار به قدرى تشنه شود كه بترسد از تشنگى بميرد  اگر روزه ـ  1589مسأله  

، و اگر ماه رمضان باشد بايد در بقيه روز از به جا  شود ، ولى روزه او باطل مى مردن نجات پيدا كند آب بياشامد
، و همچنين اگر بترسد كه از نخوردن آب به او ضرر معتنا  كند خوددارى نمايد آوردن كارى كه روزه را باطل مى

د به توان ، كه در اين دو صورت مى ، يا آب نخوردن براى او موجب حرجى باشد كه عرفاً قابل تحمل نباشد بهى برسد
 .اندازه رفع ضرر و حرج آب بياشامد

، اگر چه  رسد ، و چشيدن غذا و مانند اينها كه معموال به حلق نمى  جويدن غذا براى بچه يا پرنده ـ  1590مسأله  
، ولى اگر انسان از اول بداند يا اطمينان داشته باشد كه به حلق  كند اتّفاقاً به حلق برسد روزه را باطل نمى

 .، و در صورت رسيدن به حلق كفّاره بر او واجب است شود و بايد قضاى آن را بگيرد اش باطل مى ، روزه رسد مى
دار عرفاً  ، ولى اگر ضعف به قدرى باشد كه براى روزه تواند براى ضعف روزه را بخورد  انسان نمى ـ  1591مسأله  

 .، خوردن روزه اشكال ندارد قابل تحمل نباشد

 
  ـ جمـاع2

،  گاه داخل شود و منى هم بيرون نيايد ، اگر چه فقط به مقدار ختنه كند  جماع روزه را باطل مى ـ  1592له  مسأ
 .و اين حكم در جماع با غير زن در صورت عدم انزال مبنى بر احتياط است
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 .شود ، روزه باطل نمى گاه داخل شود و منى هم بيرون نيايد  اگر كمتر از مقدار ختنه ـ  1593مسأله  

گاه داشته باشد و شك كند كه به آن اندازه   اگر عمداً جماع كند و قصد ادخال به مقدار ختنه ـ  1594مسأله  
، ولى كفّاره واجب  ، و بنابر احتياط واجب بقيه روز را امساك كند ، روزه او باطل و بايد قضا نمايد داخل شده يا نه

 .نيست
اختيار باشد روزه او باطل  ، يا در جماع بى  روزه است و جماع نمايد اگر فراموش كند كه ـ  1595مسأله  

، و  ، بايد فوراً از حال جماع خارج شود ، ولى چنانچه در بين جماع يادش بيايد يا اختيار برايش پيدا شود شود نمى
 .اگر خارج نشود روزه او باطل است

 
  ـ استمناء3

اش   ـ يعنى به غير از جماع كارى كند كه منى از او بيرون آيد ـ روزهدار استمناء كند  اگر روزه ـ  1596مسأله  
 .شود باطل مى
 .اش باطل نيست ، روزه اختيار منى از انسان بيرون آيد  اگر بى ـ  1597مسأله  

يعنى در خواب منى از او بيرون  شود ـ دار بداند كه اگر در روز بخوابد محتلم مى  هرگاه روزه ـ  1598مسأله  
، و احتياط مستحب آن است كه از  شود اش باطل نمى ، و اگر محتلم شود روزه آيد ـ جايز است بخوابد مى

 .افتد ، مخصوصاً در صورتى كه به سبب نخوابيدن به زحمت نمى خوابيدن خوددارى كند
ون آمدن آن ، واجب نيست از بير دار در حال بيرون آمدن منى از خواب بيدار شود  اگر روزه ـ  1599مسأله  

 .جلوگيرى كند
، اگر چه بداند به واسطه بول يا  تواند بول كند و استبراء نمايد دارى كه محتلم شده مى  روزه ـ  1600مسأله  

 .آيد استبراء كردن باقى مانده منى از مجرى بيرون مى
 كه پيش از غسل بول ، اگر بداند منى در مجرى مانده و در صورتى دارى كه محتلم شده  روزه ـ  1601مسأله  

 .، بنابر احتياط واجب بايد پيش از غسل بول كند آيد نكند بعد از غسل منى از او بيرون مى
، در صورتى كه به  شود اش باطل مى داند اگر عمداً منى از خود بيرون آورد روزه  كسى كه مى ـ  1602مسأله  

اش باطل و بايد   اگر چه منى از او بيرون نيايد روزه، قصد بيرون آمدن منى مثال با همسر خود بازى و شوخى كند
 .قضا نمايد و بنابر احتياط واجب بايد بقيه روز را امساك كند

، چنانچه  ، مثال با همسر خود بازى و شوخى كند دار بدون قصد بيرون آمدن منى  اگر روزه ـ  1603مسأله  
، ولى اگر اطمينان  فاقاً منى بيرون آيد روزه او صحيح است، اگر چه اتّ شود اطمينان دارد كه منى از او خارج نمى

 .اش باطل است ، در صورتى كه منى از او بيرون آيد روزه ندارد

 
 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(  ـ دروغ بستن به خدا و پيغمبر4

صلى اهللا عليه وآله ( يغمبردار به گفتن يا به نوشتن يا به اشاره و مانند اينها به خدا و پ  اگر روزه ـ  1604مسأله  
، اگر چه فوراً بگويد دروغ گفتم يا توبه  عمداً خبرى را به دروغ نسبت بدهد) عليهم السالم( و ائمه معصومين) وسلم

السالم  ، و نسبت دادن به دروغ به ساير پيغمبران و اوصياى آنان على نبينا و آله و عليهم كند روزه او باطل است

www.ParsBook.org



 توضيح المسائل

 

183

، مگر اين كه آن نسبت برگردد به خداوند متعال كه در اين صورت  كند  روزه را باطل مىبنابر احتياط واجب
، مگر اين كه آن نسبت  )عليها السالم( ، و همچنين است نسبت دادن به دروغ به حضرت زهراء اش باطل است روزه

، كه در اين صورت  )السالمعليهم ( و ائمه) صلى اهللا عليه وآله وسلم( برگردد به خداوند متعال و حضرت رسول
 .اش باطل است روزه

، بنابر  داند راست يا دروغ است و دليلى بر اعتبار آن ندارد نقل نمايد  اگر بخواهد خبرى را كه نمى ـ  1605مسأله  
 .، يا مثال از كتابى كه آن خبر در آن نوشته شده نقل نمايد احتياط واجب بايد از كسى كه آن خبر را گفته

يا ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(  اگر خبرى را به اعتقاد اين كه راست است به خدا يا پيغمبر ـ  1606  مسأله
 .شود اش باطل نمى ، روزه ، و بعد بفهمد دروغ بوده نسبت بدهد)عليهم السالم( ائمه

روزه را ) عليهم السالم(ه و ائم) صلى اهللا عليه وآله وسلم( اگر بداند دروغ بستن به خدا و پيغمبر  ـ  1607مسأله  
،  داند دروغ است به آنان نسبت دهد و بعد بفهمد آنچه را كه گفته راست بوده كند و چيزى را كه مى باطل مى

 .، و بنابر احتياط واجب بقيه روز را امساك كند اش باطل است روزه
عليهم ( و ائمه) لى اهللا عليه وآله وسلمص(  اگر دروغى را كه ديگرى ساخته عمداً به خدا و پيغمبر ـ  1608مسأله  
اش باطل  ، روزه ، ولى اگر از قول كسى كه آن دروغ را ساخته نقل كند شود اش باطل مى ، روزه نسبت دهد)السالم
 .شود نمى

) سالمعليهم ال( و يا يكى از ائمه) صلى اهللا عليه وآله وسلم(دار بپرسند كه آيا پيغمبر   اگر از روزه ـ  1609مسأله  
،  بلى: ، يا جايى كه بايد بگويد بلى: ، عمداً بگويد نه: ، و او جايى كه در جواب بايد بگويد اند چنين مطلبى فرموده

 .شود اش باطل مى ، روزه نه: عمداً بگويد
 راستى را حرف) عليهم السالم(يا يكى از ائمه ) صلى اهللا عليه وآله وسلم( اگر از قول خدا يا پيغمبر  ـ  1610مسأله  

: باشد بگويد فرداى آن روز كه روزه مى ، يا در شب دروغى را به آنان نسبت دهد و دروغ گفتم: ، بعد بگويد بگويد
 .شود اش باطل مى ، روزه آنچه ديشب گفتم راست است

 
  ـ رساندن غبار به حلق5

ه غبار چيزى باشد كه خوردن آن ، چ كند  بنابر احتياط رساندن غبار به حلق روزه را باطل مى ـ  1611مسأله  
 .، يا غبار چيزى كه خوردن آن حرام است مثل خاك حالل است مثل آرد

،  ، غبارى پيدا شود و انسان با اين كه متوجه است مواظبت نكند و به حلق برسد  اگر به واسطه باد ـ  1612مسأله  
 .شود اش باطل مى بنابر احتياط روزه

دار بخار غليظ و دود سيگار و تنباكو و مانند اينها را هم به حلق  اجب آن است كه روزه احتياط و ـ  1613مسأله  
 .نرساند

، چنانچه يقين يا   اگر مواظبت نكند و غبار يا دود يا بخار غليظ و مانند اينها داخل حلق شود ـ  1614مسأله  
، بنابر  رسد كرده كه به حلق نمى ان مى، و اگر گم اش اشكال ندارد ، روزه رسد اطمينان داشته كه به حلق نمى

 .احتياط مستحب آن روزه را قضا كند
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،  اختيار غبار و مانند آن به حلق او برسد ، يا بى  اگر فراموش كند كه روزه است و مواظبت نكند ـ  1615مسأله  
 .شود اش باطل نمى روزه

 
  ـ فرو بردن سر در آب6

اش  ، روزه ، اگر چه باقى بدن او از آب بيرون باشد تمام سر را در آب فرو برددار عمداً   اگر روزه ـ  1616مسأله  
 .شود اش باطل نمى ، روزه ، ولى اگر تمام بدن را آب بگيرد و مقدارى از سر بيرون باشد شود باطل مى
 .شود اطل نمىاش ب ، روزه  اگر نصف سر را يك دفعه و نصف ديگر آن را دفعه ديگر در آب فرو برد ـ  1617مسأله  

، ولى اگر به قصد اين كه  اش صحيح است ، روزه  اگر شك كند كه تمام سر زير آب رفته يا نه ـ  1618مسأله  
، ولى كفّاره  اش باطل است ، روزه تمام سر را زير آب ببرد در آب فرو رود و شك كند تمام سر زير آب رفته يا نه

 .ندارد
 .شود اش باطل مى ، روزه  آب برود ولى مقدارى از موها بيرون بماند اگر تمام سر زير ـ  1619مسأله  

، و بنابر  كند  سر فرو بردن در غير آب از مايعات ـ مانند شير و آب مضاف ـ روزه را باطل نمى ـ  1620مسأله  
 .احتياط واجب از فرو بردن سر در گالب اجتناب كند

، يا فراموش كند كه روزه است و  ب بيفتد و تمام سر او را آب بگيرداختيار در آ دار بى  اگر روزه ـ  1621مسأله  
 .شود ، روزه او باطل نمى سر در آب فرو برد

،  ، خود را در آب بيندازد و آب تمام سر او را بگيرد گيرد  اگر به خيال اين كه آب سر او را نمى ـ  1622مسأله  
 .اش اشكال ندارد روزه

،  ، يا ديگرى به زور سر او را در آب فرو برد ش كند كه روزه است و سر را در آب فرو برد اگر فرامو ـ  1623مسأله  
، و چنانچه بيرون  ، بايد فوراً سر را بيرون آورد چنانچه در زير آب يادش بيايد كه روزه است يا آن كس دست بردارد

 .شود اش باطل مى نياورد روزه
، روزه و غسل او هر دو   است و به نيت غسل سر را در آب فرو برد اگر فراموش كند كه روزه ـ  1624مسأله  

 .صحيح است
، چنانچه روزه او روزه ماه رمضان   اگر بداند كه روزه است و عمداً براى غسل سر را در آب فرو برد ـ  1625مسأله  

جا   براى خودش به، و همچنين است حكم روزه قضاى ماه رمضانى كه ، روزه و غسل او هر دو باطل است باشد
،  چه واجب معين باشد ، ولى اگر روزه مستحب باشد يا روزه واجب ديگرى باشد ـ آورد بعد از زوال بنابر احتياط مى

يا غير معين باشد مانند روزه كفّاره ـ غسل او صحيح است و  ، و اى كه نذر كرده باشد در روز معين بگيرد مانند روزه
 .شود اش باطل مى روزه
، اگر چه نجات دادن او  ، سر در آب فرو برد  اگر براى آن كه كسى را از غرق شدن نجات دهد ـ  1626سأله  م

 .شود اش باطل مى ، روزه واجب باشد

 
  ـ باقى ماندن بر جنابت و حيض و نفاس تا اذان صبح7
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يفه او تيمم است عمداً تيمم ، يا اگر وظ  اگر جنب عمداً در ماه رمضان تا اذان صبح غسل نكند ـ  1627مسأله  
 .، و حكم قضاى ماه رمضان خواهد آمد اش باطل است ، روزه ننمايد

هاى واجبى كه وقت آن  هاى مستحبى و روزه  اگر در روزه غير ماه رمضان و قضاى آن از روزه ـ  1628مسأله  
تياط مستحب در روزه واجب آن ، و اح اش صحيح است ، روزه ، جنب عمداً تا اذان صبح غسل نكند معين است

 .است كه عمداً بر جنابت باقى نماند
، بنابر  ، چنانچه عمداً غسل نكند تا وقت تنگ شود  كسى كه در شب ماه رمضان جنب است ـ  1629مسأله  

 .احتياط واجب تيمم كند و روزه بگيرد و قضاى آن را هم به جا آورد
، بايد روزه آن روز را  غسل را فراموش كند و بعد از يك روز يادش بيايد اگر جنب در ماه رمضان  ـ  1630مسأله  

، مثال  ، بايد روزه هر چند روزى را كه يقين دارد جنب بوده قضا نمايد ، و اگر بعد از چند روز يادش بيايد قضا نمايد
 .، بايد روزه سه روز را قضا كند داند سه روز جنب بوده يا چهار روز اگر نمى
، اگر خود را جنب كند   كسى كه در شب ماه رمضان براى هيچ كدام از غسل و تيمم وقت ندارد ـ  1631مسأله  

، اگر براى تيمم  اش غسل است ، ولى كسى كه وظيفه شود ، و قضا و كفّاره بر او واجب مى اش باطل است روزه
 .زه بگيرد و قضاى آن را هم به جا آورد، چنانچه خود را جنب كند بنابر احتياط واجب تيمم كند و رو وقت دارد
،  ، جستجو نمايد و گمان كند كه به اندازه غسل وقت دارد  اگر براى آن كه بفهمد وقت دارد يا نه ـ  1632مسأله  

، و اگر بدون جستجو گمان  اش صحيح است ، روزه و خود را جنب كند و بعد بفهمد وقت تنگ بوده و تيمم كند
، بنابر احتياط واجب روزه   خود را جنب نمايد و بعد بفهمد وقت تنگ بوده و با تيمم روزه بگيردكند كه وقت دارد و
 .آن روز را قضا نمايد

، نبايد  شود داند كه اگر بخوابد تا صبح بيدار نمى  كسى كه در شب ماه رمضان جنب است و مى ـ  1633مسأله  
، و قضا و كفّاره بر او  اش باطل است ، روزه  و تا صبح بيدار نشود، و چنانچه پيش از غسل بخوابد غسل نكرده بخوابد

 .شود واجب مى
، در صورتى كه اطمينان به بيدارى براى غسل قبل از   هرگاه جنب در شب ماه رمضان بيدار شود ـ  1634مسأله  

 .، احتياط مستحب آن است كه پيش از غسل نخوابد اذان صبح نداشته باشد
 كسى كه در شب ماه رمضان جنب است و يقين يا اطمينان دارد كه اگر بخوابد پيش از اذان صبح   ـ 1635مسأله  
، چنانچه تصميم داشته باشد كه بعد از بيدار شدن غسل كند و با اين تصميم بخوابد و تا اذان خواب  شود بيدار مى

 .اش صحيح است ، روزه بماند
دهد كه اگر بخوابد پيش از  داند يا احتمال مى نب است و مى كسى كه در شب ماه رمضان ج ـ  1636مسأله  

، در صورتى كه بخوابد و  ، چنانچه غفلت داشته باشد كه بعد از بيدار شدن بايد غسل كند شود اذان صبح بيدار مى
 .، بنابر احتياط بايد قضاى آن روز را به جا آورد تا اذان صبح خواب بماند

دهد كه اگر بخوابد پيش از   ماه رمضان جنب است و يقين دارد يا احتمال مى كسى كه در شب ـ  1637مسأله  
، در  ، چنانچه نخواهد بعد از بيدار شدن غسل كند يا ترديد داشته باشد كه غسل كند يا نه شود اذان صبح بيدار مى

 .اش باطل و قضا و كفّاره بر او واجب است ، روزه صورتى كه بخوابد و بيدار نشود
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 اگر جنب در شب ماه رمضان بخوابد و بيدار شود و بداند يا احتمال دهد كه اگر دوباره بخوابد  ـ  1638مسأله  
، چنانچه دوباره بخوابد و  شود و تصميم هم داشته باشد كه بعد از بيدار شدن غسل كند پيش از اذان صبح بيدار مى

از خواب دوم بيدار شود و براى مرتبه سوم بخوابد و تا اذان ، و اگر  ، بايد روزه آن روز را قضا كند تا اذان بيدار نشود
 .، و احتياط مستحب آن است كه كفّاره هم بدهد ، بايد روزه آن روز را قضا كند صبح بيدار نشود

ـ خوابى است كه بعد از بيدار   مراد از خواب اول ـ در صورتى كه انسان در خواب محتلم شود ـ  1639مسأله  
 .شود ، و اما خوابى كه در آن محتلم شده خواب اول حساب نمى شدن بخوابد

 .، واجب نيست فوراً غسل كند دار در روز محتلم شود  اگر روزه ـ  1640مسأله  

، اگر چه بداند پيش از اذان   هرگاه در ماه رمضان بعد از اذان صبح بيدار شود و ببيند محتلم شده ـ  1641مسأله  
 . صحيح است، روزه او محتلم شده

، اگر چه از  ، هرگاه تا اذان صبح جنب بماند خواهد قضاى روزه ماه رمضان را بگيرد  كسى كه مى ـ  1642مسأله  
 .، روزه او باطل است روى عمد نباشد

، اگر بعد از اذان صبح بيدار شود و ببيند  خواهد قضاى روزه ماه رمضان را بگيرد  كسى كه مى ـ  1643مسأله  
، ولى چنانچه وقت قضاى روزه  ، روزه او بنابر احتياط باطل است ده و بداند پيش از اذان محتلم شده استمحتلم ش

، و پنج روز هم به ماه رمضان مانده  ، مثال پنج روز روزه قضاى ماه رمضان دارد تا آمدن ماه رمضان ديگر تنگ است
 .اه رمضان هم روز ديگرى را روزه بگيرد، بنابر احتياط واجب آن روز را روزه بگيرد و بعد از م است

هايى كه مثل روزه كفّاره وقت معينى  ، از روزه  اگر در روزه واجبى غير قضاى روزه ماه رمضان ـ  1644مسأله  
، روز  ، و احتياط مستحب آن است كه غير از آن روز اش صحيح است ، روزه ، عمداً تا اذان صبح جنب بماند ندارد

 . بگيردديگرى را روزه
، يا اگر   اگر زن پيش از اذان صبح در ماه رمضان از حيض يا نفاس پاك شود و عمداً غسل نكند ـ  1645مسأله  

، اگر چه احتياط  ، و در غير روزه ماه رمضان باطل نيست اش باطل است ، روزه وظيفه او تيمم است عمداً تيمم نكند
 .مستحب غسل كردن است

 زن پيش از اذان صبح در ماه رمضان از حيض يا نفاس پاك شود و براى غسل وقت نداشته  اگر ـ  1646مسأله  
، و همچنين است حكم جنب در صورتى كه  ، و بنابر احتياط واجب تا اذان صبح بيدار بماند  ، بايد تيمم نمايد باشد

 .باشد اش تيمم وظيفه
از حيض يا نفاس پاك شود و براى هيچكدام از غسل و  اگر زن نزديك اذان صبح در ماه رمضان  ـ  1647مسأله  

 .اش صحيح است ، روزه تيمم وقت نداشته باشد
، يا در بين روز خون حيض يا نفاس   اگر زن بعد از اذان صبح از خون حيض يا نفاس پاك شود ـ  1648مسأله  

 .، روزه او باطل است ببيند اگر چه نزديك مغرب باشد
هايى  ، روزه زن غسل حيض يا نفاس را فراموش كند و بعد از يك روز يا چند روز يادش بيايد اگر  ـ  1649مسأله  

 .، و احتياط مستحب آن است كه قضاى آنها را بگيرد كه گرفته صحيح است
 اگر زن پيش از اذان صبح در ماه رمضان از حيض يا نفاس پاك شود و در غسل كردن كوتاهى  ـ  1650مسأله  

، ولى چنانچه كوتاهى نكند ـ مثال منتظر باشد كه حمام زنانه شود ـ  اش باطل است ، روزه ان غسل نكندكند و تا اذ
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، و اگر از تيمم هم  ، در صورتى كه تيمم كند روزه او صحيح است اگر چه سه مرتبه بخوابد و تا اذان غسل نكند
 .، روزه او بدون تيمم هم صحيح است متمكّن نباشد

 اگر زنى كه در حال استحاضه كثيره است غسلهاى خود را به تفصيلى كه در احكام استحاضه ـ   1651مسأله  
 .اش صحيح است ، روزه ، و در استحاضه متوسطه اگر چه غسل نكند ، روزه او صحيح است گذشت به جا آورد

تواند بدون غسل  نده ـ مى كسى كه مس ميت كرده ـ يعنى جايى از بدن خود را به بدن ميت رسا ـ  1652مسأله  
 .شود ، روزه او باطل نمى ، و اگر در حال روزه هم ميت را مس نمايد مس ميت روزه بگيرد

 
  ـ اماله كردن8

 .كند ، روزه را باطل مى  اماله كردن با چيز روان اگر چه از روى ناچارى و براى معالجه باشد ـ  1653مسأله  

 
  ـ قى كردن9

اش باطل  ـ روزه دار عمداً قى كند ـ اگر چه به واسطه مرض و مانند آن ناچار باشد رگاه روزه ه ـ  1654مسأله  
 .اختيار قى كند اشكال ندارد ، ولى اگر سهواً يا بى شود مى

،   كند اختيار قى مى ، در روز بى داند به واسطه خوردن آن  اگر در شب چيزى بخورد كه مى ـ  1655مسأله  
 .، و احتياط مستحب آن است كه روزه آن روز را قضا نمايد شود اش باطل نمى روزه

، بايد  ، چنانچه براى او ضرر و مشقّت نداشته باشد دار بتواند از قى كردن خوددارى كند  اگر روزه ـ  1656مسأله  
 .خوددارى نمايد

،  ى كردن آن را بيرون بياورد، چنانچه ممكن باشد بدون ق دار برود  اگر مثال مگس در گلوى روزه ـ  1657مسأله  
، چنانچه طورى باشد كه به فرو دادنش خوردن  ، ولى اگر ممكن نباشد ، و روزه او صحيح است بايد بيرون آورد

، و اگر خوردن صدق  اش باطل است ، بايد بيرون آورد هر چند به واسطه قى كردن باشد و روزه كند صدق مى
 .اش صحيح است ، بايد بيرون نياورد و روزه كند نمى

 اگر سهواً چيزى را فرو ببرد و از حلق گذشته باشد و پيش از رسيدن به معده يادش بيايد كه  ـ  1658مسأله  
 .، بيرون آوردن آن الزم نيست و روزه او صحيح است روزه است
بنابر احتياط واجب ،  آيد ، چيزى از گلو بيرون مى  اگر يقين داشته باشد كه به واسطه آروغ زدن ـ  1659مسأله  

 .، ولى اگر يقين نداشته باشد اشكال ندارد نبايد عمداً آروغ بزند
،  اختيار فرو رود ، و اگر بى ، بايد آن را بيرون بريزد  اگر آروغ بزند و چيزى در دهانش بيايد ـ  1660مسأله  

 .اش صحيح است روزه

 
 كند احكام چيزهايى كه روزه را باطل مى

، روزه او باطل  كند انجام دهد  اگر انسان عمداً و از روى اختيار كارى كه روزه را باطل مى ـ  1661مسأله  
» 1636«، ولى جنب اگر بخوابد و به تفصيلى كه در مسأله  ، و چنانچه از روى عمد نباشد اشكال ندارد شود مى

 .، روزه او باطل است گذشت تا اذان صبح غسل نكند
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كند انجام دهد و به خيال اين كه  دار سهواً يكى از كارهايى كه روزه را باطل مى  اگر روزه ـ  1662مسأله  
 .شود ، روزه او باطل مى اش باطل شده عمداً دوباره يكى از آنها را به جا آورد روزه

ه ، ولى اگر اكراهش كنند ك شود ، روزه او باطل نمى دار بريزند  اگر چيزى به زور در گلوى روزه ـ  1663مسأله  
زنيم ـ و خودش براى  روزه خود را باطل كند ـ مثال به او بگويند اگر غذا نخورى ضرر مالى يا جانى به تو مى

 .شود ، روزه او باطل مى جلوگيرى از ضرر چيزى بخورد
ريزند يا اكراهش  داند يا اطمينان دارد چيزى در گلويش مى دار نبايد جايى برود كه مى  روزه ـ  1664مسأله  

، و اگر برود و چيزى در گلويش بريزند يا از روى ناچارى خودش كارى  نند كه خودش روزه خود را باطل كندك مى
اش باطل  ، روزه ، بلكه اگر قصد رفتن كند اگر چه نرود شود ، روزه او باطل مى كند انجام دهد كه روزه را باطل مى

 .است

 
 دار مكروه است آنچه براى روزه

 :دار مكروه است و از آن جمله است  چيز براى روزه چند ـ  1665مسأله  

 .، در صورتى كه مزه يا بوى آن به حلق برسد  دوا ريختن به چشم و سرمه كشيدن ـ1

 .شود  انجام دادن هر كارى ـ مانند خون گرفتن و حمام رفتن ـ كه باعث ضعف مى ـ2

 .رسد جايز نيست  حلق مى، و اگر بداند به رسد  انفيه كشيدن اگر نداند كه به حلق مى ـ3

 . بو كردن گياهان معطّر ـ4

 . نشستن زن در آب ـ5

 . استعمال شياف ـ6

 . تر كردن لباسى كه در بدن است ـ7

 . كشيدن دندان و هر كارى كه به واسطه آن از دهان خون بيايد ـ8

 . مسواك كردن با چوب تر ـ9

كروه است انسان بدون قصد بيرون آمدن منى زن خود را ، و نيز م جهت آب يا چيزى روان در دهان كردن  بى ـ10
 .شود مى ، و اگر به قصد بيرون آمدن منى باشد روزه او باطل را به حركت آورد خود ، يا كارى كند كه شهوت ببوسد

 
 جايى كه قضا و كفّاره واجب است

گذشت بيدار شود » 1636« أله اگر در روزه ماه رمضان در شب جنب شود و به تفصيلى كه در مس ـ  1666مسأله  
باطل  را ، ولى اگر كار ديگرى كه روزه ، فقط بايد قضاى آن روزه را بگيرد نشود و دوباره بخوابد و تا اذان صبح بيدار

، قضا و كفّاره بر او واجب  كند باطل مى را دانسته آن كار روزه ، در صورتى كه مى كند عمداً انجام دهد مى
،  كند مى دانسته كه روزه را باطل ، اگر چه نمى دانسته آن كار حرام است مى كه  صورتى، و همچنين در شود مى

 ).عليهم السالم( و ائمه معصومين) صلى اهللا عليه وآله وسلم( مانند به دروغ نسبت دادن به خدا و پيغمبر
كند   اعتقاد اين كه باطل نمى، و به كند  اگر به واسطه ندانستن مسأله كارى كه روزه را باطل مى ـ  1667مسأله  

 .انجام دهد كفّاره بر او نيست
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 كفّاره روزه

، يا به دستورى كه در مسأله بعد   كفّاره افطار روزه ماه رمضان اين است كه يك بنده آزاد كند ـ  1668مسأله  
،  اً ده سير است ـ طعام، يا به هر كدام يك مد ـ كه تقريب ، يا شصت فقير را سير كند آيد دو ماه روزه بگيرد مى

، و چنانچه اينها برايش ممكن نباشد بنابر احتياط واجب بين  يعنى گندم يا آرد يا نان يا خرما و مانند اينها بدهد
، اگر چه يك مرتبه  ، و اگر امكان تصدق نبود استغفار كند تواند و استغفار جمع نمايد تصدق به هر اندازه كه مى

 . و احتياط واجب آن است كه هر وقت بتواند كفّاره را بدهد»اللّهاَستَغْفرُ «بگويد 

، بايد يك ماه تمام و يك روز آن را از  خواهد دو ماه كفّاره روزه ماه رمضان را بگيرد  كسى كه مى ـ  1669مسأله  
 .، و اگر بقيه آن پى درپى نباشد اشكال ندارد ماه ديگر پى درپى بگيرد

داند  ، نبايد موقعى شروع كند كه مى خواهد دو ماه كفّاره روزه ماه رمضان را بگيرد كه مى كسى  ـ  1670مسأله  
 .، روزى است كه مانند عيد قربان روزه آن حرام است در بين يك ماه و يك روز

ع ، اگر در بين آن بدون عذر يك روز روزه نگيرد يا وقتى شرو  كسى كه بايد پى درپى روزه بگيرد ـ  1671مسأله  
رسد كه نذر كرده آن روز را  ، مثال به روزى مى رسد كه روزه آن واجب است كند كه بداند در بين آن به روزى مى

 .ها را از سر بگيرد ، بايد روزه روزه بگيرد
، عذرى غير اختيارى مثل حيض يا نفاس يا   اگر در بين روزهايى كه بايد پى درپى روزه بگيرد ـ  1672مسأله  

، بلكه بقيه را بعد از بر  ها را از سر بگيرد ، بعد از بر طرف شدن عذر واجب نيست روزه او پيش آيدمرضى براى 
 .طرف شدن عذر به جا آورد

، يا به   اگر به چيز حرامى روزه خود را باطل كند ـ چه آن چيز اصال حرام باشد مثل شراب و زنا ـ  1673مسأله  
 با عيال خود در حال حيض ـ بنابر احتياط كفّاره جمع بر او واجب جهتى حرام شده باشد مثل نزديكى كردن

، يا به هر كدام آنها يك مد  ، يعنى بايد يك بنده آزاد كند و دو ماه روزه بگيرد و شصت فقير را سير كند شود مى
، و بنابر  د، هر كدام آنها كه ممكن باشد واجب است انجام ده ، و چنانچه هر سه برايش ممكن نباشد طعام بدهد

 .احتياط واجب استغفار هم بنمايد
عليهم ( و ائمه معصومين) صلى اهللا عليه وآله وسلم(دار دروغى را به خدا و پيغمبر   اگر روزه ـ  1674مسأله  

 .شود ـ بر او واجب مى آن در مسأله پيش گذشت عمداً نسبت دهد، بنابر احتياط كفّاره جمع ـ كه تفصيل)السالم
، بنابر احتياط براى هر دفعه  دار در يك روز ماه رمضان چند مرتبه جماع يا استمناء كند  اگر روزه ـ  1675مسأله  

، بنابر احتياط براى هر دفعه يك كفّاره جمع بر او  ، و اگر جماع يا استمناء او حرام باشد يك كفّاره بر او واجب است
 .شود واجب مى
وز ماه رمضان چند مرتبه غير جماع و استمناء كار ديگرى كه روزه را دار در يك ر  اگر روزه ـ  1676مسأله  

 .كند انجام دهد، براى همه آنها يك كفّاره كافيست مى باطل
كند انجام دهد و بعد با  دار غير از جماع و استمناء كار ديگرى كه روزه را باطل مى  اگر روزه ـ  1677مسأله  

اى آن كار يك كفّاره و براى جماع يا استمناء بنابر احتياط كفّاره ديگرى واجب ، بر حالل خود جماع يا استمناء نمايد
 .شود مى
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كند انجام دهد  دار غير از جماع و استمناء كار ديگرى كه حالل است و روزه را باطل مى  اگر روزه ـ  1678مسأله  
،  ـ غير از جماع و استمناء ـ انجام دهدكند  ـ مثال آب بياشامدـ و بعد كار ديگرى كه حرام است و روزه را باطل مى

 .، يك كفّاره كافيست مثال غذاى حرامى بخورد
اش  ، روزه ، چنانچه عمداً آن را فرو ببرد دار آروغ بزند و چيزى از غذا در دهانش بيايد  اگر روزه ـ  1679مسأله  

هانش بيايد از صورت غذا بودن خارج ، و همچنين است اگر آنچه در د باطل و بنابر احتياط واجب كفّاره هم بدهد
، و اگر به آروغ زدن چيزى كه  ، اگر چه در اين صورت احتياط مستحب اين است كه كفّاره جمع بدهد شده باشد

،  اش باطل و بايد قضاى آن روز را بگيرد ، روزه خوردنش حرام است ـ مثل خون ـ به دهان او بيايد و عمداً فرو ببرد
 .جب كفّاره جمع بدهدو بنابر احتياط وا

، بايد  ، چنانچه در آن روز عمداً روزه خود را باطل كند  اگر نذر كند كه روز معينى را روزه بگيرد ـ  1680مسأله  
 .خواهد آمد» 2734«، و كفّاره مخالفت نذر كفّاره مخالفت قسم است كه در مسأله  كفّاره بدهد

، افطار كند و بعد  گويد مغرب شده و قول او شرعاً معتبر نيست كه مىدار به گفته كسى   اگر روزه ـ  1681مسأله  
 .شود ، قضا و كفّاره بر او واجب مى ، يا شك كند كه مغرب بوده است يا نه بفهمد مغرب نبوده است

رار ، يا پيش از ظهر براى ف ، اگر بعد از ظهر مسافرت كند  كسى كه عمداً روزه خود را باطل كرده ـ  1682مسأله  
همچنين است ـ بنابر اقوى ـ اگر مسافرت براى او قبل از ظهر  ، و شود ، كفّاره از او ساقط نمى از كفّاره سفر نمايد

 .پيش آمد كند
،   اگر عمداً روزه خود را باطل كند و بعد عذرى مانند حيض يا نفاس يا مرض براى او پيدا شود ـ  1683مسأله  

 .ب استبنابر احتياط كفّاره بر او واج
 اگر يقين يا اطمينان كند و يا بينه قائم شود كه روز اول ماه رمضان است و عمداً روزه خود را  ـ  1684مسأله  
 .، كفّاره بر او واجب نيست ، و بعد معلوم شود كه آخر شعبان بوده باطل كند
، بعد  مداً روزه خود را باطل كند اگر انسان شك كند كه آخر ماه رمضان است يا اول شوال و ع ـ  1685مسأله  

 .معلوم شود كه اول شوال بوده كفّاره بر او واجب نيست
، چنانچه زن را بر جماع اكراه كرده  دار خود جماع كند دار در ماه رمضان با زن روزه  اگر روزه ـ  1686مسأله  

، و اگر زن به جماع راضى بوده بر هر كدام يك  ، كفّاره روزه خودش و بنابر احتياط كفّاره روزه زن را بايد بدهد باشد
 .شود كفّاره واجب مى

 .، واجب نيست كفّاره روزه شوهر را بدهد دار خود را بر جماع اكراه نمايد  اگر زنى شوهر روزه ـ  1687مسأله  

، بنابر  اضى شود، زن ر دار در ماه رمضان زن خود را بر جماع اكراه كند و در بين جماع  اگر روزه ـ  1688مسأله  
 .احتياط واجب مرد دو كفّاره و زن يك كفّاره بدهد

، يك كفّاره بر او  دار خود كه خواب است جماع نمايد دار در ماه رمضان با زن روزه  اگر روزه ـ  1689مسأله  
 .، و روزه زن صحيح است و كفّاره هم بر او واجب نيست شود واجب مى
د را يا زن شوهر خود را اكراه كند كه غير از جماع كار ديگرى كه روزه را باطل  اگر مرد زن خو ـ  1690مسأله  

 .، بر هيچ يك از آنها كفّاره واجب نيست كند انجام دهد مى
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دار خود را بر جماع  تواند زن روزه ، نمى گيرد  كسى كه به واسطه مسافرت يا مرض روزه نمى ـ  1691مسأله  
 .، كفّاره بر مرد واجب نيست اكراه كرد، ولى اگر او را  اكراه نمايد

 .، ولى الزم نيست فوراً آن را انجام دهد  انسان نبايد در به جا آوردن كفّاره كوتاهى كند ـ  1692مسأله  

 .شود ، چيزى بر آن اضافه نمى  اگر كفّاره بر انسان واجب شود و چند سال بگذرد و انجام ندهد ـ  1693مسأله  

تواند يك نفر از آنها را دو  ، نمى ، شصت فقير را طعام بدهد سى كه بايد براى كفّاره يك روز ك ـ  1694مسأله  
، ولى  ، يا به هر كدام از آنها بيشتر از يك مد طعام بدهد و زيادى را از كفّاره حساب كند مرتبه يا بيشتر سير كند

ه از جهت سن به حدى باشند كه در مورد آنها تواند فقير را با عيال او ـ اگر چه صغير باشند و در صورتى ك مى
 .، يا به ولى صغير براى آن صغير يك مد بدهد اطعام عرفاً صدق كند ـ سير نمايد

كند  ، اگر بعد از ظهر عمداً كارى كه روزه را باطل مى  كسى كه قضاى روزه ماه رمضان را گرفته ـ  1695مسأله  
، و احوط آن است  تواند بايد سه روز روزه بگيرد اگر نمى ، و  يك مد طعام بدهد، بايد به ده فقير هر كدام انجام دهد

 .درپى باشد كه پى

 
 جاهايى كه فقط قضاى روزه واجب است

 : در چند صورت فقط قضاى روزه بر انسان واجب است و كفّاره واجب نيست ـ  1696مسأله  

گذشت تا اذان صبح از خواب دوم » 1638«كه در مسأله  آن كه در شب ماه رمضان جنب باشد و به تفصيلى )اول(
 .و سوم بيدار نشود

، يا قصد كند كه روزه  ، يا ريا كند ، ولى نيت روزه نكند كند انجام ندهد آن كه عملى كه روزه را باطل مى) دوم(
 .كند انجام دهد ، يا قصد كند كارى كه روزه را باطل مى نباشد

 .سل جنابت را فراموش كند و با حال جنابت يك روز يا چند روز روزه بگيردآن كه در ماه رمضان غ) سوم(

كند  ، كارى كه روزه را باطل مى  آن كه در ماه رمضان بدون اين كه خودش تحقيق كند صبح شده يا نه)چهارم(
 يا شك كند كه ، ، و نيز اگر بعد از تحقيق گمان داشته باشد كه صبح شده ، و بعد معلوم شود صبح بوده انجام دهد

، قضاى آن روزه بر او  ، و بعد معلوم شود صبح بوده كند انجام دهد ، و كارى كه روزه را باطل مى صبح شده يا نه
 .واجب است

، و بعد معلوم  كند انجام دهد  آن كه كسى بگويد صبح نشده و انسان به گفته او كارى كه روزه را باطل مى)پنجم(
 .شود صبح بوده است

كند و كارى كه روزه  آن كه كسى بگويد صبح شده و انسان به گفته او يقين نكند يا خيال كند شوخى مى )ششم(
 .، و بعد معلوم شود صبح بوده است كند انجام دهد را باطل مى

 .، و بعد معلوم شود مغرب نبوده است  آن كه كور و مانند او به گفته كسى ديگر افطار كند)هفتم(

، و بعد معلوم شود مغرب  اى صاف به واسطه تاريكى يقين كند كه مغرب شده و افطار كند آن كه در هو)هشتم(
، و بعد معلوم شود مغرب نبوده قضا الزم  ، ولى اگر در هواى ابرى به گمان اين كه مغرب شده افطار كند نبوده است

 .نيست
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، ولى  اختيار فرو رود داند ـ و بىجهت مضمضه كند ـ يعنى آب در دهان بگر  آن كه براى خنك شدن يا بى)نهم(
، قضا  اختيار فرو رود ، يا براى وضوى نماز واجب مضمضه كند و بى اگر فراموش كند كه روزه است و آب را فرو دهد

 .بر او واجب نيست
 . آن كه كسى از جهت اكراه يا اضطرار يا تقيه افطار كند)دهم(

، يا آب داخل بينى كند و  اختيار فرو رود دهان ببرد و بى اگر غير آب چيز ديگرى را در  ـ  1697مسأله  
 .، قضا بر او واجب نيست اختيار فرو رود بى

، و اگر بعد از مضمضه بخواهد آب دهان را  دار مكروه است  استنشاق و مضمضه زياد براى روزه ـ  1698مسأله  
 .، بهتر آن است كه سه مرتبه آب دهان را بيرون بريزد فرو برد
اختيار يا از روى فراموشى آب وارد گلويش   اگر انسان بداند كه به واسطه مضمضه يا استنشاق بى ـ  1699له  مسأ
 .، نبايد مضمضه يا استنشاق كند شود مى

كند انجام  ، و كارى كه روزه را باطل مى  اگر در ماه رمضان بعد از تحقيق يقين كند كه صبح نشده ـ  1700مسأله  
 .، قضا الزم نيست لوم شود صبح بوده، و بعد مع دهد

، ولى اگر شك كند كه صبح شده  تواند افطار كند ، نمى  اگر انسان شك كند كه مغرب شده يا نه ـ  1701مسأله  
 .كند انجام دهد تواند كارى كه روزه را باطل مى ، پيش از تحقيق هم مى يا نه

 

 

 
 احكام روزه قضا

 .هاى وقتى را كه ديوانه بوده قضا نمايد ، واجب نيست روزه قل شود اگر ديوانه عا ـ  1702مسأله  

، ولى اگر  هاى وقتى را كه كافر بوده قضا نمايد ، واجب نيست روزه  اگر كافر مسلمان شود ـ  1703مسأله  
ه اسالم از او ، و اگر مسلمان شود ب هايى را كه در زمان كفر از او فوت شده بايد قضا نمايد ، روزه مسلمانى كافر شود

 .شود ساقط نمى
، اگر چه چيزى را كه به واسطه  اى كه از انسان به واسطه مستى فوت شده بايد قضا نمايد  روزه ـ  1704مسأله  

 .آن مست شده براى معالجه خورده باشد
، بنابر  ه، و بعد شك كند كه چه وقت عذر او بر طرف شد  اگر براى عذرى چند روز روزه نگيرد ـ  1705مسأله  

، مثال كسى كه پيش از ماه رمضان  دهد روزه نگرفته قضا نمايد احتياط واجب مقدار بيشترى را كه احتمال مى
، ولى كسى  ، بنابر احتياط واجب شش روز روزه بگيرد داند پنجم ماه از سفر برگشته يا ششم مسافرت كرده و نمى

، مثال اگر در آخر ماه رمضان  د مقدار كمتر را قضا نمايدتوان ، مى داند چه وقت عذر برايش پيدا شده كه نمى
داند كه بيست و پنجم ماه رمضان مسافرت كرده يا بيست و  مسافرت كرده و بعد از ماه رمضان برگشته و نمى

، اگر چه احتياط مستحب اين است كه مقدار بيشتر را قضا  تواند مقدار كمتر يعنى پنج روز را قضا كند ، مى ششم
 .يدنما
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، ولى  ، قضاى هر كدام را كه اول بگيرد مانعى ندارد  اگر از چند ماه رمضان روزه قضا داشته باشد ـ  1706مسأله  
، مثال پنج روز از ماه رمضان آخر قضا داشته باشد و پنج روز هم به ماه  اگر وقت قضاى ماه رمضان آخر تنگ باشد

 .قضاى ماه رمضان آخر را بگيرد، بنابر احتياط واجب اول  رمضان مانده باشد
اى را كه  ، واجب نيست معين كند روزه  اگر قضاى روزه چند ماه رمضان بر او واجب باشد ـ  1707مسأله  

 .، مگر اينكه بين آن دو در اثر اختالف باشد گيرد قضاى كدام ماه رمضان است مى
، ولى اگر وقت قضا تنگ  ر روزه خود را باطل نمايدتواند پيش از ظه  در قضاى روزه ماه رمضان مى ـ  1708مسأله  

 .تواند باطل نمايد باشد ـ بنابر احتياط واجب ـ نمى
، احتياط مستحب اين است كه بعد از ظهر روزه را باطل   اگر قضاى روزه ميتى را گرفته باشد ـ  1709مسأله  

 .نكند
، و پيش از تمام شدن ماه رمضان  ماه رمضان را نگيرد اگر به واسطه مرض يا حيض يا نفاس روزه  ـ  1710مسأله  

 .هايى را كه نگرفته قضا ندارد ، روزه يا بعد از تمام شدن ماه و قبل از تمكّن از قضا بميرد
،  ، و مرض او تا ماه رمضان سال بعد طول بكشد  اگر به واسطه مرضى روزه ماه رمضان را نگيرد ـ  1711مسأله  

، ولى اگر به  ، و بايد براى هر روز يك مد طعام به فقير بدهد ه نگرفته بر او واجب نيستهايى را ك قضاى روزه
هايى را  ، روزه ، و عذر او تا ماه رمضان بعد باقى بماند واسطه عذر ديگرى ـ مثال براى مسافرت ـ روزه نگرفته باشد

 . مد طعام هم به فقير بدهد، و احتياط واجب اين است كه براى هر روز يك كه نگرفته بايد قضا كند
، ولى  ، و بعد از ماه رمضان مرض او بر طرف شود  اگر به واسطه مرضى روزه ماه رمضان را نگيرد ـ  1712مسأله  

، و  هايى را كه نگرفته قضا نمايد ، بايد روزه عذر ديگرى پيدا كند كه نتواند تا ماه رمضان بعد قضاى روزه را بگيرد
، و بعد از ماه رمضان آن عذر بر طرف شود و تا ماه  ضان غير از مرض عذر ديگرى داشته باشدنيز اگر در ماه رم

، و در هر دو صورت  هايى را كه نگرفته بايد قضا كند ، روزه رمضان سال بعد به واسطه مرض نتواند روزه بگيرد
 .احتياط واجب اين است كه براى هر روز نيز يك مد طعام به فقير بدهد

، و تا ماه  ، و بعد از ماه رمضان عذر او بر طرف شود  اگر در ماه رمضان به واسطه عذرى روزه نگيرد ـ  1713 مسأله 
 .، و براى هر روز يك مد طعام به فقير بدهد ، بايد روزه را قضا كند رمضان آينده عمداً قضاى روزه را نگيرد

، بايد قضا را  ، و در تنگى وقت عذر پيدا كند نگ شود اگر در قضاى روزه كوتاهى كند تا وقت ت ـ  1714مسأله  
، و همچنين اگر موقعى كه عذر دارد تصميم داشته باشد كه بعد از  بگيرد و براى هر روز يك مد طعام به فقير بدهد

 ، بايد ، ولى پيش از آن كه قضا نمايد در تنگى وقت عذر پيدا كند هاى خود را قضا كند ، روزه بر طرف شدن عذر
 .، و براى هر روز هم ـ بنابر احتياط واجب ـ يك مدطعام بدهد ها را قضا كند روزه

، بايد قضاى ماه رمضان آخر را  ، بعد از آن كه خوب شد  اگر مرض انسان چند سال طول بكشد ـ  1715مسأله  
 .، و براى هر روز از سالهاى پيش يك مد طعام به فقير بدهد بگيرد

تواند كفّاره چند روز را به يك فقير  ، مى سى كه بايد براى هر روز يك مد طعام به فقير بدهد ك ـ  1716مسأله  
 .بدهد

 اگر قضاى روزه ماه رمضان را چند سال تأخير بيندازد بايد قضا را بگيرد و از جهت تأخير در سال  ـ  1717مسأله  
 .هت تأخير سال بعدى چيزى بر او واجب نيست، و اما از ج اول براى هر روز يك مد طعام به فقير بدهد
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، بايد قضاى آن را به جا آورد و براى هر روز يك بنده آزاد   اگر روزه ماه رمضان را عمداً نگيرد ـ  1718مسأله  
، و چنانچه تا ماه رمضان آينده قضاى آن روزه را به جا  ، يا دو ماه روزه بگيرد ، يا شصت فقير را طعام بدهد كند
 .، بايد براى هر روز يك مد طعام به فقير بدهد ردنياو

، بنابر احتياط واجب  ، و در روز مكرّر جماع يا استمناء كند  اگر روزه ماه رمضان را عمداً نگيرد ـ  1719مسأله  
ا بخورد ، ولى اگر چند مرتبه كار ديگرى از مفطرات روزه را انجام دهد ـ مثال چند مرتبه غذ شود كفّاره هم مكرّر مى

 .ـ يك كفّاره كافيست
گذشت به » 1398«، پسر بزرگتر بايد قضاى روزه او را به تفصيلى كه در مسأله   بعد از مرگ پدر ـ  1720مسأله  
 .جا آورد

، واجب است  ، روزه واجب ديگرى را مانند روزه نذر نگرفته باشد  اگر پدر غير از روزه ماه رمضان ـ  1721مسأله  
 .، ولى اگر براى روزه اجير شده و نگرفته باشد قضاى آن بر پسر بزرگ الزم نيست ر قضا نمايدكه پسر بزرگت

 
 احكام روزه مسافر

، و مسافرى  ، نبايد روزه بگيرد  مسافرى كه بايد نمازهاى چهار ركعتى را در سفر دو ركعت بخواند ـ  1722مسأله  
فرت يا سفر او سفر معصيت است ـ بايد در سفر روزه خواند ـ مثل كسى كه شغلش مسا كه نمازش را تمام مى

 .بگيرد
، مگر  ، هر چند براى فرار از روزه نباشد ، ولى مكروه است  مسافرت در ماه رمضان اشكال ندارد ـ  1723مسأله  

 .، و يا ـ به مقتضاى بعضى از روايات ـ براى حج يا عمره باشد اين كه سفر به جهت ضرورتى باشد
، اگر آن وجوب از جهت حقّ   اگر غير روزه ماه رمضان روزه معين ديگرى بر انسان واجب باشد ـ  1724  مسأله

، و  تواند در آن روز مسافرت كند الناس باشد ـ مثل اين كه اجير شده باشد كه روز معينى را روزه بگيرد ـ نمى
، و اما در صورتى كه به  ، مانند روز سوم اعتكاف رهمچنين است ـ بنابر احتياط واجب ـ روزه واجب معين به غير نذ

 .، و روز ديگرى را به جاى آن روز روزه بگيرد تواند سفر كند ، اقوى اين است كه مى سبب نذر معين شده باشد
، ولى  تواند آن را در سفر به جا آورد ، نمى  اگر نذر كند روزه بگيرد و روز آن را معين نكند ـ  1725مسأله  

، و نيز اگر نذر كند روز معينى  ، بايد آن را در سفر به جا آورد انچه نذر كند كه روز معينى را در سفر روزه بگيردچن
 .، بايد آن روز را اگر چه مسافر باشد روزه بگيرد را چه مسافر باشد يا نباشد روزه بگيرد

، و احتياط  ينه طيبه روزه مستحبى بگيرد، سه روز در مد تواند براى خواستن حاجت  مسافر مى ـ  1726مسأله  
 .، روزهاى چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه باشد واجب اين است كه آن سه روز

، اگر در سفر روزه بگيرد و در بين روز مسأله را  داند روزه مسافر باطل است  كسى كه نمى ـ  1727مسأله  
 .اش صحيح است وزه، و اگر تا مغرب نفهمد ر شود اش باطل مى ، روزه بفهمد

باشد و در سفر روزه  ، يا فراموش كند كه روزه مسافر باطل مى  اگر فراموش كند كه مسافر است ـ  1728مسأله  
 .، روزه او باطل است بگيرد
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، و اگر پيش از ظهر مسافرت  ، بايد روزه خود را تمام كند دار بعد از ظهر مسافرت نمايد  اگر روزه ـ  1729مسأله  
، و اگر پيش از آن مفطرى انجام دهد كفّاره بر او واجب  شود اش باطل مى  وقتى به حد ترخّص برسد روزه، كند
 .است

 اگر مسافر در ماه رمضان ـ چه آن كه قبل از فجر در سفر بوده و چه آن كه روزه بوده و سفر  ـ  1730مسأله  
، و كارى كه روزه را باطل  د ده روز در آن جا بماندخواه ، يا به جايى كه مى نمايد ـ پيش از ظهر به وطنش برسد

 .، روزه آن روز باطل است ، و اگر انجام داده ، بايد آن روز را روزه بگيرد كند انجام نداده باشد مى
، روزه آن  خواهد ده روز در آن جا بماند برسد  اگر مسافر بعد از ظهر به وطنش يا به جايى كه مى ـ  1731مسأله  

 .يح نيستروزش صح
، و بيشتر  ، مكروه است در روز ماه رمضان جماع نمايد  مسافر و كسى كه از روزه گرفتن عذر دارد ـ  1732مسأله  

 .از قُوت بخورد و خود را كامال سيراب كند

 
 كسانى كه روزه بر آنها واجب نيست

، روزه از او برداشته شده   مشقّت دارد، يا براى او تواند روزه بگيرد  كسى كه به واسطه پيرى نمى ـ  1733مسأله  
، و احتياط مستحب اين است كه خصوص  فديه يك مد طعام است ، و و در صورت دوم بايد براى هر روز فديه بدهد

 .گندم را بدهد
كه هايى را  ، روزه ، اگر بعد از ماه رمضان بتواند روزه بگيرد  كسى كه به واسطه پيرى روزه نگرفته ـ  1734مسأله  

 .نگرفته قضا ندارد
، يا براى او  تواند تشنگى را تحمل كند ، و نمى شود  اگر انسان مرضى دارد كه زياد تشنه مى ـ  1735مسأله  

، و احتياط  ، ولى در صورت دوم بايد براى هر روز يك مد طعام به فقير بدهد ، روزه از او برداشته شده مشقّت دارد
،  ، و چنانچه بعد از ماه رمضان بتواند روزه بگيرد  مقدارى كه ناچار است آب نياشامدمستحب اين است كه بيشتر از

 .هايى را كه نگرفته قضا ندارد روزه
،  ، روزه او صحيح نيست  زنى كه زاييدن او نزديك است و روزه براى حملش يا خودش ضرر دارد ـ  1736مسأله  

، و  ، و همچنين بنابر احتياط مستحب در صورت دوم  به فقير بدهدو در صورت اول بايد براى هر روز يك مد طعام
 .هايى را كه نگرفته بايد قضا نمايد روزه

، با اجرت شير  ، چه مادر بچه باشد يا غير مادر دهد و شير او كم است  زنى كه بچه شير مى ـ  1737مسأله  
، و در  ، روزه او صحيح نيست  يا خود او ضرر دارددهد اى كه شير مى ، اگر روزه براى بچه بدهد يا بدون اجرت

، و  ، و همچنين بنابر احتياط مستحب در صورت دوم صورت اول بايد براى هر روز يك مد طعام به فقير بدهد
، و اين حكم در صورتى است كه شير خوردن اين بچه از راه ديگرى ميسر  هائى را كه نگرفته بايد قضا نمايد روزه

 . و اگر ميسر باشد واجب است آن زن روزه بگيرد، نباشد

 
 راه ثابت شدن اول ماه

 :شود  اول ماه به چند چيز ثابت مى ـ  1738مسأله  
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 . آن كه خود انسان ماه را ببيند)اول(

ى ، و همچنين است هر چيز ايم شود بگويند ماه را ديده اى كه از گفته آنان يقين يا اطمينان پيدا مى عده) دوم(
 .كه به واسطه آن يقين يا اطمينان پيدا شود

، اول ماه  ، ولى اگر صفت ماه را بر خالف يكديگر بگويند ايم دو مرد عادل بگويند كه در يك شب ماه را ديده) سوم(
، مثل اين كه آسمان صاف باشد و عده استهالل كنندگان زياد  ، و همچنين اگر قابل تصديق نباشند شود ثابت نمى

 .د و غير از اين دو ديگران هر چه دقت كنند نبينندباشن
، و سى روز از اول ماه  شود  سى روز از اول ماه شعبان بگذرد كه به واسطه آن اول ماه رمضان ثابت مى)چهارم(

 .شود رمضان بگذرد كه به واسطه آن اول ماه شوال ثابت مى
 . اشكال است ثبوت اول ماه به حكم حاكم شرع محلّ ـ  1739مسأله  

،  ، ولى اگر انسان از گفته آنان يقين يا اطمينان پيدا كند شود  اول ماه به قول منجمين ثابت نمى ـ  1740مسأله  
 .بايد به آن عمل نمايد

،  ، شب اول ماه بوده است شود كه شب پيش ، دليل نمى  بلند بودن ماه و دير غروب كردن آن ـ  1741مسأله  
، و ثبوت اول ماه به طوق داشتن ماه محلّ  شود ز ظهر ماه ديده شود آن روز اول ماه محسوب مىولى اگر پيش ا

 .اشكال است
، چنانچه بعد ثابت شود كه شب پيش اول   اگر اول ماه رمضان براى كسى ثابت نشود و روزه نگيرد ـ  1742مسأله  
 .، بايد روزه آن روز را قضا نمايد ماه بوده
، چه در افق  ، در شهرهاى ديگر ـ چه دور باشند چه نزديك  اگر در شهرى اول ماه ثابت شود ـ  1743مسأله  

 .شود متّحد باشند يا نه ـ در صورتى كه در شب مشترك باشند ثابت مى
 .، مگر انسان بداند كه تلگراف بر اساس حجت شرعيه بوده است شود  اول ماه به تلگراف ثابت نمى ـ  1744مسأله  

، ولى اگر پيش از  ، بايد روزه بگيرد داند آخر ماه رمضان است يا اول شوال  روزى را كه انسان نمى ـ  1745مسأله  
 .مغرب بفهمد كه اول شوال است بايد افطار كند

ست ، بايد به گمان از هر طريقى كه ميسر ا  اگر زندانى راهى براى ثبوت ماه رمضان نداشته باشد ـ  1746مسأله  
،  دهد ماه رمضان است روزه بگيرد صحيح است ، و اگر آن هم ممكن نباشد هر ماهى را كه احتمال مى عمل نمايد

، و اگر بعد از آن روشن شود  ، دوباره يك ماه روزه بگيرد ولى بايد بعد از گذشتن يازده ماه از ماهى كه روزه گرفته
،   ، چنانچه معلوم شود ماه رمضان قبل از آن ماه بوده ان نبودهكه آنچه را كه گمان كرده يا اختيار كرده ماه رمض

 .، و اگر معلوم شود بعد از آن بوده بايد قضا نمايد كند كفايت مى

 

 

 
 هاى حرام و مكروه روزه

داند آخر شعبان است يا اول ماه  ، و نيز روزى را كه انسان نمى  روزه عيد فطر و قربان حرام است ـ  1747مسأله  
 .ن اگر به نيت اول ماه رمضان روزه بگيرد حرام استرمضا
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، و بنابر  ، نبايد روزه بگيرد  اگر زن به واسطه گرفتن روزه مستحبى حقّ شوهرش از بين برود ـ  1748مسأله  
 .، بدون اجازه او روزه مستحبى نگيرد احتياط مستحب اگر حقّ شوهر هم از بين نرود

 .، اگر موجب اذيت پدر و مادر شود حرام است ى اوالد روزه مستحب ـ  1749مسأله  

، چنانچه مخالفت   اگر فرزند بدون اجازه پدر روزه مستحبى بگيرد و در بين روز پدر او را نهى كند ـ  1750مسأله  
 .، و همچنين اگر مادر او را نهى كند و مخالفت او موجب اذيتش باشد او موجب اذيتش باشد بايد افطار نمايد

، و  ، بايد روزه بگيرد ، اگر چه طبيب بگويد ضرر دارد داند روزه براى او ضرر ندارد  كسى كه مى ـ  1751مسأله  
، اگر چه طبيب بگويد  كسى كه يقين يا گمان به ضرر مورد اعتنا يا ترس آن را كه منشأ عقاليى داشته باشد دارد

، مگر اين كه روزه براى او ضرر نداشته و قصد قربت  صحيح نيست، و اگر روزه بگيرد  ، بايد روزه نگيرد ضرر ندارد
 .اش صحيح است ، كه در اين صورت روزه كرده باشد

 اگر انسان احتمال بدهد كه روزه برايش ضرر قابل اعتنا دارد و از آن احتمال ترس براى او پيدا  ـ  1752مسأله  
، مگر در صورتى كه ضرر  ، و اگر روزه بگيرد باطل است گيرد، نبايد روزه ب ، چنانچه احتمال او عقاليى باشد شود

 .نداشته و قصد قربت كرده باشد
، اگر روزه بگيرد و بعداز  اش اين است كه روزه براى او ضرر قابل اعتنا ندارد  كسى كه عقيده ـ  1753مسأله  

 .ردمغرب بفهمد روزه براى او ضرر قابل اعتنا داشته، بايد قضاى آن را به جا آو
هاى حرام ديگرى هم هست كه در كتابهاى مفصل ذكر شده  ، روزه هايى كه ذكر شد  غير از روزه ـ  1754مسأله  

 .است
، و روزه روزى كه انسان شك دارد كه روز عرفه   روزه روز عاشورا بنابر احتياط واجب جايز نيست ـ  1755مسأله  

 .است يا عيد قربان مكروه است

 
 هاى مستحب روزه

، و براى  ـ مستحب است هاى حرام و مكروه كه ذكر شد غير از روزه  روزه تمام روزهاى سال ـ ـ  1756مسأله  
 : بعضى از روزها بيشتر سفارش شده است كه از آن جمله است

را به جا ، و اگر كسى آنها  ، و چهارشنبه اولى كه بعد از روز دهم ماه است  پنجشنبه اول و پنجشنبه آخر هر ماه ـ1
، مستحب است براى هر روز يك مد طعام يا  ، و چنانچه اصال نتواند روزه بگيرد نياورد مستحب است قضا نمايد

 .نخود نقره سكه دار به فقير دهد) 6/12(
 . سيزدهم و چهاردهم و پانزدهم هر ماه ـ2

 .، و بعضى از اين دو ماه اگر چه يك روز باشد  تمام ماه رجب و شعبان ـ3

 . روز عيد نوروز ـ4

 . روز چهارم تا نهم شوال ـ5

 . روز بيست و پنجم و بيست و نهم ذى قعده ـ6

، ولى اگر به واسطه ضعف روزه نتواند دعاهاى روز عرفه را بخواند روزه  )روز عرفه( روز اول تا روز نهم ذى حجه  ـ7
 .آن روز مكروه است
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 ). ذى حجه18( روز عيد سعيد غدير  ـ8

 ). ذى حجه24(روز مباهله   ـ9

 . روز اول و سوم و هفتم محرّم ـ10

 ). ربيع االول17) (صلى اهللا عليه وآله وسلم(  روز ميالد مسعود پيغمبر اكرم ـ11

 . روز پانزدهم جمادى االولى ـ12

 ). رجب27) (صلى اهللا عليه وآله وسلم(  روز مبعث حضرت رسول اكرم ـ13

،  ، بلكه اگر برادر مؤمنش او را به غذا دعوت كند يرد واجب نيست آن را به آخر برساندو اگر كسى روزه مستحبى بگ
 .، و در بين روز اگر چه بعد از ظهر باشد افطار نمايد مستحب است دعوت او را قبول كند

 
 مواردى كه مستحب است انسان از كارهايى كه روزه

 كند خوددارى نمايد را باطل مى

راى چند نفر مستحب است در ماه رمضان ـ اگر چه روزه نيستند ـ از كارى كه روزه را باطل  ب ـ  1757مسأله  
 :كند خوددارى نمايند مى

پيش از ظهر به وطنش يا به جايى كه  ، و كند انجام داده باشد  مسافرى كه در سفر كارى كه روزه را باطل مى)اول(
 .خواهد ده روز بماند برسد مى

 .خواهد ده روز در آن جا بماند برسد عد از ظهر به وطنش يا به جايى كه مىمسافرى كه ب) دوم(

، و كارى كه روزه را باطل  ، و همچنين است اگر پيش از ظهر خوب شود مريضى كه بعد از ظهر خوب شود) سوم(
 .كند انجام داده باشد مى

 . زنى كه در بين روز از خون حيض يا نفاس پاك شود)چهارم(

، ولى اگر كسى منتظر  دار نماز مغرب و عشاء را پيش از افطار كردن بخواند  مستحب است روزهـ   1758مسأله  
، ولى به قدرى  ، بهتر است اول افطار كند تواند با حضور قلب نماز بخواند اوست يا ميل زيادى به غذا دارد كه نمى

 .كه ممكن است نماز را در وقت فضيلت آن به جا آورد
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 » اعتكافاحكام  «

 
، واعتكاف شرعاً آن است كه در مسجد به قصد قربت درنگ واقامت كند و احتياط  اعتكاف از عبادات است 

، ودر هر زمانى  ، وبراى آن وقت معينى نيست مستحب آن است كه اقامت به قصد انجام عبادتى ـ مانند نماز ـ باشد
 .، اعتكاف هم صحيح است كه روزه صحيح است

 : در اعتكاف امورى معتبر است ـ  1759  مسأله

 .، و اعتكاف بچه مميز صحيح است  آن كه اعتكاف كننده عاقل باشد:اول

 .اى كه در وضو گذشت  قصد قربت به گونه:دوم

 .تواند اعتكاف كند ، پس كسى كه روزه او باطل است ـ مانند مسافرى كه قصد اقامه ده روز ندارد ـ نمى  روزه:سوم

، يا  ، يا مسجد بصره ، يا مسجد كوفه )صلى اهللا عليه وآله وسلم(، يا مسجد النّبى   آن كه در مسجد الحرام:چهارم
 .مسجد جامع باشد

، در صورتى كه منافى با حقّ  ، بدون اذن شوهر ، پس اعتكاف زن ، باشد  با اذن كسى كه اذن او معتبراست:پنجم
 .، صحيح نيست شوهر باشد

، وجز براى  ، بماند ، در مسجدى كه در آن اعتكاف كرده است  ودو شب وسط آن سه روز مدت سه روز:ششم
تواند براى عيادت مريض و تشييع جنازه و تجهيز ميت ـ مانند  ، و مى ، از مسجد بيرون نرود امورى كه ضرورت دارد

 .غسل ونماز ودفن ميت ـ از مسجد بيرون برود

، خارج مسجد  ، بيشتر از زمانى كه براى انجام آن امر الزم است  بيرون رودو در مواردى كه جايز است از مسجد
، و اگر اضطرار به  ، ودر بيرون مسجد ننشيند ، از نزديكترين راه به مسجد برگردد ، وبنا بر احتياط واجب نماند

 .، در صورت امكان در سايه ننشيند نشستن پيدا كرد
مثل آن كه نذر كرده باشد در  ، در صورتى كه آن اعتكاف واجب معين ـ ف پس از شروع در اعتكا ـ  1760مسأله  

، ولى  تواند از اعتكاف رجوع كند و آن را بهم بزند ، مى ، تا دو روز نگذشته باشد ـ نباشد زمان معينى اعتكاف نمايد
تواند  از گذشت دو روز هم مى، بعد  ، بتواند رجوع كند اگر هنگام نيت شرط كرده باشد كه اگر برايش اتّفاقى بيفتد

 .رجوع نمايد
،  كند ، وارتكاب آنها اعتكاف را باطل مى كند بايد از امورى اجتناب نمايد  كسى كه اعتكاف مى ـ  1761مسأله  

 :ولى وجوب اجتناب از آنها در اعتكافى كه واجب معين نيست ـ در غير جماع ـ بنابر احتياط است
 .اجب از استمناء و مباشرت زن به لمس و بوسيدن به شهوت هم اجتناب كند، و بنابر احتياط و  جماع)1

 . بوى خوش)2

، وبنا بر احتياط واجب از هر تجارتى  شود ، ولى معامله باطل نمى كند ، كه اعتكاف را باطل مى  خريد وفروش)3
،  ا فروش چيزى اضطرار پيدا كند، واگر به خريد ي ـ اجتناب كند هر چند به مصالحه ومضاربه واجاره ومانند اينها ـ

 .، جايز است ونتواند وكيل بگيرد
 .، بر هر امرى چه از امور دينى باشد يا از امور دنيوى  ممارات ـ مجادله كردن ـ به قصد غالب شدن واظهار فضل)4
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 او واجب ، عمداً جماع كند ـ چه در روز باشد يا شب ـ كفّاره بر  اگر در حال اعتكاف واجب ـ  1762مسأله  
، يا شصت مسكين را  ، يا دو ماه پشت سر هم روزه بگيرد اش اين است كه يك بنده آزاد كند ، وكفّاره شود مى

 .اطعام نمايد

 .و در ارتكابِ غير جماع ـ از امورى كه بايد از آنها اجتناب نمايد ـ كفّاره واجب نيست
، صحت اعتكاف محلّ اشكال  اف را سهواً انجام دهد، يكى از مبطالت اعتك  اگر اعتكاف كننده ـ  1763مسأله  

 .است
، در صورتى كه اعتكاف واجب غير معين   اگر اعتكاف را به يكى از امورى كه ذكر شد باطل كند ـ  1764مسأله  

رتى ، و در صو ، نذر كند ـ بايد دوباره به جا آورد ، بدون آن كه در وقت معينى باشد باشد ـ مثل آن كه اعتكاف را
كه واجب معين باشد ـ مثل آن كه در وقت معينى اعتكاف را نذر كند ـ يا اعتكاف مستحب باشد وانجام آن مبطل 

، قضا  ، واگر در اعتكاف مستحب قبل از دو روز باشد ، اعتكاف را قضا كند ، بنا بر احتياط واجب بعد از دو روز باشد
 .ندارد

، چه هر دو واجب باشند ـ مثل آنكه يكى را به نذر  اعتكاف ديگر جايز نيست عدول از اعتكاف به  ـ  1765مسأله  
، يا  ، يا يكى واجب وديگرى مستحب باشد و ديگرى را به قسم بر خود واجب كرده باشد ـ يا هر دو مستحب باشند

 .، يا هر دو به نيابت از غير باشد يكى براى خود وديگرى به نيابت يا اجاره براى غير باشد
، ولى  شود ، واعتكاف باطل نمى ، معصيت كرده است  اگر اعتكاف كننده بر فرش غصبى بنشيند ـ  1766مسأله  

، اعتكافش  ، آن مكان را از او بدون رضايت بگيرد ، واعتكاف كننده اگر كسى به مكانى سبقت كرده وجا گرفته باشد
 .در آن مكان باطل است

، در صورتى كه غسل كردن در مسجد مانعى نداشته باشد  ده غسل واجب شود اگر بر اعتكاف كنن ـ  1767مسأله  
، ودر صورتى كه مانع داشته باشد ـ مثل غسل جنابت كه  ـ مانند غسل مس ميت ـ جايز نيست از مسجد خارج شود
 .شود ، وگرنه اعتكاف او باطل مى مستلزم ماندن در مسجد با جنابت است ـ بايد خارج شود
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 » مساحكام خ «

 
 :شود  در هفت چيز خمس واجب مى ـ  1768مسأله  

 جواهرى كه به )پنجم(،   مال حالل مخلوط به حرام)چهارم(،  گنج) سوم(،  معدن) دوم(،   منفعت كسب)اول(
 زمينى كه كافر ذمى )هفتم(،   غنيمت جنگ)ششم(،  آيد واسطه غواصى ـ يعنى فرو رفتن در دريا ـ به دست مى

 .شود ، و احكام اينها در مسائل ذيل بيان مى بخرداز مسلمان 

 
  ـ منفعت كسب1

، اگر چه مثال اجرت به جا   هرگاه انسان از تجارت يا صنعت يا كسبهاى ديگر مالى به دست آورد ـ  1769مسأله  
ى پنج يك ـ آن ، بايد خمس ـ يعن ، چنانچه از مخارج سال خود و عياالتش زياد بيايد آوردن نماز و روزه ميتى باشد
 .شود بدهد را به دستورى كه بعد ذكر مى

، در صورتى كه آن بخشيده شده  ، مثال چيزى به او ببخشند  اگر از غير كسب مالى به دست آورد ـ  1770مسأله  
 .، خمس آن را بايد بدهد قدر و قيمت معتنا بهى نزد مردم داشته باشد و از مخارج سالش زياد بيايد

همچنين ارثى كه به  ، و ، خمس ندارد گيرد  مهر زن و مالى را كه مرد عوض طالق خلع مى   ـ1771مسأله  
، بايد خمس  ، ولى اگر مثال با كسى خويشاوندى داشته و گمان ارث بردن از او نداشته رسد خمس ندارد انسان مى

 .آن ارث را در صورتى كه از مخارج سالش زياد بيايد بدهد
مالى از كسى كه معتقد به خمس است به ارث به او برسد و بداند كسى كه اين مال از او به  اگر  ـ  1772مسأله  

، و اگر در خود آن مال خمس نباشد  ، بايد خمس آن مال را با اذن حاكم شرع بدهد ارث رسيده خمس آن را نداده
قيه ديون به آن مال تعلّق ، آن خمس مانند ب و وارث بداند كسى كه مال از او به ارث رسيده خمس بدهكار است

، بايد از  ، و در صورتى كه بخواهد خمس را از آن مال بردارد ، و تا ادا نشده حقّ تصرّف در آن مال را ندارد گيرد مى
 .حاكم شرع اذن بگيرد

 .، بايد خمس آن را بدهد  اگر به واسطه قناعت كردن چيزى از مخارج سال انسان زياد بيايد ـ  1773مسأله  

 .آورد بدهد ، بايد خمس تمام مالى را كه به دست مى دهد  كسى كه ديگرى تمام مخارج او را مى ـ  1774أله  مس

، چنانچه در آن ملك زراعت و   اگر ملكى را بر افراد معينى ـ مثال بر اوالد خود ـ وقف نمايد ـ  1775مسأله  
، و  ، بايد خمس آن را بدهند  آنان زياد بيايددرختكارى كنند و از آن چيزى به دست آورند و از مخارج سال

مثال اجاره آن را بگيرند ـ بايد خمس مقدارى را كه از مخارج  همچنين اگر طور ديگرى هم از آن ملك نفع ببرند ـ
 .آيد بدهند سالشان زياد مى

، بنابر احتياط واجب   اگر مالى را كه فقير بابت خمس و زكات گرفته از مخارج سالش زياد بيايد ـ  1776مسأله  
اند  اند منفعتى ببرد ـ مثال از درختى كه بابت خمس به او داده ، و اگر از آن مالى كه به او داده خمس آن را بدهد

، و مالى را كه به عنوان صدقه به  ، بايد خمس آن را بدهد اى به دست آورد ـ و از مخارج سالش زياد بيايد ميوه
 .، بايد خمس آن را بدهد سالش زياد بيايداند اگر از مخارج  كسى داده
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، يعنى به فروشنده بگويد اين جنس را به اين پول   اگر با عين پول خمس نداده جنسى را بخرد ـ  1777مسأله  
، و خريدار بايد پنج يك آن  ، معامله صحيح است ، چنانچه حاكم شرع معامله پنج يك آن را اجازه بدهد خرم مى

، پس اگر پولى را كه فروشنده گرفته  ، معامله آن مقدار باطل است ، و اگر اجازه نكند ع بدهدجنس را به حاكم شر
، و اگر از بين رفته عوض خمس را از فروشنده يا  گيرد ، حاكم شرع خمس همان پول را مى از بين نرفته است
 .كند خريدار مطالبه مى

اى كه  ، معامله معامله بهاى آن را از پول خمس نداده ادا كند اگر جنسى را به ذمه بخرد و بعد از  ـ  1778مسأله  
، و پولى را كه به فروشنده داده اگر از بين  ، و به مقدار پنج يك آن پول به فروشنده مديون است كرده صحيح است

 .كند لبه مى، و اگر از بين رفته عوض آن را از خريدار يا فروشنده مطا گيرد ، حاكم شرع پنج يك همان را مى نرفته
، چنانچه حاكم شرع معامله پنج يك آن را اجازه   اگر مالى را كه خمس آن داده نشده بخرد ـ  1779مسأله  

، و اگر اجازه كند معامله صحيح  تواند پنج يك آن مال را بگيرد ، معامله آن مقدار باطل است و حاكم شرع مى نكند
تواند از او پس  ، و اگر به فروشنده داده مى ه حاكم شرع بدهداست و خريدار بايد مقدار پنج يك عوض آن را ب

 .بگيرد
، به كسى ببخشد پنج يك آن چيز به آن كس منتقل   اگر چيزى را كه خمس آن داده نشده ـ  1780مسأله  

 .شود نمى
،   بيايد، مالى به دست شيعه اثنى عشرى  اگر از كافر يا كسى كه به دادن خمس عقيده ندارد ـ  1781مسأله  

 .واجب نيست خمس آن را بدهد
برند ـ كه اول سال آنهاست ـ يك   تاجر و كاسب و صنعتگر و مانند اينها از وقتى كه منفعت مى ـ  1782مسأله  

، و كسى كه شغلش كاسبى نيست اگر  آيد بدهند سال كه بگذرد بايد خمس آنچه را كه از خرج سالشان زياد مى
، بايد خمس مقدارى را كه از خرج سالش  بعد از آن كه يك سال از موقعى كه فايده برده بگذرد،  اتّفاقاً منفعتى ببرد

 .زياد آمده بدهد
تواند در بين سال هر وقت منفعتى به دستش آيد و آن منفعت زايد بر مخارجش   انسان مى ـ  1783مسأله  

، و بنابر احتياط واجب  ر سال تأخير بيندازد، و جايز است دادن خمس را تا آخ ، خمس آن را همان وقت بدهد باشد
 .سال خمس را سال قمرى قرار دهد

، اگر منفعتى به دست آورد و در بين   كسى كه مانند تاجر و كاسب براى دادن خمس سال دارد ـ  1784مسأله  
 .د، بايد مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت كسر نمايند و خمس باقى مانده را بدهن سال بميرد

 اگر قيمت جنسى را كه براى تجارت خريده در بين سال باال رود و آن را نفروشد و تا سالش  ـ  1785مسأله  
 .، خمس مقدارى كه باال رفته بر او واجب نيست نگذشته قيمتش پايين آيد

ر رود تا بعد از  اگر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده باال رود و به اميد اين كه قيمت آن باالت ـ  1786مسأله  
،   اى كه بين تجار متعارف است نگه داشته ، چنانچه به اندازه تمام شدن سال آن را نفروشد و قيمتش پايين آيد

، بنابر احتياط واجب  ، و اما اگر بيش از آن مقدار بدون عذر نگه داشته خمس مقدارى كه باال رفته بر او واجب نيست
 .خمس آن مقدار را بدهد
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، در صورتى كه به ارث به او   اگر غير مال التجارة مالى داشته باشد كه متعلق خمس نباشد ـ  1787مسأله  
، و  ، چنانچه قيمتش باال برود ـ اگر چه آن را بفروشد ـ مقدارى كه بر قيمتش اضافه شده خمس ندارد رسيده باشد

 نبوده ـ مثل آن كه مسكنى كه مورد ، چه از اول متعلق خمس همچنين است اگر به غير معاوضه مالك آن شده
، و در مؤونه سال صرف شده باشدـ يا متعلق خمس بوده و خمس آن را از همان  حاجت اوست به او بخشيده باشند

 .، مثل مالى كه به حيازت مالك شده و خمس آن را داده است مال داده باشد

،  ، و اگر فروخت تا زمانى كه نفروخته خمس ندارد، چنانچه قيمتش باال برود  ولى اگر به معاوضه مالك شده باشد
، و در صورتى كه مؤونه باشد بنابر احتياط واجب خمس مقدار زايد  در صورتى كه مؤونه نباشد آن زياده خمس دارد

 .، خمس ندارد ، و در هر دو صورت اگر در مؤونه سال صرف شود را بدهد
، بايد خمس ميوه و نمو  ه بعد از باال رفتن قيمتش آن را بفروشد اگر باغى احداث كند براى آن ك ـ  1788مسأله  

، بايد  ، و اگر قصدش اين باشد كه به ميوه آن تجارت كند درختها و بنابر احتياط خمس زيادى قيمت باغ را بدهد
ايد خمس ، فقط ب ، ولى اگر قصدش اين باشد كه از ميوه آن استفاده شخصى كند خمس ميوه و نمو درختها را بدهد

 .اش باشد بدهد ميوه درختها را در صورتى كه زايد بر استفاده
، در صورتى كه خمس آنها را داده باشد بايد هر سال   اگر درخت بيد و چنار و مانند اينها را بكارد ـ  1789مسأله  

اى ببرد و به  استفادهبرند  هاى درخت كه معموال هر سال مى ، و همچنين اگر مثال از شاخه خمس نمو آنها را بدهد
، اما در  ، در آخر هر سال بايد خمس آنها را بدهد تنهايى يا با منفعتهاى ديگر كسبش از مخارج سال او زياد بيايد

صورتى كه خمس آن درخت را نداده و نمو كرده باشد بايد خمسِ اصل درخت و نمو آن خمس و خمسِ نمو حصه 
 .خود را بدهد

گيرد و خريد و فروش و زراعت هم  ، مثال اجاره ملك مى كسى كه چند رشته كسب دارد  ـ  1790مسأله  
، و چنانچه از يك رشته نفع ببرد  آيد بدهد هايى را كه در آخر سال از مخارج او زياد مى ، بايد خمس فايده كند مى

 .، بنابر احتياط مستحب خمس نفعى را كه برده بدهد و از رشته ديگر ضرر كند
مانند داللى و حمالى ـ از مؤونه  كند ـ  خرجهايى را كه انسان براى به دست آوردن فايده مى ـ  1791ه  مسأل

 .تواند از سود كسر كند و نسبت به آن مقدار خمس ندارد شود و مى تحصيل منفعت شمرده مى
خريد منزل و ازدواج  آنچه از منافع كسب در بين سال به مصرف خوراك و پوشاك و اثاثيه و  ـ  1792مسأله  

رسد ـ در صورتى  شود مى فرزند و جهيزيه دختر و زيارت و مانند اينها از امورى كه از مخارج آن سال حساب مى
 .ـ خمس ندارد كه از شأن او زياد نباشد

را كه ، و نيز مالى  ، جزء مخارج ساليانه است رساند  مالى را كه انسان به مصرف نذر و كفّاره مى ـ  1793مسأله  
 .شود دهد ـ در صورتى كه از شأن او زياد نباشد ـ از مخارج ساليانه حساب مى بخشد يا جايزه مى به كسى مى

، در  كنند  اگر انسان در شهرى باشد كه معموال هر سال مقدارى از جهيزيه دختر را تهيه مى ـ  1794مسأله  
چنانچه  ه كند و ندادن جهيزيه منافى شأن او باشدصورتى كه آن شخص نتواند در غير اين صورت جهيزيه را تهي ،

، و اگر از منافع آن سال در سال بعد جهيزيه تهيه  ، خمس ندارد در بين  سال از منافع آن سال جهيزيه بخرد
 .، بايد خمس آن را بدهد نمايد
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شود كه در آن  حساب مى، از مخارج سالى  كند  مالى را كه خرج سفر حج و زيارتهاى ديگر مى ـ  1795مسأله  
، آنچه در سال بعد از منافع سال قبل خرج  ، و اگر سفر او تا مقدارى از سال بعد طول بكشد سال خرج كرده

 .كند بايد خمس آن را بدهد مى
،  ، اگر مال ديگرى هم دارد كه خمس آن واجب نيست اى برده  كسى كه از كسب و تجارت فايده ـ  1796مسأله  

 .رج سال خود را فقط از فايده كسبش حساب كندتواند مخا مى
، بايد  ، اگر در آخر سال زياد بيايد اى كه براى مصرف سالش از منافع كسبش خريده  آذوقه ـ  1797مسأله  

،  ، در صورتى كه قيمتش از وقتى كه خريده زياد شده باشد ، و چنانچه بخواهد قيمت آن را بدهد خمس آن را بدهد
 .سال را حساب كندبايد قيمت آخر 

، هر وقت احتياجش از آن  اى براى منزل بخرد  اگر از منفعت كسب پيش از دادن خمس اثاثيه ـ  1798مسأله  
، و همچنين است زيور آالت زنانه در صورتى كه وقت زينت كردن زن با آنها گذشته  ، خمس ندارد بر طرف شد

 .باشد
برد  تواند مخارج آن سال را از منفعتى كه در سال بعد مى ، نمى د اگر در يك سال منفعتى نبر ـ  1799مسأله  

 .كسر نمايد
 اگر در اول سال منفعتى نبرد و از سرمايه خرج كند و پيش از تمام شدن سال منفعتى به دستش  ـ  1800مسأله  

 .تواند مقدارى را كه از سرمايه برداشته از منافع كسر كند ، نمى آيد
تواند مقدارى را كه از سرمايه كم شده  ر مقدارى از سرمايه در تجارت و مانند آن از بين برود مى اگ ـ  1801مسأله  

 .از منافع قبل از تلف آن مقدار كسر نمايد
تواند از منفعتى كه به دستش  ، نمى  اگر غير از سرمايه چيز ديگرى از مالهاى او از بين برود ـ  1802مسأله  

تواند  ، كه در اين صورت مى ، مگر اين كه در همان سال به آن چيز احتياج داشته باشد ندآيد آن چيز را تهيه ك مى
 .در بين سال از منافع كسب آن را تهيه نمايد

تواند  ، نمى  اگر در اول سال براى مخارج خود قرض كند و پيش از تمام شدن سال منفعتى ببرد ـ  1803مسأله  
تواند قرض  ، ولى مى كه قرض بعد از حصول منفعت باشد ، مگر اين سر نمايدمقدار قرض خود را از آن منفعت ك
 .خود را از منافع اثناى سال ادا نمايد

تواند از منافع سالهاى بعد آن  ، نمى  اگر در تمام سال منفعتى نبرد و براى مخارج خود قرض كند ـ  1804مسأله  
 .نها ادا كندتواند قرض خود را از آ ، ولى مى قرض را كسر نمايد

تواند از منافع  ، نمى  اگر براى زياد كردن مال يا خريدن ملكى كه به آن احتياج ندارد قرض كند ـ  1805مسأله  
،  ، ولى اگر مالى را كه قرض كرده يا چيزى را كه از قرض خريده از بين برود كسب مقدار آن قرض را ادا نمايد

 .ا نمايدتواند قرض خود را از منافع آن سال اد مى
، يا به مقدار قيمت خمسى كه بدهكار است  تواند خمس هر چيز را از همان چيز بدهد  انسان مى ـ  1806مسأله  

 .، و بنابر احتياط واجب از چيز ديگر ندهد مگر با اذن حاكم شرع پول رايج بدهد
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تواند   آن را نداده است نمى، تا خمس  كسى كه خمس به مال او تعلّق گرفت و سال بر او گذشت ـ  1807مسأله  
، و اما تصرّفات اعتباريه در  ، مگر با اذن حاكم شرع ، اگر چه قصد دادن خمس را داشته باشد در آن مال تصرّف كند

 .حصه خود مانند فروختن و صلح كردن آن مانعى ندارد
ى خود را بدهكار اهل خمس يعن تواند آن را به ذمه بگيرد ـ  كسى كه خمس بدهكار است نمى ـ  1808مسأله  

، بايد  ، و چنانچه تصرّف كند و آن مال تلف شود اى كه در مسأله قبل گذشت در مال تصرّف كند بداند ـ و به گونه
 .خمس آن را بدهد

تواند  ، مى ، اگر با حاكم شرع مصالحه كند و خمس را به ذمه بگيرد  كسى كه خمس بدهكار است ـ  1809مسأله  
 .آيد مال خود اوست ، و بعد از مصالحه منافعى كه از آن به دست مى ف نمايددر مال تصرّ

، اگر خمس منافع خود را بدهد و شريك او ندهد و در سال بعد از   كسى كه با ديگرى شريك است ـ  1810مسأله  
، مگر در  دتوانند در آن مال تصرّف كنن ، براى سرمايه شركت بگذارد هيچكدام نمى مالى كه خمسش را نداده

 .تواند تصرّف كند صورتى كه شريكى كه خمس نداده معتقد به خمس نباشد كه در اين صورت شريك ديگر مى
، خمس به آنها تعلّق  اى داشته باشد و از آن منافعى به دست آيد  اگر بچه صغير سرمايه ـ  1811مسأله  

 .ن صغير بعد از بلوغ بايد بپردازد، و اگر نداد آ ، و بر ولى است كه خمس آن را بدهد گيرد مى
تواند در آن مال  ، نمى  كسى كه مالى از ديگرى به دست آورد و يقين دارد كه خمسش را نداده ـ  1812مسأله  

، و همچنين است بنابر احتياط واجب اگر شك داشته  تصرّف كند مگر اين كه آن ديگرى معتقد به خمس نباشد
 .هباشد كه خمس آن را داده يا ن

اش حساب   اگر كسى از منافع كسب خود در اثناى سال ملكى بخرد كه از لوازم و مخارج ساليانه ـ  1813مسأله  
،  ، و چنانچه خمس آن را نداد و قيمت آن ملك باال رفت ، واجب است بعد از تمامى سال خمس آن را بدهد نشود

 .مچنين است غير ملك از فرش و مانند آن، و ه بايد خمس مقدارى را كه آن ملك فعال ارزش دارد بدهد
، چنانچه آن ملك را براى آن نخريده   اگر با پول خمس نداده مثال ملكى بخرد و قيمت آن باال رود ـ  1814مسأله  

، در صورتى كه آن ملك را به ذمه  ، مثل اين كه زمينى را براى زراعت خريده است كه قيمتش باال رود و بفروشد
، و اگر پول خمس نداده  ، بايد خمس قيمتى را كه خريده است بدهد ول خمس نداده قيمت آن را دادهخريده و از پ

، در صورتى كه حاكم شرع معامله پنج يك آن  خرم را به فروشنده داده و به او گفته كه اين ملك را با اين پول مى
 .رد بدهد، خريدار بايد خمس مقدارى را كه آن ملك فعال ارزش دا را اجازه كند

، اگر از منافع كسب چيزى كه به آن احتياج ندارد خريده و   كسى كه از اول تكليف خمس نداده ـ  1815مسأله  
، و اگر اثاث خانه و چيزهاى ديگرى كه به آنها احتياج  ، بايد خمس آن را بدهد يك سال از وقت حصول ربح گذشته

، الزم نيست  ين سالى كه در آن سال فايده برده آنها را خريده، پس اگر بداند در ب دارد مطابق شأن خود خريده
، بنابر احتياط واجب بايد با حاكم  ، و اگر نداند كه در بين سال خريده و يا بعد از تمام شدن سال خمس آنها را بدهد
 .شرع مصالحه كند

 
  ـ معدن2
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، نمك و  ، زاج ، عقيق ، فيروزه  زغال سنگ، ، نفت ، آهن ، مس ، سرب ، نقره  اگر از معدن طال ـ  1816مسأله  
 .، بايد خمس آن را بدهد ، در صورتى كه به مقدار نصاب باشد معدنهاى ديگر چيزى به دست آورد

، يعنى اگر قيمت چيزى را كه از معدن   نصاب معدن پانزده مثقال معمولى طالى مسكوك است ـ  1817مسأله  
، بايد خمس باقى  ، بعد از كم كردن مخارجى كه كرده است  مسكوك برسد، به پانزده مثقال طالى بيرون آورده
 .مانده را بدهد

، خمس آن   چنانچه قيمت چيزى كه از معدن بيرون آورده به پانزده مثقال طالى مسكوك نرسد ـ  1818مسأله  
 .يددر صورتى الزم است كه به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر كسب او از مخارج سالش زياد بيا

، و كسى كه اينها را بيرون  ، حكم معدن جارى نيست ، گل سر شور و گل سرخ ، آهك  بر گچ ـ  1819مسأله  
، در صورتى بايد خمس بدهد كه آنچه را بيرون آورده به تنهايى يا با منافع ديگر كسبش از مخارج سال او  آورد مى

 .زياد بيايد
، چه معدن روى زمين باشد يا  آورد بايد خمس آن را بدهد ست مى كسى كه از معدن چيزى به د ـ  1820مسأله  
 .، در زمينى باشد كه ملك است يا در جايى باشد كه مالك ندارد زير آن

رسد بنابر   اگر نداند قيمت چيزى را كه از معدن بيرون آورده به پانزده مثقال طالى مسكوك مى ـ  1821مسأله  
، و در صورت عدم امكان خمس  ن كردن يا از راه ديگر قيمت آن را معلوم كنداحتياط در صورت امكان بايد به وز

 .ندارد
، چنانچه قيمت آن به پانزده مثقال طالى مسكوك   اگر چند نفر از معدن چيزى بيرون آورند ـ  1822مسأله  

، بنابر احتياط بايد  اند ، بعد از كم كردن مخارجى كه كرده ، اگر چه سهم هر كدام آنها اين مقدار نباشد برسد
 .خمس آن را بدهند

، آنچه از آن به دست  ، بدون اذن مالك استخراج كند  اگر معدنى را كه در ملك ديگرى است ـ  1823مسأله  
، مالك بايد خمس تمام آنچه را كه از معدن بيرون  ، و چنانچه به مقدار نصاب برسد آيد مال صاحب ملك است مى

 .آمده بدهد

 
  ـ گنج3

 مالى كه در زمين يا درخت يا كوه يا ديوار پنهان باشد و كسى آن را پيدا كند و طورى باشد كه  ـ  1824أله  مس
 .، بايد خمس آن را بدهد ، در صورتى كه به مقدار نصاب باشد مردم به آن گنج بگويند

ست و بايد خمس آن را ، مال خود او  اگر انسان در زمينى كه ملك كسى نيست گنجى پيدا كند ـ  1825مسأله  
 .بدهد

، و اگر طال باشد پانزده مثقال طالى   نصاب گنج اگر نقره باشد صد و پنج مثقال نقره مسكوك ـ  1826مسأله  
، بايد خمس آن را بعد از  آورد به حد نصاب برسد ، يعنى اگر قيمت آنچه كه از اين دو به دست مى مسكوك است

، و اگر از غير طال و نقره باشد ـ بنابر احتياط واجب ـ هر چند به يكى از   بدهدكم كردن مخارجى كه براى آن كرده
 .، بايد بعد از كم كردن مخارج خمس را بدهد اين دو حد نرسد
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 اگر در زمينى كه از ديگرى خريده گنجى پيدا كند و بداند مال كسانى كه قبال مالك آن زمين  ـ  1827مسأله  
،  ، ولى اگر احتمال دهد كه مال يكى از آنان است شود و بايد خمس آن را بدهد  او مى، مال خود اند نيست بوده

، به كسى كه پيش از او مالك زمين بوده  چنانچه معلوم شود مال او نيست ، و بنابر احتياط بايد به او اطالع دهد
اگر معلوم شود مال  ، و د خبر دهدان ، و به همين ترتيب به تمام كسانى كه پيش از او مالك زمين بوده اطّالع دهد

 .شود و بايد خمس آن را بدهد ، مال خود او مى هيچ يك از آنان نيست
 اگر در ظرفهاى متعددى كه در يك جا دفن شده مالى پيدا كند كه قيمت آنها روى هم صد و  ـ  1828مسأله  

، ولى چنانچه  ، بايد خمس آن را بدهد اشدپنج مثقال نقره مسكوك در نقره يا پانزده مثقال طالى مسكوك در طال ب
، و آنچه كه قيمت آن  ، بايد خمس آن را بدهد ، هر كدام از آنها كه قيمتش به اين مقدار برسد در چند جا پيدا كند

، ولى اگر گنج پيدا شده غير از طال و نقره باشد در هر دو صورت ـ بنابر  به اين مقدار نرسيده است خمس ندارد
 .جب ـ بدون مالحظه نصاب خمس آن را بدهداحتياط وا
، در صورتى كه قيمت آن به صد و پنج مثقال   اگر دو نفر گنجى پيدا كنند كه از نقره يا طال باشد ـ  1829مسأله  

،  ، اگر چه سهم هر يك آنان به اين مقدار نباشد نقره مسكوك در نقره يا پانزده مثقال طالى مسكوك در طال برسد
، و همچنين در صورتى كه از غير طال و نقره باشد اگر چه به حد نصاب  اط واجب خمس آن را بدهندبنابر احتي

 .نرسد
، در صورتى كه آن حيوان تحت تربيت   اگر كسى حيوانى را بخرد و در شكم آن مالى پيدا كند ـ  1830مسأله  

، واجب است  دهند ه در خانه يا باغ علوفه مىدهند يا چهارپايى را ك ، مانند ماهيهايى كه پرورش مى فروشنده بوده
، و چنانچه در مخارج سالش صرف نشود  ، مال خريدار است به فروشنده خبر دهد و اگر معلوم شود مال او نيست

، و در غير اين صورت مانند ماهيى كه صياد از دريا صيد كرده يا حيوانى را كه از صحرا صيد  بايد خمس آن را بدهد
، و اگر معلوم  ، اگر احتمال عقاليى بدهد كه مال فروشنده است ـ بنابر احتياط واجب ـ به او خبر دهد كرده باشد

 .، و چنانچه در مخارج سالش صرف نشود بايد خمس آن را بدهد شد مال او نيست مال خريدار است

 
  ـ مال حالل مخلوط به حرام4

مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از يكديگر تشخيص دهد  اگر مال حالل با مال حرام به طورى  ـ  1831مسأله  
، بايد  ، و نداند كه مقدار حرام كمتر از خمس است يا زيادتر و صاحب مال حرام و مقدار آن هيچكدام معلوم نباشد

، و بنابر احتياط واجب اين خمس را در موردى كه مصرف خمس و صدقه است به قصد  خمس تمام مال را بدهد
 .شود ، و بعد از دادن خمس بقيه مال حالل مى ، اعم از خمس و صدقه صرف نمايد وظيفهاداى 

 اگر مال حالل با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولى صاحب آن را اگر چه بعد از  ـ  1832مسأله  
 است كه از حاكم شرع هم اذن ، و احتياط واجب آن ، بايد آن مقدار را به نيت صاحبش صدقه بدهد فحص نشناسد

 .بگيرد
، در   اگر مال حالل با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولى صاحبش را بشناسد ـ  1833مسأله  

كه روغن حالل با حرام مخلوط شود ـ اگر با يكديگر توافق و  صورتى كه اختالط موجب شركت شود ـ مثل آن
، آن اندازه كه يقين دارد  ، و چنانچه توافق و سازش نشود شود فق كردند معين مى، آنچه را كه توا سازش نمايند
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مانند مواردى كه اجزاى آن اموال  ، و در صورتى كه اختالط موجب شركت نشود ـ مال غير است بايد به او داده شود
ز جهت خصوصيت به قرعه معين ، و ا ـ بايد از جهت مقدار آن اندازه كه يقين دارد به او بدهد از يكديگر ممتازند

دهد مال او است به او  ، و در هر دو صورت احتياط مستحب آن است كه مقدار بيشترى را كه احتمال مى شود
 .بدهد

،   اگر خمس مال حالل مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد كه مقدار حرام بيشتر از خمس بوده ـ  1834مسأله  
و بنابر احتياط واجب با اذن حاكم شرع ـ آن مقدار  عين باشد بايد از طرف صاحب آن ـدر صورتى كه مقدار بيشتر م

» 1831«، و در صورتى كه مقدار آن معين نباشد در باقى مانده مال بعد از خمس اول بر طبق مسأله  را صدقه بدهد
 .عمل نمايد

شناسد به نيت او  لى كه صاحبش را نمى، يا ما  اگر خمس مال حالل مخلوط به حرام را بدهد ـ  1835مسأله  
 .، بعد از آن كه صاحبش پيدا شد الزم نيست چيزى به او بدهد صدقه بدهد

 اگر مال حاللى با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند كه صاحب آن از  ـ  1836مسأله  
صورت امكان بنابر احتياط واجب همه آنها را راضى ، در  ، ولى نتواند بفهمد كيست چند نفر معين بيرون نيست

 .، و در صورت عدم امكان بايد مالك به قرعه معين شود كند

 
 آيد  ـ جواهرى كه به واسطه فرو رفتن در دريا به دست مى5

،  د اگر به واسطه غواصى ـ يعنى فرو رفتن در دريا ـ لؤلؤ و مرجان يا جواهر ديگرى بيرون آورن ـ  1837مسأله  
، هر  گيرد ، خمس به آن تعلّق مى ، چنانچه قيمت آن به هيجده نخود طالى مسكوك برسد روييدنى باشد يا معدنى

، چه در يك دفعه آن را از  اند چند اخراج خمس بعد از كم كردن مخارجى است كه براى بيرون آوردن آن كرده
، و چه چيزى كه بيرون آمده از  وص واحد شمرده شوددريا بيرون آورده باشد يا در چند دفعه به طورى كه عرفاً غ

 .، يك نفر آن را بيرون آورده باشد يا ـ بنابر احتياط واجب ـ چند نفر يك جنس باشد يا چند جنس
، بنابر احتياط بر طبق آنچه كه   اگر بدون فرو رفتن در دريا به وسيله اسبابى جواهر بيرون آورد ـ  1838مسأله  

، در صورتى  ، ولى اگر از روى آب دريا يا از كنار دريا جواهر بگيرد ، خمس آن واجب است شتدر مسأله قبل گذ
، از مخارج سالش زيادتر  بايد خمس آن را بدهد كه آنچه را به دست آورده به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر كسب او

 .باشد
، در صورتى واجب است كه به تنهايى  گيرد  خمس ماهى و حيوانات ديگرى كه انسان از دريا مى ـ  1839مسأله  

 .يا با منفعتهاى ديگر كسب او از مخارج سالش زيادتر باشد
، در دريا فرو رود و اتّفاقاً جواهرى به   اگر انسان بدون قصد اين كه چيزى از دريا بيرون آورد ـ  1840مسأله  

و همچنين در غير اين صورت بنابر احتياط ،  ، در صورتى كه قصد تملّك كند بايد خمس آن را بدهد دستش آيد
 .واجب

 اگر انسان در دريا فرو رود و حيوانى را بيرون آورد و در شكم آن جواهرى پيدا كند كه قيمتش  ـ  1841مسأله  
، كه نوعاً در شكمش جواهر  ، چنانچه آن حيوان مانند صدف باشد هيجده نخود طالى مسكوك يا بيشتر باشد
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، در صورتى خمس آن واجب است كه به تنهايى يا  ، و اگر اتّفاقاً جواهر بلعيده باشد ن را بدهد، بايد خمس آ هست
 .، از مخارج سالش زيادتر باشد با منفعتهاى ديگر كسب او

، چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل  هاى بزرگ فرو رود و جواهرى بيرون آورد  اگر در رودخانه ـ  1842مسأله  
 .خمس آن را بدهد، بايد  آيد مى

 اگر در آب فرو رود و مقدارى عنبر بيرون آورد كه قيمت آن هيجده نخود طالى مسكوك يا  ـ  1843مسأله  
، اگر چه قيمت آن به مقدار  ، و چنانچه از روى آب يا از كنار دريا به دست آورد ، بايد خمس آن را بدهد بيشتر باشد

 . خمس آن واجب است، بنابر احتياط هيجده نخود طال هم نرسد
، اگر خمس آن را بدهد و چيزى از   كسى كه كسبش غواصى يا بيرون آوردن گنج يا معدن است ـ  1844مسأله  

 .، الزم نيست دوباره خمس آن را بدهد مخارج سالش زياد بيايد
، يا گنجى پيدا  شد، يا مال حالل مخلوط به حرام داشته با اى معدنى را بيرون آورد  اگر بچه ـ  1845مسأله  

،  ، و در صورتى كه ندهد ، ولى او بايد خمس آنها را بدهد ، يا به واسطه فرو رفتن در دريا جواهرى بيرون آورد كند
 .بعد از بلوغ خودش بايد بدهد

 
  ـ غنيمت6

،  ه دست آورندبا كفّار جنگ كنند و چيزهايى در جنگ ب) عليه السالم(  اگر مسلمانان به اذن امام ـ  1846مسأله  
اند ـ مانند مخارج  ، و نسبت به منقول از آنها مخارجى را كه براى غنيمت كرده شود به آنها غنيمت گفته مى

، و چيزهايى  داند به مصرفى برساند صالح مى) عليه السالم( نگهدارى و حمل و نقل آن ـ و نيز مقدارى را كه امام
، و در صورتى كه  ، و خمس بقيه آن را بدهند از غنيمت كنار بگذارنداست بايد )عليه السالم( كه مخصوص به امام
عليه ( ، اگر در زمان حضور باشد تمام آن مال امام باشد و غنيمتى به دست آورند) عليه السالم( جنگ بدون اذن امام

 .، و اگر در زمان غيبت باشد بعد از كسر مخارج بنابر احتياط خمس آنرا بدهند است)السالم

 
 ـ زمينى كه كافر ذمى از مسلمان بخرد 7

، بايد خمس آن را از همان زمين يا از مال ديگرش ـ   اگر كافر ذمى زمينى را از مسلمان بخرد ـ  1847مسأله  
، مانند زمين  ، اگر چه آن زمين مشغول به عمارت و ساختمان باشد گذشت ـ بدهد» 1806«طورى كه در مسأله  به

، و در دادن اين خمس قصد قربت  چنين اگر مورد خريد و فروش خانه و دكّان و مانند اينها باشد، و هم خانه و دكّان
 .گيرد الزم نيست قصد قربت نمايد ، بلكه حاكم شرع هم كه خمس را از او مى الزم نيست

كافر ساقط ، خمس از   اگر كافر ذمى زمينى را كه از مسلمان خريده به مسلمان ديگرى بفروشد ـ  1848مسأله  
 .، و همچنين است اگر بميرد و مسلمانى آن زمين را از او ارث ببرد شود نمى

، يا شرط كند كه خمس بر   اگر كافر ذمى موقع خريدن زمين شرط كند كه خمس ندهد ـ  1849مسأله  
 خمس را از ، ولى اگر شرط كند كه فروشنده مقدار ، شرط او فاسد است و بايد خمس آن را بدهد فروشنده باشد

، و تا فروشنده خمس را ادا  ، بر فروشنده واجب است كه عمل به شرط نمايد طرف او به صاحبان خمس بدهد
 .شود ، از خريدار ذمى ساقط نمى نكرده
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، ملك كافر ذمى كند و عوض آن را بگيرد ـ مثال به   اگر مسلمان زمينى را به غير خريد و فروش ـ  1850مسأله  
 .د ـ كافر ذمى بايد خمس آن را بدهداو صلح نماي

 .گيرد ، خمس به آن تعلّق مى  اگر كافر ذمى صغير باشد و ولى او برايش زمينى بخرد ـ  1851مسأله  

 
 مصرف خمس

، يك قسمت آن سهم سادات است و بايد به ولى سيد يتيم فقير   خمس را بايد دو قسمت كنند ـ  1852مسأله  
، و احتياط  ، و يا به سيدى كه در سفر درمانده شده بدهند ، و يا به سيد فقير ف او صرف كندداده شود كه در مصار

است كه در ) عليه السالم( ، و نصف ديگر آن سهم امام واجب اين است كه سهم سادات را به اجازه فقيه عادل بدهند
بنابر احتياط  ، و دهد برسانند ه او اجازه مى، يا به مصرفى ك اين زمان بايد به فقيه عادل عارف به مصارف آن بدهند

 .بايد آن فقيه عادل اعلم باشد
، ولى به سيدى كه در سفر درمانده شده  دهند بايد فقير باشد  سيد يتيمى كه به او خمس مى ـ  1853مسأله  

 .شود خمس داد اگر چه در وطنش فقير نباشد مى
 .، نبايد خمس بدهند ، اگر سفر او سفر معصيت باشد  شده به سيدى كه در سفر درمانده ـ  1854مسأله  

، ولى به سيدى كه دوازده امامى نيست نبايد  شود خمس داد  به سيدى كه عادل نيست مى ـ  1855مسأله  
 .خمس بدهند

شود خمس  ، نمى ، اگر خمس دادن كمك به معصيت او باشد  به سيدى كه معصيت كار است ـ  1856مسأله  
، بنابر احتياط  ، اگر چه دادن خمس كمك به معصيت او نباشد كند و به سيدى هم كه آشكارا معصيت مى،  داد

 .واجب نبايد خمس داد
، سيد بودن او را  نفر عادل ، مگر آن كه دو شود به او خمس داد  اگر كسى بگويد سيدم نمى ـ  1857مسأله  

، و ثبوت  شد كه انسان يقين يا اطمينان به سيادت او پيدا كند، يا در بين مردم به طورى معروف با تصديق كنند
 .سيادت به خبر ثقه در صورتى كه ظنّ بر خالف خبرش نباشد بعيد نيست

، اگر چه انسان به سيد بودن او يقين يا   به كسى كه در شهر خودش مشهور باشد سيد است ـ  1858مسأله  
 . ولى به شرط اين كه ظنّ به خالف نداشته باشد، شود خمس داد ، مى اطمينان نداشته باشد

، ولى اگر   كسى كه زنش سيده است نبايد به او خمس بدهد كه به مصرف مخارج خودش برساند ـ  1859مسأله  
، جايز است انسان خمسش را به آن زن بدهد كه  مخارج ديگران بر آن زن واجب باشد و نتواند مخارج آنان را بدهد

 .اش كه مؤونه اوست صرف نمايد ، و همچنين است دادن خمس به او كه در نفقات غير واجبه برساندبه مصرف آنان 
تواند خوراك و  ، نمى ، بر انسان واجب باشد اى كه زن انسان نيست  اگر مخارج سيد يا سيده ـ  1860مسأله  

اش كه  و بدهد كه در نفقات غير واجبه، ولى اگر مقدارى خمس به ا پوشاك و ساير نفقات واجبه او را از خمس بدهد
 .، مانعى ندارد مؤونه اوست صرف نمايد

، يا  تواند مخارج آن سيد را بدهد  به سيد فقيرى كه مخارجش بر ديگرى واجب است و او نمى ـ  1861مسأله  
 .شود خمس داد ، مى دهد دارد و نمى

 . يك سال به يك سيد فقير خمس ندهند احتياط واجب آن است كه بيشتر از مخارج ـ  1862مسأله  
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 اگر در شهر خودش سيد مستحقّى نباشد و يقين يا اطمينان داشته باشد كه بعد نيز پيدا  ـ  1863مسأله  
، بايد خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحق  ، يا نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن نباشد شود نمى

، و احتياط واجب آن است كه برداشتن با اجازه حاكم شرع  ن آن را از خمس برداردتواند مخارج برد ، و مى برساند
، و اگر كوتاهى نكرده ضامن  ، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى كرده ضامن است ، و اگر خمس از بين برود باشد

 .نيست
شود و   باشد كه پيدا مى، اگر چه يقين يا اطمينان داشته  هرگاه در شهر خودش مستحقى نباشد ـ  1864مسأله  

، و چنانچه در نگهدارى  تواند خمس را به شهر ديگر ببرد ، مى نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن باشد
 .تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد ، ولى نمى ، ضامن نيست آن كوتاهى نكند و تلف شود

 صورتى كه موجب اهمال در اداى خمس نباشد باز هم ، در  اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود ـ  1865مسأله  
، و در  ، ولى مخارج بردن آن را بايد از خودش بدهد تواند خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحق برساند مى

 .ـ ضامن است اگر چه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد صورتى كه خمس از بين برود ـ
، و همچنين  ، ضامن نيست ، خمس را به شهر ديگر ببرد و از بين برود رع اگر به اذن حاكم ش ـ  1866مسأله  

است اگر به كسى بدهد كه از طرف حاكم شرع وكيل يا مأذون بوده كه خمس را بگيرد و از آن شهر به شهر ديگر 
 .ببرد

تياط گذشت كه دادن جنس ديگر غير از پول رايج عوض خمس بنابر اح» 1806« در مسأله  ـ  1867مسأله  
مانند موردى كه حاكم شرع اذن بدهد ـ جايز نيست  ، و در صورت جواز ـ واجب جايز نيست مگر با اذن حاكم شرع

 .، هر چند مستحق به آن قيمت راضى شده باشد جنسى را به زيادتر از قيمت واقعى حساب كند و بابت خمس بدهد
،  تواند طلب خود را بابت خمس حساب كند اط نمى، بنابراحتي  كسى كه از مستحق طلبكار است ـ  1868مسأله  
تواند از مستحق وكالت گرفته و  ، و مى تواند خمس را به او بدهد و بعد مستحق دين خود را به او ادا كند ولى مى

 .خود از جانب او قبض نموده و بابت طلبش دريافت كند
د در صورتى كه آن بخشش موجب تضييع تواند خمس را بگيرد و به مالك ببخش  مستحق نمى ـ  1869مسأله  
، مانند آن كه كسى مقدار زيادى خمس  ، و در غير اين صورت مانعى ندارد و سادات باشد) عليه السالم( حقّ امام

، اگر مستحق راضى شود كه خمس را از او  خواهد مديون اهل خمس نباشد بدهكار است و فقير شده است و مى
 . ندارد، اشكال بگيرد و به او ببخشد
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 » احكام زكات «

 
،    كشمش)چهارم(،  خرما )سوم(،  جو) دوم(،    گندم)اول(:  زكات در نُه چيز واجب است ـ  1870مسأله  

، و اگر كسى مالك يكى از اين نُه چيز  گوسفند) نهم(،  گاو )هشتم(،   شتر)هفتم(،    نقره)ششم(،    طال)پنجم(
 .اند برساند د بايد مقدارى كه معين شده به يكى از مصرفهايى كه دستور دادهآي ، با شرايطى كه بعد مى باشد

، احتياط  ، و علس كه مثل گندم است اى است به نرمى گندم و خاصيت جو را دارد  سلت كه دانه ـ  1871مسأله  
 .مستحب آن است كه زكات آنها داده شود

 
 شرايط واجب شدن زكات

، و مالك آن  آيد ـ برسد شود كه مال به مقدار نصاب ـ كه بعد مى رتى واجب مى زكات در صو ـ  1872مسأله  
 .، و بتواند در آن مال تصرّف كند بالغ و عاقل و آزاد باشد

، اول ماه دوازدهم بايد زكات   اگر انسان يازده ماه مالك گاو و گوسفند و شتر و طال و نقره باشد ـ  1873مسأله  
 .ل سال بعد را بايد بعد از تمام شدن ماه دوازدهم حساب كند، ولى او آنها را بدهد

، مثال بچه در اول محرّم مالك   اگر مالك گاو و گوسفند و شتر و طال و نقره در بين سال بالغ شود ـ  1874مسأله  
، بلكه  او نيست، يازده ماه كه از اول محرّم بگذرد زكاتى بر  چهل گوسفند شود و بعد از گذشتن دو ماه بالغ گردد

، ولى احتياط مستحب آن است كه اگر يازده ماه از  شود بعد از گذشتن يازده ماه از بلوغش زكات بر او واجب مى
 .اول محرم بگذرد و شرايط ديگر زكات را هم دارا باشد زكات آن را بدهد

، و زكات كشمش  و جو گفته شودگيرد كه عرفاً به آنها گندم   زكات گندم و جو وقتى تعلّق مى ـ  1875مسأله  
، و  گيرد كه عرب به آن تمر بگويد ، و زكات خرما وقتى تعلّق مى گيرد كه به آن انگور گفته شود وقتى تعلّق مى

، و در خرما و كشمش موقعى است كه خشك شده  وقت دادن زكات در گندم و جو موقع جدا كردن كاه از دانه است
 .، ضامن است  زكات را بدون عذر با وجود مستحق تأخير بيندازد، و اگر از آن وقت اداى باشند

 اگر موقع تعلّق زكات گندم و جو و كشمش و خرما ـ كه در مسأله پيش گذشت ـ صاحب آنها  ـ  1876مسأله  
 از اين ، بايد زكات آنها را بدهد ـ هر چند قبل از آن واجد تمام يا بعضى بالغ و عاقل و آزاد و متمكّن از تصرّف باشد

 .شرايط نباشد ـ و اگر فاقد يكى از اين شرايط باشد زكات بر او واجب نيست
، زكات   اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طال و نقره در تمام سال يا مقدارى از آن ديوانه باشد ـ  1877مسأله  

 .بر او واجب نيست
، زكات  هوش شود ر مقدارى از سال مست يا بى اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طال و نقره د ـ  1878مسأله  

، مست يا  ، و همچنين است اگر موقع واجب شدن زكات گندم و جو و خرما و كشمش شود از او ساقط نمى
 .هوش باشد بى

، ولى اگر غصب  ، زكات ندارد تواند در آن تصرّف كند اند و نمى  مالى را كه از انسان غصب كرده ـ  1879مسأله  
، هر وقت به صاحبش  ت گندم و جو و درخت خرما و انگور باشد و موقع تعلّق زكات در دست غاصب باشدشده زراع
 .بنابر احتياط واجب ـ زكات آن را بدهد برگشت ـ

www.ParsBook.org



 توضيح المسائل

 

215

،   اگر طال و نقره يا چيز ديگرى را كه زكات در آن واجب است قرض كند و يك سال نزد او بماند ـ  1880مسأله  
 .، و بر كسى كه قرض داده چيزى نيست دبايد زكات آن را بده

 
 زكات گندم و جو و خرما و كشمش

، و نصاب  شود كه به مقدار نصاب برسند ، وقتى واجب مى  زكات گندم و جو و خرما و كشمش ـ  1881مسأله  
وگرم كيل» 847«، كه تقريباً  ، و هر صاعى ششصد و چهارده مثقال و ربع مثقال صيرفى است آنها سيصد صاع است

 .شود مى
، خود و   اگر پيش از دادن زكات از انگور و خرما و جو و گندمى كه زكات به آنها تعلّق گرفته ـ  1882مسأله  

 .، بايد زكات مقدارى را كه مصرف كرده بدهد عياالتش بخورند يا به فقير به غير قصد زكات بدهد
، بايد مقدار  خرما و انگور تعلّق گرفت مالك آن بميرد اگر بعد از آن كه زكات به گندم و جو و  ـ  1883مسأله  

، هر يك از ورثه كه سهم او به اندازه نصاب است بايد زكات  ، ولى اگر پيش از تعلّق بميرد زكات را از مال او بدهند
 .سهم خود را بدهد

 و جو را از كاه آورى زكات است موقع خرمن كه گندم  كسى كه از طرف حاكم شرع مأمور جمع ـ  1884مسأله  
، و اگر مالك  تواند زكات را مطالبه كند كنند و بعد از خشك شدن خرماى تازه و كشمش شدن انگور مى جدا مى

 .، بايد عوض آن را بدهد ندهد و چيزى كه زكات آن واجب شده از بين برود
، بايد  زكات به آنها تعلّق گيرد،   اگر بعد از مالك شدن درخت خرما و انگور يا زراعت گندم و جو ـ  1885مسأله  

 .زكات آنها را بدهد
،  ، زراعت و درخت را بفروشد  اگر بعد از آن كه زكات به گندم و جو و خرما و انگور تعلّق گرفت ـ  1886مسأله  

 .فروشنده بايد زكات آنها را بدهد
، چيزى  داند كه فروشنده زكات آن را داده اگر انسان تمام گندم يا جو يا خرما يا انگور را بخرد و ب ـ  1887مسأله  

، در صورتى كه فروشنده زكات آن را بدهد معامله صحيح  ، و اگر بداند كه زكات آن را نداده بر او واجب نيست
، و در غير اين دو صورت چنانچه  تواند به فروشنده رجوع كند ، و مى ، و همچنين اگر مشترى زكات را بدهد است

، و حاكم شرع  ، معامله آن مقدار باطل است مقدارى را كه بايد بابت زكات داده شود اجازه نكندحاكم شرع معامله 
، و اگر معامله مقدار زكات را اجازه دهد معامله صحيح است و خريدار بايد  تواند مقدار زكات را از خريدار بگيرد مى

تواند از او  ، مى دار را به فروشنده داده باشد، و در صورتى كه قيمت آن مق قيمت آن مقدار را به حاكم شرع بدهد
 .، حكم به نبودن زكات فعال در آن مال محلّ اشكال است ، و اگر شك كند كه زكات آن را داده يا نه پس بگيرد

 اگر وزن گندم و جو و خرما و كشمش موقعى كه تر است به مقدار نصاب برسد و بعد از خشك  ـ  1888مسأله  
 .گيرد ، زكات به آنها تعلّق نمى ن مقدار شودشدن كمتر از اي

، چنانچه خشك آنها به اندازه   اگر گندم و جو و خرما و انگور را پيش از خشك شدن مصرف كند ـ  1889مسأله  
 .، بايد زكات آنها را بدهد نصاب باشد

 : خرما بر سه قسم است ـ  1890مسأله  

 .گذشتكنند و حكم زكات آن   آن است كه خشكش مى ـ1
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 .خورند  آن است كه در حال رطب بودنش مى ـ2

 .خورند آن را مى) خالل( آن است كه نارس  ـ3

، بنابر احتياط واجب زكات به آن تعلّق  و در قسم دوم چنانچه مقدارى باشد كه خشك آن به مقدار نصاب برسد
 .گيرد ، و اما قسم سوم زكات به آن تعلّق نمى گيرد مى

 .، اگر چند سال هم نزد او بماند زكات ندارد ندم و جو و خرما و كشمشى كه زكات آنها را داده گ ـ  1891مسأله  

،  ، يا از رطوبت زمين استفاده كند  اگر گندم و جو و خرما و انگور از آب باران يا نهر مشروب شود ـ  1892مسأله  
 . بيست يك است، و اگر با دلو و مانند آن آبيارى شود زكات آن زكات آن ده يك است

، هم از آب باران و مانند آن مشروب شود و هم از آب دلو و مانند   اگر گندم و جو و خرما و انگور ـ  1893مسأله  
،  ، زكات آن بيست يك است ، چنانچه طورى باشد كه عرفاً بگويند آبيارى آن با دلو و مانند آن شده آن استفاده كند

گويند به  ، و اگر طورى است كه عرفاً مى ، زكات آن ده يك است ند آن آبيارى شدهو اگر بگويند با آب باران و مان
 .، زكات آن سه چهلم است هر دو آبيارى شده

گويند آبيارى آن  گويند با هر دو آبيارى شده يا اين كه مى  چنانچه شك كند و نداند كه عرف مى ـ  1894مسأله  
 .افيست، دادن سه چهلم ك مثال با آب باران است

گويند با دلو آبيارى  گويند با هر دو آبيارى شده يا اين كه مى  اگر شك كند و نداند كه عرف مى ـ  1895مسأله  
، و همچنين است اگر احتمال سومى هم ضميمه شود كه در عرف بگويند با  ، دادن يك بيستم كافيست شده است

 .آب باران آبيارى شده است
 و جو و خرما و انگور با آب باران و مانند آن مشروب شود و به آب دلو و مانند آن  اگر گندم ـ  1896مسأله  

،  ، زكات آن ده يك است ، ولى با آب دلو هم آبيارى شود و آب دلو به زياد شدن محصول كمك نكند محتاج نباشد
مانند آن هم مشروب  آب باران وو اگر با دلو و مانند آن آبيارى شود و به آب باران و مانند آن محتاج نباشد ولى با 

 .، زكات آن يك بيستم است شود و آنها به زياد شدن محصول كمك نكنند
، و در زمينى كه پهلوى آن است زراعتى كنند كه از   اگر زراعتى را با دلو و مانند آن آبيارى كنند ـ  1897مسأله  

، و زكات   زراعتى كه با دلو آبيارى شده يك بيستم، زكات رطوبت آن زمين استفاده نمايد و محتاج به آبيارى نشود
، و همچنين است بنابراحتياط واجب  ، اگر از غير مالك آن زراعت باشد يك دهم است زراعتى كه پهلوى آن است
 .اگر از مالك آن زراعت باشد

اصل كسر نموده و تواند از ح ، نمى  مخارجى را كه براى گندم و جو و خرما و انگور كرده است ـ  1898مسأله  
 .، بايد زكات آن را بدهد ، پس چنانچه يكى از آنها پيش از مالحظه مخارج به حد نصاب برسد مالحظه نصاب نمايد

تواند از حاصل   تخمى را كه به مصرف زراعت رسانده ـ چه از خودش باشد يا خريده باشد ـ نمى ـ  1899مسأله  
 .ه بايد نصاب را نسبت به مجموع حاصل مالحظه نمايد، بلك كسر كند و سپس مالحظه نصاب نمايد

، و زايد بر آن متعلّق زكات  گيرد گيرد زكات به آن تعلّق نمى  آنچه كه دولت از عين مال مى ـ  1900مسأله  
، فقط زكات  كيلو گرم را به عنوان ماليات بگيرد) 50(كيلو گرم باشد و دولت ) 850(، مثال اگر حاصل زراعت  است
 .شود كيلوگرم واجب مى) 800(در 

www.ParsBook.org



 توضيح المسائل

 

217

تواند كسر كند و فقط  ، بنابراحتياط واجب نمى  مصارفى را كه انسان پيش از تعلّق زكات نموده ـ  1901مسأله  
 .زكات بقيه را بدهد

تواند براى صرف آنها از حاكم شرع اذن بگيرد و آنچه  ، مى  مصارفى كه بعد از تعلّق زكات است ـ  1902مسأله  
 .ه مقدار زكات خرج شده برداردنسبت ب

، و واجب نيست بعد از تعلّق صبر كند تا جو و  ، زكات را بدهد  جايز نيست قبل از وقت تعلّق ـ  1903مسأله  
،  ، بلكه همين كه زكات تعلّق گرفت ، و انگور و خرما خشك گردد گندم به حد درو كردن و تصفيه دانه از كاه برسد

 .ا قيمت نموده و آن قيمت را به قصد زكات بدهدتواند مقدار زكات ر مى
تواند عين زراعت يا خرما و انگور را پيش از درو كردن يا  ، مى  بعد از آن كه زكات تعلّق گرفت ـ  1904مسأله  
 .باشند ، و پس از آن در مصارف شريك مى ، به مستحق يا حاكم شرع يا وكيل آنها مشاعاً تسليم نمايد چيدن
، عين مال را از زراعت يا خرما و انگور به حاكم شرع يا مستحق يا وكيل آنها   در صورتى كه مالك ـ  1905  مسأله

، براى ماندن آنها در زمينش اجرت مطالبه  تواند براى اين كه تا وقت درو و يا خشك شدن برسد ، مى تسليم نمايد
 .نمايد

يدن حاصل آنها با يكديگر اختالف دارد و زراعت و ميوه آنها  اگر انسان در چند شهر كه فصل رس ـ  1906مسأله  
، و همه آنها محصول يك سال حساب  ، گندم يا جو و خرما يا انگور داشته باشد آيد در يك وقت به دست نمى

، و زكات  رسد بدهد ، بايد زكات آن را موقعى كه مى رسد به اندازه نصاب باشد ، چنانچه چيزى كه اول مى شود
ل مى آيد ادا نمايد ه را هر وقت به دست مىبقيه آن  ، صبر مى رسد به اندازه نصاب نباشد ، و اگر آنچه اوكند تا بقي

، و اگر به مقدار نصاب نباشد زكات به آن  گيرد ، زكات به آن تعلّق مى ، پس اگر روى هم به مقدار نصاب باشد برسد
 .گيرد تعلّق نمى

،  ، چنانچه روى هم به مقدار نصاب باشد رما يا انگور در يك سال دو مرتبه ميوه دهد اگر درخت خ ـ  1907مسأله  
 .گيرد بنابر احتياط واجب زكات به آن تعلّق مى

، چنانچه به قصد زكات  شود مى  اگر مقدارى خرما يا انگور تازه دارد كه خشك آن به اندازه نصاب ـ  1908مسأله  
، اشكال  برساند كه اگر خشك شود به اندازه زكاتى باشد كه بر او واجب است تاز تازه آن به قدرى به مصرف زكا

 .ندارد
خرماى تازه يا انگور را به قصد  تواند ، نمى  اگر زكات خرماى خشك يا كشمش بر او واجب باشد ـ  1909مسأله  

تواند خرماى خشك  ، نمى باشداگر زكات خرماى تازه يا انگور بر او واجب  ، و نيز زكاتى كه بر او واجب است بدهد
تواند تازه هر يك را به جاى خشك  ، و همچنين بنابر احتياط واجب نمى كشمش را به قصد زكات واجب بدهد يا
 .بابت قيمت بدهد ، يا خشك آن را به جاى تازه آن از آن

 بميرد بايد اول تمام زكات ، اگر  كسى كه بدهكار است و مالى هم دارد كه زكات به آن تعلّق گرفته ـ  1910مسأله  
 .، بعد دين او را ادا نمايند را از مالى كه متعلّق زكات است بدهند

، اگر بميرد و پيش از آن كه زكات به   كسى كه بدهكار است و گندم يا جو يا خرما يا انگور هم دارد ـ  1911مسأله  
، و  م كه سهمشان به حد نصاب برسد بايد زكات بدهد، هر كدا آنها تعلّق بگيرد ورثه دين او را از مال ديگر بدهند

، زكات  ، چنانچه مال ميت فقط به اندازه دين او باشد اگر پيش از آن كه زكات به آنها تعلّق بگيرد دين او را ندهند
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مالحظه ، بايد نسبت جنس زكات دار را به تمام مال  ، و اگر مال ميت بيشتر از دين او باشد گيرد به آن تعلّق نمى
، و آنچه باقى  مانند نسبت نصف و ثلث و ربع و غير اينها ـ و به همان نسبت از جنس زكات دار كسر شود كنند ـ

 .گيرد ، زكات به آن تعلّق مى ، پس سهم هر يك از ورثه اگر به حد نصاب برسد شود مانده به ورثه منتقل مى
، احتياط واجب  كات به آنها تعلّق گرفته خوب و بد دارد اگر گندم و جو و خرما و كشمشى كه ز ـ  1912مسأله  

 .آن است كه زكات خوب را از بد ندهد

 
 نصاب طال و نقره 

 : طال دو نصاب دارد ـ  1913مسأله  

، كه بنابر مشهور سه ربع مثقال  ، كه هر مثقال آن هيجده نخود است نصاب اول آن بيست مثقال شرعى است
، اگر شرايط  س وقتى طال به بيست مثقال شرعى كه پانزده مثقال صيرفى است برسد، پ صيرفى ـ معمولىـ است

، و اگر به  شود از بابت زكات بدهد ، انسان بايد يك چهلم آن را كه نُه نخود مى ديگر را هم كه گذشت داشته باشد
 .اين مقدار نرسد زكات ندارد

، يعنى اگر سه مثقال به پانزده   ـ معمولىـ است، كه سه مثقال صيرفى نصاب دوم آن چهار مثقال شرعى است
، و اگر كمتر از سه مثقال اضافه شود فقط  مثقال اضافه شود بايد زكات تمام هيجده مثقال را از قرار چهل يك بدهد

، يعنى اگر سه  ، و همچنين است هر چه باال رود ، و زيادى آن زكات ندارد بايد زكات پانزده مثقال آن را بدهد
 .، و اگر كمتر اضافه شود مقدارى كه اضافه شده زكات ندارد ل اضافه شود بايد زكات تمام آنها را بدهدمثقا

 : نقره دو نصاب دارد ـ  1914مسأله  

مثقال صيرفى برسد و شرايط ديگر را هم ) 105(مثقال صيرفى ـ معمولىـ است كه اگر نقره به ) 105(نصاب اول آن 
، و اگر به  ان بايد چهل يك آن را كه دو مثقال و پانزده نخود است از بابت زكات بدهد، انس كه گذشت داشته باشد

 .گيرد اين مقدار نرسد زكات به آن تعلّق نمى

، بايد زكات  مثقال اضافه شود) 105(، يعنى اگر بيست و يك مثقال به  و نصاب دوم آن بيست و يك مثقال است
) 105(، فقط بايد زكات  مثقال اضافه شود) 21(، و اگر كمتر از  ت بدهدمثقال را كه يك چهلم آن اس) 126(تمام 

مثقال اضافه شود بايد ) 21(، يعنى اگر  ، و همچنين است هر چه باال رود مثقال آن را بدهد و زيادى آن زكات ندارد
،  ال است زكات نداردمثق) 21(، و اگر كمتر اضافه شود مقدارى كه اضافه شده و كمتر از  زكات تمام آنها را بدهد

، و گاهى هم  ، زكاتى را كه بر او واجب بوده داده است بنابراين اگر انسان يك چهلم هر چه طال و نقره دارد بدهد
) 105(، زكات  ، اگر يك چهلم آن را بدهد مثقال نقره دارد) 110(، مثال كسى كه  بيشتر از مقدار واجب داده است
 .مثقال آن داده كه واجب نبوده است) 5(، و مقدارى هم براى  همثقال آن را كه واجب بوده داد

، تا وقتى از نصاب  ، اگر چه زكات آن را داده باشد  كسى كه طال يا نقره او به اندازه نصاب است ـ  1915مسأله  
 .اول كم نشده همه ساله بايد زكات آن را بدهد

شود كه آن را سكّه زده باشند و معامله با آن رواج داشته   زكات طال و نقره در صورتى واجب مى ـ  1916مسأله  
 .، بايد زكات آن را بدهند ، و اگر سكّه آن هم از بين رفته باشد باشد
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، در صورتى كه رواج معامله با آن باقى  برند  طال و نقره سكّه دارى كه زنها براى زينت به كار مى ـ  1917مسأله  
، ولى اگر رواج معامله با آن باقى  ، بنابر احتياط زكات آن واجب است نقره با آن شود، يعنى معامله پول طال و  باشد
 .، زكات واجب نيست نباشد

مثقال نقره و ) 104(، مثال  ، اگر هيچكدام آنها به اندازه نصاب اول نباشد  كسى كه طال و نقره دارد ـ  1918مسأله  
 .ب نيست، زكات بر او واج مثقال طال داشته باشد) 14(

شود كه انسان يازده ماه مالك  ، زكات طال و نقره در صورتى واجب مى  چنانكه در سابق گذشت ـ  1919مسأله  
 .، زكات بر او واجب نيست ، و اگر در بين يازده ماه طال و نقره او از نصاب اول كمتر شود مقدار نصاب باشد

، يا آنها را  اى را كه دارد با طال يا نقره يا چيز ديگر عوض نمايد ه، طال و نقر  اگر در بين يازده ماه ـ  1920مسأله  
، احتياط مستحب آن است  ، ولى اگر براى فرار از دادن زكات اين كارها را بكند ، زكات بر او واجب نيست آب كند

 .كه زكات را بدهد
، و چنانچه به واسطه آب  ات آنها را بدهد، بايد زك  اگر در ماه دوازدهم پول طال و نقره را آب كند ـ  1921مسأله  

 .، بايد زكاتى را كه پيش از آب كردن بر او واجب بوده بدهد كردن وزن يا قيمت آنها كم شود
تواند زكات هر كدام از خوب و بد را از  ، مى اى كه دارد خوب و بد داشته باشد  اگر طال و نقره ـ  1922مسأله  

، و احتياط واجب آن است كه زكات همه  كات همه آنها را از طال و نقره خوب بدهد، ولى بهتر است ز خود آن بدهد
 .آنها را از قسمت بد ندهد

، اگر به آن پول طال و نقره بگويند و  اى كه بيشتر از اندازه معمول فلز ديگر دارد  پول طال و نقره ـ  1923مسأله  
، و همچنين بنابر احتياط واجب در صورتى كه خودش  گيرد ، زكات به آن تعلّق مى خالصش هم به حد نصاب برسد

، هر چند خالصش به حد  ، ولى اگر به آن پول طال و نقره نگويند به حد نصاب برسد و خالصش به حد نصاب نرسد
 .گيرد ، اقوى آن است كه زكات به آن تعلّق نمى نصاب برسد

تواند زكات آن را از  ، نمى ر معمول فلز ديگر با آن مخلوط باشداى كه دارد به مقدا  اگر طال و نقره ـ  1924مسأله  
، ولى اگر به قدرى بدهد كه يقين كند كه طال و نقره خالصى  اى كه بيشتر از معمول فلز ديگر دارد بدهد طال و نقره

قيمت آن به ، و همچنين در صورتى كه  باشد كه بر او واجب است اشكال ندارد كه در آن است به اندازه زكاتى مى
 .اندازه زكاتى باشد كه بر او واجب است و از بابت قيمت زكات واجب بدهد

 
 زكات شتر و گاو و گوسفند

 :، دو شرط ديگر نيز دارد  زكات شتر و گاو و گوسفند غير از شرطهايى كه گذشت ـ  1925مسأله  

كى دو روز هم كار كرده باشد اقوى آن است ، ولى اگر در تمام سال ي كار باشد  آن كه حيوان در تمام سال بى)اول(
 .گيرد كه زكات به آن تعلّق مى

، يا از  ، پس اگر تمام سال يا مقدارى از آن علف چيده شده بخورد آن كه در تمام سال از علف بيابان بچرد) دوم(
ا دو روز از علف ، ولى اگر در تمام سال يك روز ي ، زكات ندارد زراعتى كه ملك او يا ملك كس ديگر است بچرد

 .گيرد ، اقوى آن است كه زكات به آن تعلّق مى مالك بخورد
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، بنابر   اگر انسان براى شتر و گاو و گوسفند خود چراگاهى را كه كسى نكاشته بخرد يا اجاره كند ـ  1926مسأله  
 .ست، زكات آن واجب ا ، ولى اگر براى چراندن در آن باج بدهد احتياط واجب زكات آن را بدهد

 
 نصاب شتر

 : شتر دوازده نصاب دارد ـ  1927مسأله  

 .، و تا شماره شتر به اين مقدار نرسد زكات ندارد ، و زكات آن يك گوسفند است  پنج شتر)اول(

 .، و زكات آن دو گوسفند است ده شتر) دوم(

 .، و زكات آن سه گوسفند است پانزده شتر) سوم(

 .ر گوسفند است، و زكات آن چها  بيست شتر)چهارم(

 .، و زكات آن پنج گوسفند است  بيست و پنج شتر)پنجم(

 .، و زكات آن يك شتر است كه داخل سال دوم شده باشد  بيست و شش شتر)ششم(

 .، و زكات آن يك شترى است كه داخل سال سوم شده باشد  سى و شش شتر)هفتم(

 .ل چهارم شده باشد، و زكات آن يك شترى است كه داخل سا  چهل و شش شتر)هشتم(

 .، و زكات آن يك شترى است كه داخل سال پنجم شده باشد  شصت و يك شتر)نهم(

 .، و زكات آن دو شترى است كه داخل سال سوم شده باشند  هفتاد و شش شتر)دهم(

 .، و زكات آن دو شترى است كه داخل سال چهارم شده باشند  نود و يك شتر)يازدهم(

تا  تا حساب كند و براى هر چهل تا چهل ، كه بايد يا چهل  يك شتر و باالتر از آن است صد و بيست و)دوازدهم(
تا يك شترى  تا حساب كند و براى هر پنجاه ، يا پنجاه تا پنجاه يك شترى بدهد كه داخل سال سوم شده باشد

 بايد طورى حساب كند ، ولى در هر صورت ، و يا با چهل و پنجاه حساب كند بدهد كه داخل سال چهارم شده باشد
، بايد براى صدتا  شتر دارد) 140(، مثال اگر  تا بيشتر نباشد ماند از نُه ، يا اگر چيزى باقى مى كه چيزى باقى نماند

، و شترى كه در  تا يك شترى كه داخل سال سوم شده بدهد ، و براى چهل دو شترى كه داخل سال چهارم شده
 .شود بايد ماده باشد زكات داده مى

، پس اگر شماره شترهايى كه دارد از نصاب اول كه پنج   زكات ما بين دو نصاب واجب نيست ـ  1928مسأله  
، و همچنين است در  ، فقط بايد زكات پنج تاى آن را بدهد تا است نرسيده باشد است بگذرد تا به نصاب دوم كه ده

 .نصابهاى بعد

 
 نصاب گاو

 :د گاو دو نصاب دار ـ  1929مسأله  

، بايد يك  ، اگر شرايطى را كه گذشت داشته باشد تا است كه وقتى شماره گاو به سى رسيد نصاب اول آن سى
، و همچنين است  ، و بنابر احتياط واجب آن گوساله نر باشد اى كه داخل سال دوم شده از بابت زكات بدهد گوساله

، كه ـ  ، مگر در صورتى كه شماره گاو به نود برسد ددر هر موردى كه بايد گوساله داخل شده در سال دوم را بده
 .بنابر احتياط واجب ـ سه گوساله ماده كه داخل سال دوم شده باشد بدهد
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 .اى است كه داخل سال سوم شده باشد ، و زكات آن يك گوساله ماده نصاب دوم آن چهل است

،  ، فقط بايد زكات سى تاى آنها را بدهد ارد، مثال كسى كه سى و نُه گاو د و زكات ما بين سى و چهل واجب نيست
، و بعد از آن كه  ، فقط بايد زكات چهل تاى آن را بدهد و نيز اگر از چهل گاو زيادتر داشته باشد تا به شصت نرسيده

، و همچنين هر  اى كه داخل سال دوم شده بدهد ، بايد دو گوساله به شصت رسيد چون دو برابر نصاب اول را دارد
زكات آن را به  ، يا سى و چهل حساب نمايد و تا تا چهل ، يا چهل تا حساب كند تا سى ، بايد يا سى اال رودچه ب

تا  ماند از نُه ، يا اگر چيزى باقى مى ، ولى بايد طورى حساب كند كه چيزى باقى نماند دستورى كه گذشت بدهد
، و  تا و چهل حساب كند و براى سى تاى آن زكات سى، بايد به حساب سى  ، مثال اگر هفتاد گاو دارد بيشتر نباشد

 .ماند تا زكات نداده مى ، ده تا حساب كند ، چون اگر به حساب سى تا را بدهد براى چهل تاى آن زكات چهل

 
 نصاب گوسفند

 : گوسفند پنج نصاب دارد ـ  1930مسأله  

 .چهل نرسد زكات ندارد، و تا گوسفند به  ، و زكات آن يك گوسفند است تا است  چهل)اول(

 .، و زكات آن دو گوسفند است صد و بيست و يك است) دوم(

 .، و زكات آن سه گوسفند است دويست و يك است) سوم(

 .، و زكات آن چهار گوسفند است  سيصد و يك است)چهارم(

اى آنها يك گوسفند ، كه بايد آنها را صدتا صدتا حساب كند و براى هر صد ت  چهارصد و باالتر از آن است)پنجم(
، يا مطابق قيمت گوسفند  ، بلكه اگر گوسفند ديگرى بدهد ، و الزم نيست زكات را از خود گوسفندها بدهد بدهد

 .، كافيست پول بدهد
، پس اگر شماره گوسفندهاى كسى از نصاب اول كه چهل است   ما بين دو نصاب زكات ندارد ـ  1931مسأله  

، فقط بايد زكات چهل تاى آن را بدهد و  دوم كه صد و بيست و يك است نرسيده باشد، تا به نصاب  بيشتر باشد
 .، و همچنين است حكم در نصابهاى بعد زيادى آن زكات ندارد

، چه همه آنها نر باشند يا   زكات شتر و گاو و گوسفندى كه به مقدار نصاب برسد واجب است ـ  1932مسأله  
 .ضى ماده، يا بعضى نر باشند و بع ماده

، و شتر عربى و غير عربى يك جنس  شوند ، گاو و گاوميش يك جنس حساب مى  در زكات ـ  1933مسأله  
 .، و همچنين بز و ميش و شيشك در زكات با هم فرق ندارند است

ز ، و اگر ب ، بنابر احتياط حداقلّ بايد داخل سال دوم شده باشد  اگر براى زكات گوسفند بدهد ـ  1934مسأله  
 .، بنابر احتياط بايد داخل سال سوم شده باشد بدهد

، اگر قيمتش مختصرى از گوسفندهاى ديگر كمتر باشد  دهد  گوسفندى را كه بابت زكات مى ـ  1935مسأله  
، و همچنين است  ، ولى بهتر است گوسفندى را كه قيمت آن از تمام گوسفندهايش بيشتر است بدهد اشكال ندارد
 .در گاو و شتر

، بايد زكات  ، هر كدام آنان كه سهمش به نصاب اول رسيده  اگر چند نفر با هم شريك باشند ـ  1936مسأله  
 .، زكات واجب نيست ، و بر كسى كه سهم او كمتر از نصاب اول است بدهد
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، بايد  ب باشند اگر يك نفر در چند جا گاو يا شتر يا گوسفند داشته باشد و روى هم به اندازه نصا ـ  1937مسأله  
 .زكات آنها را بدهد

 .، بايد زكات آنها را بدهد  اگر گاو و گوسفند و شترى كه دارد مريض و معيوب باشد ـ  1938مسأله  

تواند زكات را از  ، مى ، همه مريض يا معيوب يا پير باشند  اگر گاو و گوسفند و شترى كه دارد ـ  1939مسأله  
،  تواند زكات آنها را مريض يا معيوب يا پير بدهد ، نمى عيب و جوان باشند  سالم و بى، ولى اگر همه خود آنها بدهد

، و مقدارى پير و مقدارى  عيب اى معيوب و دسته ديگر بى ، و دسته بلكه اگر بعضى از آنها سالم و بعضى مريض
 .عيب و جوان بدهد ، سالم و بى ، بايد براى زكات آنها جوان باشند

، يا  ، گاو و گوسفند و شترى را كه دارد با چيز ديگر عوض كند  اگر پيش از تمام شدن ماه يازدهم   ـ1940مسأله  
،  ، مثال چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند ديگر بگيرد نصابى را كه دارد با مقدار نصاب از همان جنس عوض نمايد

 .زكات بر او واجب نيست
، تا  ، اگر زكات آنها را از مال ديگرش بدهد وسفند و شتر را بدهد كسى كه بايد زكات گاو و گ ـ  1941مسأله  

اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اول كمتر شوند  ، و وقتى شماره آنها از نصاب كم نشده همه ساله بايد زكات را بدهد
، تا وقتى كه  هد، اگر از مال ديگرش زكات آنها را بد ، مثال كسى كه چهل گوسفند دارد زكات بر او واجب نيست

، تا وقتى به چهل  ، و اگر از خود آنها بدهد گوسفندهاى او از چهل كم نشده همه ساله بايد يك گوسفند بدهد
 .نرسيده زكات بر او واجب نيست

 
 مصرف زكات

 :شود  زكات در هشت مورد صرف مى ـ  1942مسأله  

اى دارد  ، و كسى كه صنعت يا ملك يا سرمايه  ندارد، و او كسى است كه مخارج سال خود و عياالتش را  فقير)اول(
 .تواند مخارج سال خود را بگذراند فقير نيست كه مى

 .گذراند تر مى ، و او كسى است كه از فقير سخت مسكين) دوم(

يا نايب امام مأمور است كه زكات را جمع و نگهدارى نمايد و به حساب ) عليه السالم( كسى كه از طرف امام) سوم(
 .يا نايب امام يا فقرا برساند) عليه السالم( ن رسيدگى كند و آن را به امامآ
اند و  داده) صلى اهللا عليه وآله وسلم(  مسلمانانى كه شهادت به وحدانيت خداوند و رسالت حضرت محمد)چهارم(

در صورت وجود فقير در ، ولى  ، تا به وسيله دادن زكات به آنان ايمانشان تقويت شود در اسالم ثابت قدم نيستند
، و اين  محلّ و دوران امر بين صرف در فقير و صرف در اين مصرف احتياط واجب آن است كه به فقير داده شود

 .احتياط در مورد هفتم هم بايد رعايت شود
، هر  ، و همچنين خريدارى بنده و آزاد كردن او  خريدارى بنده مسلمانى كه در شدت باشد و آزاد كردن او)پنجم(

 .چند در شدت نباشد در صورتى كه مستحقى براى زكات پيدا نكند
 .، در صورتى كه در معصيت صرف نكرده باشد تواند دين خود را ادا كند  بدهكارى كه نمى)ششم(
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 ، و بنابر احتياط واجب شود آنها را به قصد قربت انجام داد اى كه مى ، يعنى امور خيريه  فى سبِيلِ اللّه)هفتم(
، مانند بناى مساجد و مدارس دينى و ساختن بيمارستان و آسايشگاه  كارهايى باشد كه مصلحت عمومى داشته باشد

 .براى سالخوردگان و مانند اينها
 .، يعنى مسافرى كه در سفر درمانده شده  ابنُ السبِيل)هشتم(

 .آيد و احكام اينها در مسائل آينده مى
ب آن است كه فقير و مسكين بيشتر از مخارج سال خود و عياالتش را از زكات  احتياط واج ـ  1943مسأله  

 .، و اگر مقدارى پول يا جنس دارد فقط به اندازه كسرى مخارج يك سالش زكات بگيرد نگيرد
، اگر مقدارى از آن را مصرف كند و بعد شك كند كه آنچه باقى   كسى كه مخارج سالش را داشته ـ  1944مسأله  

 .تواند زكات بگيرد ، نمى ه به اندازه مخارج يك سال او هست يا نهماند
تواند براى كسرى  ، مى  صنعت گر يا مالك يا تاجرى كه در آمد او از مخارج سالش كمتر است ـ  1945مسأله  

 .، و الزم نيست ابزار كار يا ملك يا سرمايه خود را به مصرف مخارج برساند مخارجش زكات بگيرد
،  اى دارد كه ملك اوست و در آن نشسته ، اگر خانه  فقيرى كه خرج سال خود و عياالتش را ندارد ـ  1946مسأله  

تواند زكات  ، چنانچه بدون اينها نتواند زندگى كند ـ اگر چه براى حفظ آبرويش باشد ـ مى يا وسيله سوارى دارد
، و  تانى و چيزهايى كه به آنها احتياج دارد، و همچنين است اثاث خانه و ظرف و لباس تابستانى و زمس بگيرد

 .تواند از زكات خريدارى نمايد ، اگر به اينها احتياج داشته باشد مى فقيرى كه اينها را ندارد
، بايد ياد بگيرد و با گرفتن زكات زندگى   فقيرى كه ياد گرفتن صنعت براى او مشكل نيست ـ  1947مسأله  

 .تواند زكات بگيرد ياد گرفتن است مى، ولى تا وقتى كه مشغول  نكند
، اگر چه از گفته او  گويد فقيرم و شك در زوال فقرش باشد  به كسى كه قبال فقير بوده و مى ـ  1948مسأله  

، اگر از گفته او  گويد فقيرم ، و به كسى كه معلوم نباشد فقير بوده يا نه و مى توان زكات داد اطمينان پيدا نشود مى
 .شود زكات داد ، بنابر احتياط واجب نمى صل نشوداطمينان حا

شود به  ، نمى ، چنانچه از گفته او اطمينان پيدا نشود گويد فقيرم و قبال فقير نبوده  كسى كه مى ـ  1949مسأله  
 .او زكات داد

و دارد بابت زكات تواند طلبى را كه از ا ، مى ، اگر از فقيرى طلبكار باشد  كسى كه بايد زكات بدهد ـ  1950مسأله  
تواند از بابت زكاتى كه در اداى  ، نمى ، ولى اگر بداند مالى را كه طلبكار است در معصيت صرف كرده حساب كند

 .شود حساب كند دين صرف مى
تواند طلبى را كه از او دارد بابت زكات  ، انسان مى  اگر فقير بميرد و مال او به اندازه دينش نباشد ـ  1951مسأله  

تواند از بابت زكاتى كه  ، نمى ، ولى در صورتى كه بداند مالى را كه مديون است در معصيت صرف كرده اب كندحس
 .شود حساب كند در اداى دين صرف مى

،  و اگر مال ميت به اندازه دينش باشد و ورثه دين او را ادا نكنند يا به جهت ديگرى انسان نتواند طلب خود را بگيرد
 .اجب نبايد طلبى را كه از او دارد بابت زكات حساب كندبنابر احتياط و

، بلكه اگر  ، الزم نيست به او بگويد كه زكات است دهد  چيزى را كه انسان بابت زكات به فقير مى ـ  1952مسأله  
 .، مستحب است بدون اين كه اظهار كند به قصد زكات بدهد فقير خجالت بكشد
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، يا از روى  ، بعد بفهمد فقير نبوده ن كه كسى فقير است به او زكات بدهد اگر به خيال اي ـ  1953مسأله  
، بايد از او بگيرد  ، چنانچه مالى كه به او داده باقى باشد داند فقير نيست زكات بدهد ندانستن مسأله به كسى كه مى

، پس اگر  گر از بين رفته باشد، و ا ، بايد عوض زكات را از مال خودش بدهد ، و اگر نتواند بگيرد و به مستحق بدهد
، و  تواند عوض آن را از او بگيرد و به مستحق بدهد ، انسان مى دانسته زكات است كسى كه آن چيز را گرفته مى

 .، و بايد از مال خودش عوض زكات را به مستحق بدهد تواند چيزى از او بگيرد ، نمى دانسته زكات است اگر نمى
،  ، اگر چه مخارج سال خود را داشته باشد تواند بدهى خود را بدهد هكار است و نمى كسى كه بد ـ  1954مسأله  

 .، ولى بايد مالى را كه قرض كرده در معصيت خرج نكرده باشد تواند براى دادن قرض خود زكات بگيرد مى
 بفهمد قرض را در ، بعد تواند بدهى خود را بدهد زكات بدهد  اگر به كسى كه بدهكار است و نمى ـ  1955مسأله  

تواند آنچه را كه به او داده است بابت زكاتى كه به فقرا  ، مى ، چنانچه آن بدهكار فقير باشد معصيت صرف كرده
 .شود حساب كند داده مى
تواند  تواند بدهى خود را بدهد ـ اگر چه فقير نباشد ـ انسان مى  كسى كه بدهكار است و نمى ـ  1956مسأله  

، در صورتى كه بداند مالى را كه بدهكار است در  ، ولى اگر فقير نباشد او دارد بابت زكات حساب كندطلبى را كه از 
 .تواند بابت زكات حساب كند ، نمى معصيت صرف كرده

، چنانچه سفر او سفر معصيت نباشد و   مسافرى كه خرجى او تمام شده يا مركبش از كار افتاده ـ  1957مسأله  
تواند زكات  ، مى ، اگر چه در وطن خود فقير نباشد دن يا فروختن چيزى خود را به مقصد برساندنتواند با قرض كر

، فقط به  ، ولى اگر بتواند در جاى ديگر با قرض كردن يا فروختن چيزى مخارج سفر خود را فراهم كند بگيرد
 .تواند زكات بگيرد مقدارى كه به آن جا برسد مى

، اگر چيزى از  ، بعد از آن كه به وطنش رسيد در سفر درمانده شده و زكات گرفته مسافرى كه  ـ  1958مسأله  
، بايد  ، يا برگرداندن به او مشقّت داشته باشد ، در صورتى كه نتواند به دهنده زكات برگرداند زكات زياد آمده باشد

 .آن را به حاكم شرع بدهد و بگويد آن چيز زكات است

 

 

 

 
 زكاتندشرايط كسانى كه مستحق 

، و اگر انسان كسى را شيعه دوازده امامى  گيرد بايد شيعه دوازده امامى باشد  كسى كه زكات مى ـ  1959مسأله  
 .، بايد دوباره زكات بدهد ، و بعد معلوم شود نبوده بداند و به او زكات بدهد

تواند به ولى او زكات بدهد به  نسان مى، ا ، فقير باشد اى از شيعه دوازده امامى  اگر طفل يا ديوانه ـ  1960مسأله  
 .دهد ملك طفل يا ديوانه باشد و ولى آنها هم به همين قصد بگيرد قصد اين كه آنچه مى

تواند خودش يا به وسيله يك نفر امين زكات را به  ، مى  اگر به ولى طفل و ديوانه دسترسى ندارد ـ  1961مسأله  
، و در صورتى كه به  رسد نيت زكات كند د موقعى كه زكات به مصرف آنان مى، و باي مصرف طفل يا ديوانه برساند

 .ولى طفل و ديوانه دسترسى دارد بنابر احتياط واجب به وسيله ولى يا به اذن او به مصرف آنان برساند
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 صرف ، ولى به كسى كه زكات را در معصيت شود زكات داد ، مى كند  به فقيرى كه گدايى مى ـ  1962مسأله  
 .شود زكات داد ، نمى كند مى

، و به تارك نماز و به شرابخوار ـ بنابر  آورد  به كسى كه معصيت كبيره را آشكارا به جا مى ـ  1963مسأله  
 .شود زكات داد احتياط واجبـ نمى

،  جب باشد، اگر چه مخارج او بر انسان وا تواند بدهى خود را بدهد  كسى كه بدهكار است و نمى ـ  1964مسأله  
 .شود قرضش را از زكات داد مى

، ولى  تواند مخارج كسانى را كه مثل اوالد خرجشان بر او واجب است از زكات بدهد  انسان نمى ـ  1965مسأله  
 .توانند به آنها زكات بدهند ، ديگران مى اگر مخارج آنان را ندهد

 .، اشكال ندارد ن و نوكر و كلفت خود بنمايد اگر انسان زكات را به پسرش بدهد كه خرج ز ـ  1966مسأله  

تواند آنها را از زكات خريده و در  ، پدر مى  اگر پسر به كتابهاى علمى و دينى احتياج داشته باشد ـ  1967مسأله  
، بنابر احتياط بايد بر آن مصلحت عمومى  ، و اگر بخواهد از سهم سبيل اهللا بخرد معرض استفاده پسر قرار دهد

 . باشدمترتّب
، و  ، زكات خود را بدهد كه زن بگيرد تواند به پسرى كه احتياج به زن گرفتن دارد  پدر مى ـ  1968مسأله  

 .همچنين است پسر نسبت به پدر
تواند او  دهد ولى مى ، و زنى كه شوهرش خرجى او را نمى دهد  به زنى كه شوهر مخارج او را مى ـ  1969مسأله  

 .شود زكات داد ، نمى ر كندرا به دادن خرجى مجبو
،  توانند به او زكات بدهند ، شوهرش و ديگران مى  زنى كه به عقد موقت درآمده اگر فقير باشد ـ  1970مسأله  

ولى اگر شوهرش در ضمن عقد شرط كند كه مخارج او را بدهد يا به جهت ديگرى دادن مخارجش بر او واجب 
 .شود به آن زن زكات داد ، نمى هد، در صورتى كه مخارج آن زن را بد باشد

، اگر چه شوهر زكات را صرف مخارج خود آن زن  تواند به شوهر فقير خود زكات بدهد  زن مى ـ  1971مسأله  
 .نمايد

، ولى اگر خمس و ساير وجوهات كفايت مخارج او را  تواند از غير سيد زكات بگيرد  سيد نمى ـ  1972مسأله  
 .تواند به قدر مخارج روزانه بگيرد ، مى  غير سيد ناچار باشدنكند و از گرفتن زكات

 .شود زكات داد ، مى  به كسى كه معلوم نيست سيد است يا نه ـ  1973مسأله  

 
 نيت زكات

، و در نيت معين   انسان بايد زكات را به قصد قربت ـ چنانكه در وضو گذشت ـ و با اخالص بدهد ـ  1974مسأله  
 . دهد زكات مال است يا زكات فطره  را مىكند كه آنچه

، بنابر احتياط واجب بايد معين كند كه آنچه را   كسى كه زكات چند مال بر او واجب شده ـ  1975مسأله  
 .دهد پول يا همجنس يكى از آنها باشد ، چه آن چيزى كه مى دهد زكات كدام مال است مى

، نيت  دهد ، بايد وكيل وقتى زكات را به فقير مى ات مال او را بدهد اگر كسى را وكيل كند كه زك ـ  1976مسأله  
، و اگر او را وكيل  ، و مالك هم بنابر احتياط نيت اداى زكات در آن وقت داشته باشد اداى زكات از طرف مالك بكند
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، و احتياط  ت كند، بايد مالك وقت دادن وكيل به فقير ني دهد به فقير برساند كند كه زكاتى را كه به او مى
 .مستحب آن است كه از وقت دادن به وكيل نيت كند و تا زمان رسيدن زكات به فقير استمرار داشته باشد

،   اگر بدون قصد قربت زكات را به فقير بدهد و پيش از آن كه آن مال از بين برود نيت زكات كند ـ  1977مسأله  
 .شود زكات حساب مى

 
 مسائل متفرّقه زكات

، انسان بايد  كنند و موقع خشك شدن خرما و انگور  موقعى كه گندم و جو را از كاه جدا مى ـ  1978سأله  م
، و زكات طال و نقره و گاو و گوسفند و شتر را بعد از تمام شدن ماه  ، يا از مال خود جدا كند زكات را به فقير بدهد

 .، يا از مال خود جدا نمايد يازدهم بايد به فقير بدهد

، به  تواند زكات را جدا نكند ، مى ، يا بخواهد به فقيرى بدهد كه از جهتى برترى دارد و اگر منتظر فقير معينى باشد
 .، و احتياط واجب آن است كه از سه ماه بيشتر تأخير نيندازد شرط آن كه بنويسد و ثبت كند

شود زكات  ، ولى اگر به كسى كه مى حق بدهد بعد از جدا كردن الزم نيست فوراً آن را به مست ـ  1979مسأله  
 .، احتياط مستحب آن است كه دادن زكات را تأخير نيندازد داد دسترسى دارد

، اگر نرساند و به واسطه كوتاهى كردن در نگهدارى  تواند زكات را به مستحق برساند  كسى كه مى ـ  1980مسأله  
 .، بايد عوض آن را بدهد از بين برود

، اگر نرساند و در نگهدارى آن كوتاهى نكند و  تواند زكات را به مستحق برساند  كسى كه مى ـ  1981  مسأله
، و در غير اين  ندادن براى غرض شرعى باشد ـ مثل آن كه منتظر مصرف افضلى يا فقير معينى باشد ـ ضامن نيست

 .صورت ضامن است
، و اگر از مال ديگرش  تواند در بقيه آن مال تصرّف كند ، مى ذارد اگر زكات را از خود مال كنار بگ ـ  1982مسأله  

 .تواند در تمام مال تصرّف نمايد ، مى كنار بگذارد
 .تواند زكاتى را كه كنار گذاشته براى خود بردارد و چيز ديگرى به جاى آن بگذارد  انسان نمى ـ  1983مسأله  

 منفعت حاصل شود ـ مثال گوسفندى كه براى زكات گذاشته برّه  اگر از زكاتى كه كنار گذاشته ـ  1984مسأله  
 .بياوردـ مال فقير است

، مگر  گذارد مستحقى حاضر باشد بهتر است زكات را به او بدهد  اگر موقعى كه زكات را كنار مى ـ  1985مسأله  
 .كسى را در نظر داشته باشد كه دادن زكات به او از جهتى بهتر باشد

، اگر   اگر بدون اجازه حاكم شرع با مالى كه براى زكات كنار گذاشته تجارت كند و ضرر نمايد   ـ1986مسأله  
، و  ، ضرر بر مالك وارد شده و ضامن زكات است الذمه بدهد فى معامله به ذمه باشد و آن مال را به عنوان اداى ما

، و اگر منفعت  حت به اجازه حاكم شرع نيست، معامله باطل و قابل ص اگر به عين آن مال معامله واقع شده باشد
، منفعت مال خود اوست و  الذمه داده فى ، در صورتى كه معامله به ذمه بوده و آن مال را از بابت اداى ما كرده باشد

ه ، منفعت را بايد ب ، و اگر به عين آن مال معامله واقع شده باشد و حاكم شرع معامله را اجازه كند ضامن زكات است
 .مستحق بدهد
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، زكات حساب   اگر پيش از آن كه زكات بر او واجب شود چيزى بابت زكات به فقير بدهد ـ  1987مسأله  
، اگر چيزى را كه به فقير داده از بين نرفته باشد و آن فقير هم به  ، و بعد از آن كه زكات بر او واجب شد شود نمى

 .ه او داده بابت زكات حساب كندتواند چيزى را كه ب ، مى فقر خود باقى باشد
، اگر چيزى بابت زكات بگيرد و پيش او تلف شود  داند زكات بر انسان واجب نشده  فقيرى كه مى ـ  1988مسأله  

تواند عوض  ، مى ، اگر آن فقير به فقر خود باقى باشد شود ، پس موقعى كه زكات بر انسان واجب مى ضامن است
 . زكات حساب كندچيزى را كه به او داده بابت

، اگر چيزى بابت زكات بگيرد و پيش او تلف  داند زكات بر انسان واجب نشده  فقيرى كه نمى ـ  1989مسأله  
 .تواند عوض آن را بابت زكات حساب كند ، و انسان نمى شود ضامن نيست

، و در دادن زكات خويشان   مستحب است زكات گاو و گوسفند و شتر را به فقيرهاى آبرومند بدهد ـ  1990مسأله  
،  ، و كسانى را كه اهل سؤال نيستند بر اهل سؤال مقدم بدارد ، و اهل علم و كمال را بر غير آنان خود را بر ديگران

 .، مستحب است زكات را به او بدهد ولى اگر دادن زكات به فقيرى از جهت ديگر بهتر باشد
 .، و صدقه مستحبى را مخفى بدهد كار افضل آن است كه زكات را آش ـ  1991مسأله  

خواهد زكات بدهد مستحقى نباشد و نتواند زكات را به مصرف ديگرى   اگر در شهر كسى كه مى ـ  1992مسأله  
، بايد زكات را به شهر ديگر  ، چنانچه اميد نداشته باشد كه بعد مستحق پيدا كند هم كه براى آن معين شده برساند

، و احتياط واجب آن است كه  تواند از زكات بردارد ، و مخارج بردن به آن شهر را مى برساندببرد و به مصرف آن 
، و اگر زكات تلف شود در صورتى كه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده ضامن  برداشتنش با اجازه حاكم شرع باشد

 .نيست
، ولى مخارج بردن   شهر ديگر ببردتواند زكات را به ، مى  اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود ـ  1993مسأله  

 .، مگر آن كه به اذن حاكم شرع برده باشد ، و اگر زكات تلف شود ضامن است به آن شهر را بايد از خودش بدهد
، با  دهد  اجرت وزن كردن و پيمانه نمودن گندم و جو و كشمش و خرمايى را كه براى زكات مى ـ  1994مسأله  

 .مالك است
، احتياط مستحب آن  نخود نقره يا بيشتر از بابت زكات بدهكار است) 15(مثقال و ) 2( كسى كه  ـ  1995مسأله  

، و نيز اگر غير نقره چيز ديگرى مثل گندم و جو  نخود نقره به يك فقير ندهد) 15(مثقال و ) 2(است كه كمتر از 
مستحب آن است كه كمتر از آن به يك ، احتياط  نخود نقره برسد) 15(مثقال و ) 2(بدهكار باشد و قيمت آن به 

 .فقير ندهد
، ولى اگر   مكروه است انسان از مستحق درخواست كند كه زكاتى را كه از او گرفته به او بفروشد ـ  1996مسأله  

، كسى كه زكات را به او داده در خريد آن  مستحق بخواهد چيزى را كه گرفته بفروشد بعد از آن كه به قيمت رساند
 .است گران مقدمبر دي

، و مالى كه زكات به آن تعلّق گرفته موجود   اگر شك كند زكاتى را كه بر او واجب بوده داده يا نه ـ  1997مسأله  
، و اگر آن مال تلف شده زكاتى بر او  ، هر چند شك او براى زكات سالهاى پيش بوده باشد ، بايد زكات را بدهد باشد

 . باشد، هر چند از سال حاضر نيست
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تر از قيمت آن بابت  ، يا چيزى را گران تواند زكات را به كمتر از مقدار آن صلح كند  فقير نمى ـ  1998مسأله  
، يا زكات را از مالك بگيرد و به او ببخشد، ولى كسى كه زكات بدهكار است و فقير شده و  زكات قبول نمايد

 .تواند زكات را از او بگيرد و به او ببخشد ، فقير مى تواند زكات را بدهد، چنانچه بخواهد توبه كند نمى
، زمينى را وقف كند يا  تواند از زكات انسان مى: اند فرموده» اعلى اهللا مقامهم«  جمعى از فقهاء  ـ  1999مسأله  

، ولى  دهدتواند توليت وقف را براى خود يا اوالد خود قرار  قرآن يا كتاب دينى يا كتاب دعا بخرد و وقف نمايد و مى
 .واليت مالك بر وقف و تعيين متولّى بدون مراجعه به حاكم شرع محلّ اشكال است

تواند از زكات ملك بخرد و بر اوالد خود يا بر كسانى كه مخارج آنان بر او واجب است   انسان نمى ـ  2000مسأله  
 .وقف نمايد كه عايدى آن را به مصرف مخارج خود برسانند

، از سهم سبيل اهللا زكات بگيرد اگر چه  تواند براى رفتن به حج و زيارت و مانند اينها انسان مى  ـ  2001مسأله  
، و بنابر احتياط واجب معتبر است كه  ، يا اين كه فقير باشد و به مقدار مخارج سالش زكات گرفته باشد فقير نباشد

 .ترويج دين ، مانند تعظيم شعائر و  باشند، داراى مصلحت عمومى نيز اين امور عالوه بر اين كه طاعت هستند
، چنانچه آن فقير احتمال دهد كه قصد   اگر مالك فقيرى را وكيل كند كه زكات مال او را بدهد ـ  2002مسأله  

، و اگر يقين يا  تواند چيزى از آن را براى خودش بردارد ، نمى مالك اين بوده كه خود آن فقير از آن زكات بر ندارد
 .تواند بردارد ، براى خودش هم مى  داشته باشد كه قصد مالك اين نبودهاطمينان
، چنانچه شرطهايى كه براى   اگر فقير شتر و گاو و گوسفند و طال و نقره را بابت زكات بگيرد ـ  2003مسأله  

 .، بايد زكات آنها را بدهد واجب شدن زكات ذكر شد در آنها جمع شود
 در مالى كه زكات آن واجب شده با هم شريك باشند و يكى از آنها زكات قسمت خود  اگر دو نفر ـ  2004مسأله  

، تصرّف او در سهم خودش  ، هر چند بداند شريكش زكات سهم خود را نداده را بدهد و بعد مال را تقسيم كنند
 .اشكال ندارد

، و قرض  نها هم بر او واجب است كسى كه خمس يا زكات بدهكار است و كفّاره و نذر و مانند اي ـ  2005مسأله  
، بايد  ، اگر مالى كه خمس يا زكات به آن تعلّق گرفته از بين نرفته باشد ، چنانچه نتواند همه آنها را بدهد هم دارد

، مال را ـ بنابر احتياط واجب ـ بر قرض و خمس و زكات به نسبت  ، و اگر از بين رفته باشد خمس و زكات را بدهد
 . اداى اينها را بر اداى كفّاره و اداى مالى را كه نذر كرده مقدم بدارد، و تقسيم كند

، اگر   كسى كه خمس يا زكات بدهكار است و حجة االسالم بر او واجب است و قرض هم دارد ـ  2006مسأله  
،  ين نرفته باشد، چنانچه مالى كه خمس و زكات به آن تعلّق گرفته از ب بميرد و مال او براى همه آنها كافى نباشد

، و اگر مالى كه خمس و زكات آن واجب  بايد خمس يا زكات را بدهند و بقيه مال او را بر حج و قرض قسمت نمايند
، در صورتى كه صروره باشد ـ يعنى اولين مرتبه رفتن او به حج باشد ـ و در راه حج قبل از  شده از بين رفته باشد

، و اگر چيزى باقى ماند بر خمس و زكات و قرض به نسبت  و را صرف حج بنمايند، بايد مال ا احرام مرده باشد
 .، ولى تقدم آن بر قرض محلّ اشكال است ، و در غير اين صورت حج بر خمس و زكات مقدم است قسمت نمايند

،   كندتواند براى معاش خود كسب  كسى كه مشغول تحصيل علم است و اگر تحصيل نكند مى ـ  2007مسأله  
شود از  ، مى چنانچه تحصيل آن علم بر او واجب عينى يا واجب كفايى باشد و ديگرى به آن وظيفه قيام نكرده باشد

، ولى در اين صورت احتياط واجب آن است كه تحصيل او  ، و همچنين از سهم سبيل اهللا سهم فقرا به او زكات داد
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، زكات دادن به او از سهم فقرا جايز  راى او مستحب باشد، و اگر تحصيل آن علم ب مصلحت عمومى داشته باشد
، و اگر نه  ، و بنابر احتياط بايد تحصيل او مصلحت عمومى داشته باشد ، ولى از سهم سبيل اهللا جايز است نيست

جايز نيست به او زكات بدهند واجب باشد و نه مستحب ،. 

 
 زكات فطره

، به اين معنى  يد فطر بالغ و عاقل است و فقير و بنده كسى نيست كسى كه موقع غروب شب ع ـ  2008مسأله  
، بايد براى خودش و كسانى كه نان  كه ماه رمضان را ـ اگر چه به يك آن تا تحقّق غروب ـ با اين شرايط درك كند

ج و مانند ، هر نفرى يك صاع ـ كه تقريباً سه كيلوگرم است ـ گندم يا جو يا خرما يا كشمش يا برن خور او هستند
، و اگر پول يكى از اينها را هم بدهد  ، و بنابر احتياط واجب غذاى معمول محلّش باشد اينها به مستحقّ بدهد

 .، بايد فطره را بدهد هوش است ، و بنابر احتياط واجب كسى كه وقت غروب شب عيد فطر بى كافيست
 كسبى هم ندارد كه بتواند مخارج سال خود و  كسى كه مخارج سال خود و عياالتش را ندارد و ـ  2009مسأله  

 .عياالتش را بگذراند، فقير است، و دادن زكات فطره بر او واجب نيست
، كوچك  شوند بايد بدهد  انسان فطره كسانى را كه در غروب شب عيد فطر نان خور او حساب مى ـ  2010مسأله  

، در شهر خود او باشند يا در شهر   بر او واجب باشد يا نه، دادن خرج آنها ، مسلمان باشند يا كافر باشند يا بزرگ
 .ديگر

،   اگر كسى را كه نان خور اوست و در شهر ديگر است وكيل كند كه از مال او فطره خود را بدهد ـ  2011مسأله  
 .، الزم نيست خودش فطره او را بدهد دهد چنانچه اطمينان داشته باشد كه فطره را مى

 فطره ميهمانى كه پيش از غروب شب عيد فطر با رضايت صاحبخانه وارد شده و در وقت وجوب  ـ  2012مسأله  
 .، بر او واجب است شود زكات فطره نان خور او حساب مى

 مهمانى كه پيش از غروب شب عيد فطر بدون رضايت صاحبخانه وارد شده و مدتى نزد او  ـ  2013مسأله  
، و همين احتياط در مورد كسى كه انسان  اش را هم خودش و هم ميزبان بدهد ه، بنابر احتياط واجب فطر ماند مى

 .، بايد رعايت شود اند كه خرجى او را بدهد را مجبور كرده
، اگر چه پيش  ، بر صاحبخانه واجب نيست شود  فطره مهمانى كه بعد از غروب شب عيد وارد مى ـ  2014مسأله  

 .ر خانه او هم افطار كنداز غروب او را دعوت كرده باشد و د
 .، زكات فطره بر او واجب نيست  اگر كسى موقع غروب شب عيد فطر ديوانه باشد ـ  2015مسأله  

، در صورتى كه شرايط   اگر پيش از غروب بچه بالغ شود يا ديوانه عاقل گردد يا فقير غنى شود ـ  2016مسأله  
 .را بدهد، بايد زكات فطره  واجب شدن فطره را دارا باشد

، اگر تا پيش از ظهر روز عيد   كسى كه موقع غروب شب عيد فطر زكات فطره بر او واجب نيست ـ  2017مسأله  
 .، بنابر احتياط مستحب زكات فطره را بدهد شرطهاى واجب شدن فطره در او پيدا شود

، ولى مسلمانى كه  واجب نيست، فطره بر او   كافرى كه بعد از غروب شب عيد فطر مسلمان شده ـ  2018مسأله  
 .، بايد زكات فطره را بدهد شيعه نبوده اگر بعد از ديدن ماه شيعه شود
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، مستحب   كسى كه فقط به اندازه يك صاع ـ كه تقريباً سه كيلوگرم است ـ گندم و مانند آن دارد ـ  2019مسأله  
تواند به قصد فطره  ، مى د فطره آنها را هم بدهد، و چنانچه عياالتى داشته باشد و بخواه است زكات فطره را بدهد

،  ، و همچنين تا به نفر آخر برسد ، و او هم به همين قصد به ديگرى بدهد آن يك صاع را به يكى از عياالتش بدهد
، ولى  ، و اگر يكى از آنها صغير باشد گيرد به كسى بدهد كه از خودشان نباشد و بهتر است نفر آخر چيزى را كه مى

بنابر  ، و اگر براى صغير گرفت ـ ، و آنچه را براى خود گرفته براى صغير به قصد فطره بدهد او براى خودش بگيرد
 .احتياط واجب ـ آن را به كسى ندهد

، واجب نيست  ، يا كسى نان خور او حساب شود  اگر بعد از غروب شب عيد فطر بچه دار شود ـ  2020مسأله  
، نان  چه احتياط مستحب آن است كه فطره كسانى را كه بعد از غروب تا پيش از ظهر عيد، اگر  فطره او را بدهد

 .شوند بدهد خور او حساب مى
، فطره او بر كسى كه نان   اگر انسان نان خور كسى باشد و پيش از غروب نان خور كس ديگر شود ـ  2021مسأله  

 .، بايد شوهرش فطره او را بدهد ه خانه شوهر رود، مثال اگر دختر پيش از غروب ب خور او شده واجب است
 .بدهد ، واجب نيست فطره خود را  كسى كه ديگرى بايد فطره او را بدهد ـ  2022مسأله  

، احتياط مستحب آن است كه اگر واجد   اگر فطره انسان بر كسى واجب باشد و او فطره را ندهد ـ  2023مسأله  
 .ودش بدهد، خ شرايط وجوب زكات فطره باشد

، از كسى كه فطره بر او  ، خودش فطره را بدهد  اگر كسى كه فطره او بر ديگرى واجب است ـ  2024مسأله  
 .شود واجب شده ساقط نمى

اش بر آن كس  ، فطره ، چنانچه نان خور كس ديگر باشد دهد  زنى كه شوهرش مخارج او را نمى ـ  2025مسأله  
، بايد فطره خود را  ، در صورتى كه شرايط وجوب در او جمع باشد يگر نيست، و اگر نان خور كس د واجب است

 .بدهد
تواند  ، حتّى اگر سيدى نان خور او باشد نمى تواند به سيد فطره بدهد  كسى كه سيد نيست نمى ـ  2026مسأله  

 .فطره او را به سيد ديگرى بدهد
،  دهد ، بر كسى است كه مخارج مادر يا دايه را مى خورد ر مى فطره طفلى كه از مادر يا دايه شي ـ  2027مسأله  

 .، فطره طفل بر كسى واجب نيست دارد ولى اگر مادر يا دايه مخارج خود را از مال طفل بر مى
 .، بايد فطره آنان را از مال حالل بدهد  انسان اگر چه مخارج عياالتش را از مال حرام بدهد ـ  2028مسأله  

، بايد   اگر انسان كسى را اجير نمايد و شرط كند كه مخارج او را بدهد و به شرط خود وفا كند   ـ2029مسأله  
، مثال پولى براى مخارجش بدهد و به  ، ولى چنانچه شرط كند كه مقدار مخارج او را بدهد فطره او را هم بدهد

 .جب نيست فطره او را بدهدعنوان نفقه نباشد ـ چه به عنوان مزد كارش باشد يا به عنوان ديگرى ـ وا
، ولى اگر  ، بايد فطره او و عياالتش را از مال او بدهند  اگر كسى بعد از غروب شب عيد فطر بميرد ـ  2030مسأله  

 .، واجب نيست فطره او و عياالتش را از مال او بدهند پيش از غروب بميرد

 
 مصرف زكات فطره
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، ولى احتياط واجب آن است كه   زكات فطره مصرف زكات مال استاند كه مصرف  مشهور فرموده ـ  2031مسأله  
، كه در اين صورت به غير  ، مگر در صورتى كه مؤمن پيدا نكند ، و بايد شيعه دوازده امامى باشد به فقرا داده شود

 .شود داد ناصبى هم مى
گذشت » 1961«و » 1960«سأله اى كه در م ، به گونه  اگر طفل شيعه دوازده امامى فقير باشد ـ  2032مسأله  

 .تواند زكات فطره را به مصرف طفل برساند مى
، ولى احتياط واجب آن است كه به  دهند الزم نيست عادل باشد  فقيرى كه فطره به او مى ـ  2033مسأله  

 .، فطره ندهند كند شرابخوار و تارك نماز و كسى كه آشكارا معصيت كبيره مى
 .، نبايد فطره بدهند كند كه فطره را در معصيت صرف مى به كسى  ـ  2034مسأله  

 احتياط واجب آن است كه به يك فقير كمتر از يك صاع ـ كه تقريباً سه كيلوگرم است ـ فطره  ـ  2035مسأله  
 .، ولى اگر چند صاع بدهند اشكال ندارد ندهند

، مثال از گندمى كه قيمت آن  س است اگر از جنسى كه قيمتش دو برابر قيمت معمولى آن جن ـ  2036مسأله  
،  ، و اگر آن را به قصد قيمت فطره هم بدهد ، نصف صاع بدهد كافى نيست دو برابر قيمت گندم معمولى است

 .كند كفايت نمى
تواند نصف صاع را از يك جنس ـ مثال گندم ـ و نصف ديگر آن را از جنس ديگر ـ   انسان نمى ـ  2037مسأله  

 .كند ، كفايت نمى ، و اگر آن را به قصد قيمت فطره هم بدهد مثال جو ـ بدهد
، و بعد  ، خويشان فقير خود را بر ديگران مقدم بدارد  مستحب است در دادن زكات فطره ـ  2038مسأله  

 .، و مستحب است كسى را كه در دين و فقه و عقل مقدم است در دادن فطره مقدم بدارد همسايگان فقير را
،   اگر انسان به خيال اين كه كسى فقير است به او زكات فطره بدهد و بعد بفهمد فقير نبوده ـ  2039مسأله  

، بايد از مال  ، و اگر نتواند بگيرد ، بايد پس بگيرد و به مستحق بدهد چنانچه مالى را كه به او داده از بين نرفته باشد
دانسته آنچه را كه گرفته  در صورتى كه گيرنده فطره مى،  ، و اگر از بين رفته باشد خودش عوض فطره را بدهد

، و انسان بايد عوض فطره را  ، دادن عوض بر او واجب نيست دانسته ، و اگر نمى ، بايد عوض آن را بدهد فطره است
 .بدهد

به كسى كه ، و  شود به او فطره داد ، چنانچه بداند كه قبال فقير بوده مى  اگر كسى بگويد فقيرم ـ  2040مسأله  
شود  ، بنابر احتياط واجب نمى ، اگر از قولش اطمينان پيدا نشود گويد فقيرم معلوم نباشد فقير بوده يا نه و مى

 .، مگر اين كه از گفته او اطمينان پيدا شود شود فطره به او داد ، نمى ، و اگر بدانند قبال فقير نبوده فطره داد

 
 مسائل متفرّقه زكات فطره

، و موقعى  ـ و با اخالص بدهد چنانكه در وضو گذشت  انسان بايد زكات فطره را به قصد قربت ـ ـ  2041مسأله  
 .دهد نيت دادن فطره نمايد كه آن را مى

تواند  ، ولى بعد از داخل شدن ماه رمضان مى  اگر پيش از ماه رمضان فطره را بدهد صحيح نيست ـ  2042مسأله  
، و بعد از  تواند پيش از ماه رمضان به فقير قرض بدهد ، و مى در ماه رمضان هم ندهد، و احتياط آن است كه  بدهد

 .، طلب خود را بابت فطره حساب كند آن كه فطره بر او واجب شد
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، و  ، بايد با جنس ديگر يا خاك مخلوط نباشد دهد  گندم يا چيز ديگرى را كه براى فطره مى ـ  2043مسأله  
اگر خالص آن به يك صاع ـ كه تقريباً سه كيلوگرم است ـ برسد و جدا كردن آن زحمت و ،  چنانچه مخلوط باشد

 .، اشكال ندارد ، يا آنچه مخلوط شده به قدرى كم باشد كه عرف مردم آن را گندم خالص بدانند خرج نداشته باشد
 .، بنابر احتياطواجب كافى نيست  اگر فطره را از جنس معيوب بدهد ـ  2044مسأله  

، مثال اگر فطره  ، الزم نيست همه را از يك جنس بدهد دهد  كسى كه فطره چند نفر را مى ـ  2045مسأله  
 .، كافيست بعضى را گندم و فطره بعضى ديگر را جو بدهد

، ولى اگر  ، بنابر احتياط واجب فطره را پيش از نماز عيد بدهد خواند  كسى كه نماز عيد فطر مى ـ  2046مسأله  
 .تواند دادن فطره را تا ظهر تأخير بيندازد ، مى خواند عيد نمىنماز 

، هر وقت   اگر به نيت فطره مقدارى از مال خود را كنار بگذارد و تا ظهر روز عيد به مستحق ندهد ـ  2047مسأله  
 .، نيت فطره نمايد دهد آن را مى
، بعد ـ بنابر  ه را ندهد و كنار هم نگذارد، فطر  اگر موقعى كه دادن زكات فطره واجب است ـ  2048مسأله  

 .احتياط واجب ـ به نيت آنچه شارع مقدس از او خواسته فطره را بدهد
 .تواند آن را براى خودش بردارد و مالى ديگر را براى فطره بگذارد ، نمى  اگر فطره را كنار بگذارد ـ  2049مسأله  

، چنانچه فطره را ندهد و نيت كند كه  كه قيمتش از فطره بيشتر است اگر انسان مالى داشته باشد  ـ  2050مسأله  
، ولى اگر بخواهد همه آن را به  مقدارى از آن مال براى فطره باشد كه مشترك باشد بين خودش و فطره اشكال دارد

 .فقير بدهد اشكال ندارد
چنانچه دسترسى به فقير داشته و دادن ،   اگر مالى را كه براى فطره كنار گذاشته از بين برود ـ  2051مسأله  

، و اگر دسترسى به فقير نداشته و در حفظ آن كوتاهى نكرده ضامن  ، بايد عوض آن را بدهد فطره را تأخير انداخته
 .نيست

،  ، احتياط واجب آن است كه فطره را به جاى ديگر نبرد  اگر در محلّ خودش مستحق پيدا شود ـ  2052مسأله  
 .، بايد عوض آن را بدهد  ديگر ببرد و تلف شودو اگر به جاى
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» احكام حج « 

 
، و در تمام  اند به جا آورده شود  حج زيارت كردن خانه خدا و انجام اعمالى است كه دستور داده ـ  2053مسأله  

 :شود عمر بر كسى كه شرايط ذيل را دارا باشد يك مرتبه واجب مى
 . آن كه بالغ باشد)اول(

 .آن كه عاقل باشد) دوم(

 .آن كه آزاد باشد) سوم(

، يا  تر است انجام دهد ، مجبور نشود كار حرامى را كه ترك آن از حج مهم  آن كه به واسطه رفتن به حج)چهارم(
 .تر است ترك نمايد عمل واجبى را كه از حج مهم

 :، و مستطيع بودن به چند چيز است  آن كه مستطيع باشد)پنجم(

 .، يا مالى كه بتواند با آن مال آنها را تهيه كند داشته باشد توشه راه و مركب سوارى ـ آن كه 1

 . ـ سالمت مزاج و توانايى آن را داشته باشد كه به مكّه رود و حج را به جا آورد2

ال جان يا عرض ، و اگر راه بسته باشد يا انسان بترسد كه در راه يا هنگام انجام اعم  ـ در راه مانعى از رفتن نباشد3
، اگر چه دورتر باشد بايد  ، ولى اگر از راه ديگرى بتواند برود ، حج بر او واجب نيست او از بين برود يا مال او را ببرند

 .از آن راه برود

 . ـ به قدر به جا آوردن اعمال حج وقت داشته باشد4

، و مخارج كسانى را كه مردم خرجى دادن  ه، مثل زن و بچ  ـ مخارج كسانى را كه خرجى آنان بر او واجب است5
 .، مانند نوكر و كلفتى كه به آنها حاجت دارد داشته باشد دانند به آنها را الزم مى

اش به حسب شأنش  ، كسب يا زراعت يا عايدى ملك يا راه ديگرى براى معاش خود و عائله  ـ بعد از برگشتن6
 .داشته باشد كه در زندگى به مشقّت نيفتد

، وقتى  افتد  كسى كه خانه ملكى براى او ضرورى است كه با نداشتن آن در حرج و مشقّت مى ـ  2054له  مسأ
 .حج بر او واجب است كه پول خانه را هم داشته باشد

، اگر بعد از برگشتن از خودش مال نداشته باشد و شوهرش هم  تواند مكّه برود  زنى كه مى ـ  2055مسأله  
 .، حج بر او واجب نيست ، و در زندگى به حرج و مشقّت بيفتد خرجى او را ندهد

حج برو و من خرج تو و : ( اگر كسى توشه راه و مركب سوارى نداشته باشد و ديگرى به او بگويد ـ  2056مسأله  
،  هدد در صورتى كه اطمينان داشته باشد كه خرج او را مى) دهم عياالت تو را در موقعى كه در سفر حج هستى مى

 .شود حج بر او واجب مى
گردد به  رود و بر مى  اگر خرجى رفتن و برگشتن و خرجى عياالت كسى را در مدتى كه مكّه مى ـ  2057مسأله  

، اگر چه در موقع  شود ، واجب است قبول كند و حج بر او واجب مى او ببخشند و با او شرط كنند كه حج كند
، مگر در صورتى كه وقت پرداخت  ، و يا قرض داشته باشد ندگى كند نداشته باشدبرگشتن مالى كه بتواند با آن ز

، يا قرض مدت دار  قرض رسيده باشد و طلبكار هم مطالبه كند و بدهكار اگر حج نكند متمكّن از دادن بدهى باشد
 .دباشد و بدهكار بداند كه اگر حج كند متمكّن از پرداخت بدهى در سر رسيد قرض نخواهد بو
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گردد به  رود و بر مى  اگر مخارج رفتن و برگشتن و مخارج عياالت كسى را در مدتى كه مكّه مى ـ  2058مسأله  
گيرند حج بر  ، در صورتى كه اطمينان داشته باشد كه از او پس نمى و ملك او نكنند) حج برو: (، و بگويند او بدهند

 .شود او واجب مى
مال كه براى حج كافيست به كسى بدهند و با او شرط كنند كه در راه مكّه به كسى  اگر مقدارى  ـ  2059مسأله  

 .شود ، حج بر او واجب نمى كه مال را داده خدمت نمايد
، چنانچه حج نمايد هر چند بعد مالى از   اگر مقدارى مال به كسى بدهند و حج بر او واجب شود ـ  2060مسأله  

 . او واجب نيست، ديگر حج بر خود پيدا كند
، آنچه   اگر براى تجارت مثال تا جده برود و مالى به دست آورد كه اگر بخواهد از آن جا به مكّه رود ـ  2061مسأله  

، و در صورتى كه حج نمايد اگر چه بعد مالى پيدا كند كه  ، بايد حج كند در استطاعت معتبر است داشته باشد
 .، ديگر حج بر او واجب نيست بتواند از وطن خود به مكّه رود

، چنانچه نتواند برود و بخواهد   اگر انسان اجير شود كه خودش از طرف كسى ديگر حج كند ـ  2062مسأله  
 .، بايد از كسى كه او را اجير كرده اجازه بگيرد ديگرى را از طرف خودش بفرستد

، و  ، بايد اگر چه به زحمت باشد بعد حج كند  اگر كسى مستطيع شود و مكّه نرود و فقير شود ـ  2063مسأله  
، بايد به مكّه رود و حج كسى را كه براى او  ، چنانچه كسى او را براى حج اجير كند اگر به هيچ قسم نتواند حج برود

كه اجير ، ولى اگر ممكن باشد  ، و اگر بتواند تا سال بعد در مكّه بماند و براى خود حج نمايد اجير شده به جا آورد
، بايد سال  شود و اجرت را نقد بگيرد و كسى كه او را اجير كرده راضى شود كه حج او در سال بعد به جا آورده شود

 .اول براى خود و سال بعد براى كسى كه اجير شده حج نمايد
اند به عرفات و  ده اگر در سال اولى كه مستطيع شده به مكّه رود و در وقت معينى كه دستور دا ـ  2064مسأله  

، چنانچه در سالهاى بعد مستطيع نباشد حج  توانسته زودتر برود و برسد مشعر الحرام نرسد و طورى نباشد كه مى
، يا از سالهاى پيش مستطيع بوده و  توانسته زودتر برود و برسد ، ولى اگر طورى بوده كه مى بر او واجب نيست

 . كند، اگر چه به زحمت باشد بايد حج نرفته
 اگر در سال اولى كه مستطيع شده حج نكند و بعد به واسطه پيرى يا مرض يا ناتوانى نتواند حج  ـ  2065مسأله  

، بايد ديگرى را از طرف  نمايد و يا بر او حرجى باشد و نااميد باشد از اين كه بعد خودش بدون حرج حج را به جاآورد
، به واسطه پيرى يا مرض يا ناتوانى  اولى كه به قدر رفتن حج مال پيدا كرده، بلكه اگر در سال  خود فوراً بفرستد

، احتياط واجب آن است كه  نتواند حج كند و يا بر او حرجى باشد و نااميد باشد از اين كه بعد خودش حج كند
مرد باشد كسى را ، و احتياط مستحب آن است كه چنانچه منوب عنه  كسى را از طرف خود بفرستد كه حج نمايد
 .نايب بگيرد كه اولين مرتبه حج رفتن او باشد

، و اگر به  ، بايد طواف نساء را نيز از طرف او به جا آورد  كسى كه از طرف ديگرى حج به جا آورد ـ  2066مسأله  
 .شود جا نياورد زن بر آن اجير حرام مى

، بنابر  ، يا درست به جا نياورد يا فراموش كند ا نياورد اگر طواف نساء را از روى نادانى به ج ـ  2067مسأله  
، ولى در صورتى كه عمداً با  تواند نايب بگيرد ، و در صورت عدم تمكّن يا حرج مى احتياط واجب خودش به جا آورد
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شد كه ، مگر در صورتى كه نتواند يا برايش حرجى با ، بايد برگردد و به جا آورد علم به حكم به جا نياورده باشد
 .تواند نايب بگيرد مى

 .»و تفصيل مسائل حج در مناسك ذكر شده است«
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 » احكام امر به معروف و نهى از منكر «

 
 .از بزرگترين واجبات بر مكلّفين امر به معروف و نهى از منكر است

عض يأْمرُونَ بِالْمعرُوف و ينْهونَ عنِ والْمؤمنُونَ و الْمؤْمنات بعضُهم اَولياء ب : (فرمايد خداوند متعال مى
كنند به معروف و نهى  ، امر مى ، بعضى از ايشان دوستان بعضى ديگر هستند و مردان و زنان مؤمن(،  ») الْمنْكَرِ

 ).كنند از منكر مى

، و  شود و مقرّرات دين اجرا مى، بقيه فرايض  ، و به اين فريضه الهيه امر به معروف و نهى از منكر راه انبياى خداست
، و زمين از لوث منكرات و  رسد ، و حقّ به حقّ دار مى ، و امنيت جان و عرض و مال مردم  حفظ كسب و كار حالل

 .شود بديها تطهير و به معروف و خوبيها آباد مى

چگونه : فرمود)  عليه وآله وسلمصلى اهللا(رسول خدا«: شود كه فرمود اكتفا مى) عليه السالم(و به روايتى از امام ششم
حال آن كه امر به معروف و نهى از منكر  ، و ، و جوانان شما فاسق شوند ، زمانى كه زنان شما فاسد است حال شما

 ايد؟ نكرده

 چنان خواهد شد يا رسول اهللا؟: گفته شد

، و نهى كنيد از  يد به منكر، زمانى كه امر كن ، چگونه است حال شما ، و بدتر از آن هم خواهد شد بلى: فرمود
 معروف؟  

 يا رسول اهللا چنان خواهد شد؟: گفته شد

 »!، چگونه است حال شما زمانى كه معروف را منكر و منكر را معروف ببينيد ، و بدتر از آن هم خواهد شد بلى: فرمود
، به اين معنى كه  يى است، واجب كفا شود امر به معروف و نهى از منكر با شرايطى كه بيان مى ـ  2068مسأله  

 .، و گرنه همه گناهكارند شود اگر به مقدار كافى كسانى اين وظيفه را انجام دادند از ديگران تكليف ساقط مى
 :وجوب امر به معروف و نهى از منكر مشروط به شرايطى است ـ  2069مسأله  

، پس جاهل به معروف و منكر  عروف و منكر باشد، عالم به م  آن كه امر كننده به معروف و نهى كننده از منكر)اول(
 .، خود منكرى است كه بايد از آن نهى شود ، و امر و نهى جاهل به معروف و منكر نبايد متصدى امر و نهى شود

، واجب  دهد ، به امر و نهى ترتيب اثر نمى ، و اگر بداند تارك معروف و فاعل منكر آن كه احتمال تأثير بدهد) دوم(
 .نيست

، ولى اگر برايش انصراف حاصل شده  ، از ترك و فعل منصرف نباشد ، و فاعل منكر آن كه تارك معروف) سوم(
 .، واجب نيست ، يا احتمال انصراف باشد باشد

، و معذور مثل آن است كه مقلّد كسى باشد كه آن فعل   آن كه در ترك معروف و فعل منكر معذور نباشد)چهارم(
ـ واجب و حرام  امر كننده و نهى كننده ، هرچند به حسب اجتهاد يا تقليد آمر يا ناهى ـ داند ىرا واجب يا حرام نم

 .باشد
ـ بر جان يا عرض يا مال مسلمانى  از امر و نهى او ، ضررى ـ كند  آن كه اگر نداند امر و نهى او تأثير مى)پنجم(

، پس چنانچه امر به معروف و نهى از منكر   مالحظه نمايدمهم را ، بايد اهم و كند ، و اگر بداند تأثير مى وارد نشود
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، وجوب امر به معروف و نهى از منكر ساقط  ـ شرعاً اهم از آن ضرر باشد از جهت اهميت فعل معروف و ترك منكر ـ
 .شود نمى

،   ـ ثابت شد انبه علم يا اطمين ، براى مكلّف ـ هر گاه شرايط وجوب امر به معروف و نهى از منكر ـ  2070مسأله  
 .، و اگر وجود يكى از شرايط مشكوك باشد واجب نيست شود امر به معروف و نهى از منكر واجب مى

، امر و نهى واجب  اگر تارك معروف و فاعل منكر ادعا كند كه در ترك و فعل عذر شرعى دارد ـ  2071مسأله  
 .نيست

، و كسانى كه موجب افساد در دين و تزلزل  ران در دينبر هر مسلمانى واجب است از بدعت گذا ـ  2072مسأله  
 .، و ديگران را از فتنه و فساد آنان بر حذر دارد ، اظهار برائت و بيزارى كند عقايد حقّه هستند

 .سركشى كردن به خانه ديگران و تجسس براى اطّالع از ترك معروف و فعل منكر جايز نيست ـ  2073مسأله  

، در مواردى كه براى امر كننده و نهى كننده موجب حرج و مشقّت  به معروف و نهى از منكرامر  ـ  2074مسأله  
اى باشد  ، مگر در امورى كه اهميت آنها در شرع مقدس به مرتبه ، واجب نيست غير قابل تحمل از نظر عرف باشد

 .، مانند حفظ دين و نفوس مسلمين كه تكليف به آنها به واسطه حرج رفع نشود
يأَيها الَّذيِنَ ءامنُوا قُوا اَنْفُسكُم واَهليِكُم ناراً  (بر هر مكلّفى به مقتضاى فرمان خداوند متعال  ـ  2075سأله  م

، نگهداريد خود را و اهل خود را از آتشى كه آتش افروز  ايد اى كسانى كه ايمان آورده) ( وقُودها النّاس والْحجارةُ
، و به آنچه خود را به  ، واجب موكّد است كه اهل خود را امر به معروف و نهى از منكر كند ) استآن مردم و سنگ

 .، آنان را نهى نمايد كند ، و از آنچه خود را نهى مى ، آنان را امر كند كند آن امر مى
ند نتواند از آن ، هرچ ، از منكر كراهت داشته باشد بر هر مكلّفى واجب است كه به قلب خود ـ  2076مسأله  

 .جلوگيرى نمايد

، هر چند به ترك معاشرت با تارك معروف و  ، اول به اظهار كراهت قلبى و در مقام امر به معروف و نهى از منكر
،  ، او را وادار به معروف نمايد ، و بيان ثواب معروف و عذاب منكر ، و به وسيله زبان به موعظه و نصيحت فاعل منكر

 .داردو از منكر باز 

، و  اى باشد كه موجب ديه و قصاص نشود ، بايد به گونه ، و جلوگيرى متوقّف بر زدن بود و اگر اين دو اثر نكرد
تواند قصاص كند و اگر از  ، مجروح مى ، در صورتى كه به عمد باشد ـ موجب به جراحتى شود مثال ، چنانچه ـ گرنه

 .تواند ديه بگيرد ، مى روى خطا باشد
نهى از منكر غرض شارع  وظيفه آمر به معروف و ناهى از منكر آن است كه در امر به معروف و ـ  2077  مسأله

، مگر به آن كه  شود ، و اين مهم حاصل نمى ـ در نظر داشته باشد كه ارشاد گمراه و اصالح فاسد است مقدس را ـ
، به معالجه  پردازد ه به عالج پاره تن خود مى، و همچنان ك مبتال به گناه را مانند عضو فاسد پيكر خود بداند

، و آمر به معروف و ناهى از منكر نبايد غفلت كند كه شايد در صحيفه  مبتاليان به مفاسد و امراض روحى بپردازد
اى باشد كه او را به آن  ، و در دفتر عمل خودش سيئه اى باشد كه خدا او را به آن ببخشد عمل آن گناهكار حسنه

 .كندمؤاخذه 
 .امر به معروف در مستحبات مستحب است ـ  2078مسأله  
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 : خاتمه

، پس نافرمانى  ، محدود به حدى نيست چون عظمت و جالل و كبرياى خداوند هرچند هر گناهى بزرگ است ـ
ه نظر نكن ب«: ، و روايت شده ، بزرگ است خداوند متعال هم با توجه به اين كه معصيت خداوند على عظيم است

، بعضى بزرگتر و  ـ ولى در مقايسه گناهان به يكديگر »، بلكه ببين چه كسى را معصيت كردى آنچه معصيت كردى
، و يا در  ، تهديد و وعيد به عذاب و آتش شده ، و بر برخى از گناهان به طور صريح يا ضمنى عذاب آن شديدتر است

انْ  (، و به مقتضاى آيه كريمه  عبير به كبيره شده استاز آنها ت)عليهم السالم(روايات وارده از اهل بيت عصمت
كُمئاتيس نْكُمنُكَفِّرْ ع نْهنَ عوا تُنْهرَ مائوا كَببتَنتَج ( 

 ). پوشانيم از شما بديها و سيئات شما را ، مى ايد از آن اى كه نهى شده اگر دورى كنيد از گناهان كبيره(

 .ش گناهان ديگر استاجتناب از آنها موجب آمرز

، و قسمتى از آنها كه بيشتر  اند آنها را تا هفتاد و بعضى بيشتر از آن شمرده) اعلى اهللا مقامهم(و بعضى از فقهاء 
 :شود مورد ابتالست ذكر مى

 .اى قابل قياس نيست ، كه با هيچ گناه كبيره  ـ شرك و كفر به خداوند متعال1

 . خداوند متعال ـ يأس و نااميدى از روح و رحمت2

 . ـ امن از مكر خداوند متعال3

 . ـ قسم دروغ به خداوند متعال4

 . ـ انكار آنچه خداوند نازل فرموده است5

 . ـ محاربه با اولياى خداوند متعال6

 . ـ محاربه با خدا و رسول به قطع طريق و افساد در زمين7

 . ـ حكم به غير آنچه خداوند نازل فرموده است8

 .ستن بر خدا و رسول و اوصيا ـ دروغ ب9

 .، در مساجد و سعى در خراب كردن آنها  ـ منع از ذكر خداوند10

 . ـ منع زكاتى كه واجب است11

 . ـ تخلّف از جهاد واجب12

 . ـ فرار از جنگ مسلمين با كفّار13

 .ـ از راه خداوند متعال گمراه كردن  ـ اضالل ـ14

 . ـ اصرار بر گناهان صغيره15

 . عمدى نماز و ساير واجبات الهيه ـ ترك16

  ـ ريا17

 .، مانند غنا و تار زدن  ـ اشتغال به لهو18

 . ـ واليت ظالم19

 .ـ ظالم كمك كردن  ـ اعانه ـ20

 . ـ شكستن عهد و قسم21
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 ).فاسد كردن مال و بيهوده خرج كردن آن( ـ تبذير 22

 . ـ اسراف23

 . ـ شرب خمر24

 . ـ سحر25

 . ـ ظلم26

 . ـ غنا27

 ).اذيت و بدرفتارى با پدر و مادر( ـ عقوق والدين 28

 . ـ قطع رحم29

 . ـ لواط30

 . ـ زنا31

 . ـ نسبت دادن زنا به زن محصنه32

 ).، يا دو مرد به لواط جمع كردن بين مرد و زن به زنا( ـ قيادت 33

 . ـ دزدى34

  ـ ربا35

اى كه حاكم براى حكم  رشوه ، و زن زناكار، و اجرت  مانند بهاى خمر) خوردن حرام( ـ خوردن سحت 36
 .گيرد مى

 . ـ كم فروشى37

 . ـ غش مسلمين38

 . ـ خوردن مال يتيم به ظلم39

 . ـ شهادت دادن به ناحق40ّ

 . ـ كتمان شهادت41

 . ـ اشاعه فاحشه و گناه بين مؤمنين42

 . ـ فتنه43

 . ـ سخن چينى كردن كه موجب تفرقه بين مؤمنين شود44

 .زا گفتن به مؤمن و اهانت به مؤمن و ذليل كردن او ـ ناس45

 )تهمت زدن به مؤمن( ـ بهتان بر مؤمن 46

، چه آن عيب را به گفتار بيان  ، در غياب او است ، و آن ذكر عيبِ مستور و پوشيده مؤمن  ـ غيبت47
، و اگر  شته باشدهتك حيثيت ندا ، هرچند در اظهار عيب مؤمن قصد اهانت و ، يا به رفتار بفهماند كند

 .، دو گناه مرتكب شده است ، عيب مؤمن را اظهار نمايد به قصد اهانت

، مگر  ، حليت بطلبد ، و بنابر احتياط واجب از كسى كه غيبت او را كرده و مرتكب غيبت بايد توبه كند
 .اى شود آن كه حليت طلبيدن موجب مفسده
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 :و در مواردى غيبت جايز است
، كه غيبت كردن از او در همان گناه  كند ، يعنى كسى كه آشكارا و علنى گناه مى فسق ـ متجاهر به 1

 .جايز است

 .، نسبت به آن ظلم  ـ غيبت كردن مظلوم از ظالمى كه بر او ظلم كرده2

، در حدى كه نصيحت محقّق  ، كه اظهار عيب به قصد نصيحت مشورت كننده  ـ در مورد مشورت3
 .، جايز است شود

 .شود ، و كسى كه موجب گمراهى مردم مى غيبت بدعت گذار در دين ـ 4

دهد فاسق است، غيبت او به اظهار  ، يعنى اگر كسى كه شهادت مى  ـ غيبت براى اظهار فسق شاهد5
 .كه به شهادت او حقّى ضايع نشود، جايز است ، براى آن فسق او

 .ال آن شخص ـ غيبت كردن از شخصى براى دفع ضرر از جان يا عرض يا م6

، در صورتى كه به غير آن بازداشتن او ممكن   ـ غيبت كردن از گناهكار به قصد بازداشتن او از آن گناه7
 .نباشد
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 » احكام خريد و فروش «

 
، بلكه در مواردى كه يقين يا   شخص كاسب سزاوار است احكام خريد و فروش را ياد بگيرد ـ  2079مسأله  

، ياد  شود ا اجماال ـ كه در اثر ندانستن مسأله به ترك واجب يا ارتكاب حرامى مبتال مىاطمينان دارد ـ تفصيال ي
كسى كه (روايت شده ) عليه السالم(، و از حضرت صادق  گرفتن مسائلى كه مورد ابتالى او است الزم است

، و كسى كه در  و حرام است، تا بداند چه براى او حالل و چه بر ا خواهد تجارت كند بايد در دين خود دانا باشد مى
 ).شود ناك گرفتار مى ، به معامالت شبهه دين خود دانا نباشد بعد تجارت كند

تواند  ، نمى اى كه كرده صحيح است يا باطل  اگر انسان به واسطه ندانستن مسأله نداند معامله ـ  2080مسأله  
 . گرفته تصرّف نمايد، و در مالى كه به جهت آن معامله بر آن معامله ترتيب اثر دهد

، و  ـ بايد كسب كند  كسى كه مال ندارد و مخارجى بر او واجب است ـ مثل خرج زن و بچه ـ  2081مسأله  
است ، مانند وسعت دادن به عياالت و دستگيرى از فقرا براى كارهاى مستحب كسب كردن مستحب ،. 

 
 مستحبات خريد و فروش

 :ت كه از آن جمله استدر خريد و فروش امورى مستحب اس
مانند آن از امورى كه  ، مگر به لحاظ ايمان و فقر و  آن كه در قيمت جنس بين مشتريها فرق نگذارد)اول(

 .موجب ترجيح است
 .شود ، مگر در موردى كه اگر سختگيرى نكند مغبون مى آن كه در قيمت جنس سختگيرى نكند) دوم(

 .خرد كمتر بگيرد تر بدهد، و آنچه را كه مىفروشد زياد آن كه چيزى را كه مى) سوم(

،  ، اگر پشيمان شود و از او تقاضا كند كه معامله را به هم بزند  آن كه كسى كه با او معامله كرده)چهارم(
 .تقاضاى او را بپذيرد

 
 معامالت مكروه

 : عمده معامالتى كه مكروه است از اين قرار است ـ  2082مسأله  

 .، مگر اين كه ملك ديگرى با آن پول بخرد مانند زمين و خانه و باغ و آب،   ملك فروشى)اول(

 .قصابى) دوم(

 .كفن فروشى) سوم(

 . معامله با مردمان پست)چهارم(

 . معامله و عرضه متاع براى آن بين اذان صبح و اول آفتاب)پنجم(

 .د آن كه كار خود را خريد و فروش گندم و جو و مانند اينها قرار ده)ششم(

 .، داخل معامله او شود خواهد بخرد  آن كه براى خريد جنسى كه ديگرى مى)هفتم(

 
 معامالت باطل و حرام
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، و بعضى  ، و بعضى حرام است و باطل نيست  بعضى از معامالت باطل است و حرام نيست ـ  2083مسأله  
 :، و عمده اينها از اين قرار است باطل و حرام است

، و  ، مانند مشروبات مسكر و خوك كه خريد و فروش اين دو باطل و حرام است ن نجسه بعضى از اعيا)اول(
 .همچنين مردار نجس و سگ غير شكارى كه خريد و فروش اين دو باطل و بنابر احتياط حرام است

يض و در غير اينها در صورتى كه منفعت عقاليى حاللى داشته باشد ـ مثال غائط را كود كنند يا خون را به مر
 .، ولى احتياط مستحب ترك آن است تزريق نمايند ـ خريد و فروش آن صحيح و حالل است

، بلكه تصرّفات  ، ولى تكليفاً حرام نيست ، كه بدون اجازه مالكش باطل است خريد و فروش مال غصبى) دوم(
 .خارجيه در مال غصبى حرام است

 خريد و فروش آن نزد آنان سفيهانه است ـ مانند خريد و فروش چيزى كه نزد مردم ماليت ندارد و) سوم(
 .حرام نيست حيواناتى كه پيش مردم ارزش ندارد ـ باطل است و

 . معامله چيزى كه منافع معمولى آن فقط كار حرام باشد ـ مانند اسباب قمار ـ كه باطل و حرام است)چهارم(

 .اى كه در آن ربا باشد باطل و حرام است  معامله)پنجم(

 فروش جنسى كه با چيز ديگر مخلوط است در صورتى كه آن چيز معلوم نباشد و فروشنده هم به )ششم(
، يا بها قرار دادن چيزى كه در آن غش شده  ، مثل فروختن روغنى كه آن را با پيه مخلوط كرده است خريدار نگويد

 .اى حرام و در بعضى از صور ـ كه خواهد آمد ـ باطل است ، و چنين معامله است

از مسلمانان نيست كسى كه با مسلمانان : اى دارد به اين مضمون فرموده) صلى اهللا عليه وآله وسلم( پيغمبر اكرم
 .غش كند

برد و  هر كه با برادر مسلمان خود غش كند خداوند بركت روزى او را مى: و از آن حضرت روايت شده كه
 .كند ر مىكند و او را به خودش واگذا معيشت او را بر او فاسد مى

، ولى اگر  ، اشكال ندارد  فروختن چيز پاكى كه نجس شده و آب كشيدن آن ممكن است ـ  2084مسأله  
مشترى آن چيز را براى صرف در مثل خوردن و آشاميدن بخواهد يا براى عملى كه طهارت ظاهرى براى صحت آن 

، و همچنين  ـ نجاست آن را بايد به او بگويدكافى نيست ـ مثل آن كه آب را براى وضو گرفتن و غسل كردن بخواهد
، هر چند كه در نماز  خواهد با لباس پاك واقعى نماز بخواند بنابر احتياط واجب اگر لباس است و مشترى مى
 .كند طهارت ظاهرى بدن و لباس براى جاهل كفايت مى

رتى كه منفعت عقاليى ، در صو  اگر چيز پاكى كه آب كشيدن آن ممكن نيست نجس شود ـ  2085مسأله  
، ولى اگر مشترى آن را براى مثل خوردن و آشاميدن بخواهد يا  ، خريد و فروش آن مانعى ندارد حاللى داشته باشد

، ولى سبب  ، مثال بخواهد نفت نجس را بسوزاند نجاست آن موجب شود كه عمل مشروط به طهارت او باطل شود
، واجب است فروشنده نجاست  ه در نتيجه وضو يا غسلش باطل گرددنجاست خوراك او شود يا بدن او نجس شود ك

، و همچنين ـ بنابر احتياط واجب ـ در جايى كه اگر چه نجاست بدن موجب بطالن وضو و  آن را به مشترى بگويد
 .، ولى مشترى بخواهد با لباس و بدن پاك واقعى نماز بخواند غسل نشود
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، در صورتى كه منفعت عقاليى حاللى غير از خوردن   نجس خوردنى خريد و فروش دواهاى ـ  2086مسأله  
، و  ، ولى بايد نجاستش را به مشترى بگويند ، و در صورتى كه داشته باشند صحيح است ، باطل است نداشته باشند

 .د، ولى بايد به طورى كه در مسأله قبل گذشت به مشترى اعالم شو اگر خوردنى نباشد خريد و فروشش جايز است
، اگر نجس بودن آنها معلوم  آورند  خريد و فروش روغنهايى كه از ممالك غير اسالمى مى ـ  2087مسأله  

، ولى در اين صورت فروشنده  ، و همچنين اگر معلوم باشد و منفعت عقاليى حاللى داشته باشد ، اشكال ندارد نباشد
 .م نمايدگذشت اعال» 2085«بايد به خريدار بر طبق آنچه كه در مسأله 

، هر چند احتمال آن برود كه به دستور شرع كشته  گيرند و روغنى را كه از حيوان بعد از جان دادن آن مى
، چنانچه از دست كافر بگيرند ـ در صورتى كه احراز نشود كه آن كافر از دست مسلمان يا از بازار مسلمين  شده

 .ش حرام و خريد و فروش آن باطل و محكوم به نجاست است، خوردن گرفته استـ يا از ممالك غير اسالمى بياورند
، يا خودش مرده   اگر روباه و مانند آن را به غير دستورى كه در شرع معين شده كشته باشند ـ  2088مسأله  

 .، و بنابر احتياط حرام است ، خريد و فروش پوست آن باطل باشد
در صورتى كه  شود ـ ، يا از دست كافر گرفته مى آورند  چرمى كه از ممالك غير اسالمى مى ـ  2089مسأله  

ـ هر چند احتمال برود از حيوانى است كه  احراز نشود كه آن كافر از دست مسلمان يا از بازار مسلمين گرفته است
 .، خريد و فروش آن باطل و نماز در آن جايز نيست به دستور شرع كشته شده

، يا چرمى كه از دست مسلمان گرفته شود  بعد از جان دادنش گرفته شده روغنى كه از حيوان  ـ  2090مسأله  
و انسان بداند كه آن مسلمان آن را از دست كافر گرفته و تحقيق نكرده كه از حيوانى است كه به دستور شرع كشته 

 .، و نماز در آن چرم و خوردن آن روغن جايز نيست ، خريد و فروشش باطل شده يا نه
 . معامله مشروبات مسكر حرام و باطل است   ـ2091مسأله  

، و فروشنده بايد پولى را كه از خريدار   فروختن مال غصبى با عدم اجازه مالك باطل است ـ  2092مسأله  
 .گرفته به او برگرداند

،  خرد ندهد  اگر خريدار قاصد معامله است ولى قصدش اين باشد كه عوض جنسى را كه مى ـ  2093مسأله  
 .له صحيح است و واجب است عوض را به فروشنده بدهدمعام

، معامله صحيح   اگر خريدار جنسى را به ذمه بخرد و ما فى الذمه را از مال حرام ادا كند ـ  2094مسأله  
 .شود اش برئ نمى ، ذمه ، ولى تا آنچه را كه بدهكار است از مال حالل ندهد است

، و اين حكم در سازهاى كوچك كه بازيچه  هو مثل تار و ساز حرام است خريد و فروش آالت ل ـ  2095مسأله  
، و اما آالت مشتركه مثل راديو و ضبط صوت در صورتى كه براى استعمال در  ، مبنى بر احتياط است ها است بچه

 .، خريد و فروش آن مانعى ندارد حرام نباشد
كند به  ، به كسى كه در حرام مصرف مى  از آن ببرندشود استفاده حالل  اگر چيزى را كه مى ـ  2096مسأله  

،  ، مثال انگور را به اين قصد بفروشد كه از آن شراب تهيه نمايند قصد اين بفروشد كه آن را در حرام مصرف كند
، ولى اگر به اين قصد نفروشد و فقط بداند كه مشترى از انگور شراب تهيه خواهد  معامله آن حرام و باطل است

 .، معامله اشكال ندارد كرد
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، و خريد و فروش و  ، و همچنين نقاشى آن بنابر احتياط  ساختن مجسمه جاندار حرام است ـ  2097مسأله  
 .، اگر چه احوط ترك است نگهدارى آن جايز است

و صحت ، معامله بر آن فضولى است،   چيزى كه از قمار يا دزدى يا از معامله باطل تهيه شده ـ  2098مسأله  
، و در دست هر كس كه باشد بايد به  و نفوذ آن محتاج به اجازه مالك يا ولى اوست، و تصرّف در آن حرام است

 .مالك يا ولى او برگرداند
باشد، مثال  ، چنانچه مورد معامله عين شخصى  اگر روغنى را كه با پيه مخلوط است بفروشد ـ  2099مسأله  

 :فروشم، دو صورت دارد من روغن را مى بگويد اين يك
، در  گويند اين يك من روغن است ولى غش دارد اى است كه عرفاً مى  آن كه مقدار پيه مخلوط به اندازه)اول(

 .اين صورت معامله صحيح است و خريدار حقّ فسخ دارد
گويند  لكه مى، ب گويند اين يك من روغن است اى است كه عرفاً نمى  آن كه مقدار پيه مخلوط به اندازه)دوم(

، و پولى كه فروشنده براى پيه  ، در اين صورت معامله به مقدار پيهى كه در آن است باطل است روغن و پيه است
تواند معامله روغن خالصى را هم كه در آن است  ، و مشترى مى آن گرفته مال مشترى و پيه مال فروشنده است

 .فسخ كند

،  لكه يك من روغن در ذمه بفروشد و بعد روغنى كه پيه دارد بدهد، ب و اگر مورد معامله عين شخصى نباشد
 .تواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص را مطالبه نمايد مشترى مى

، به زيادتر از همان جنس بفروشد ـ  فروشند  اگر مقدارى از جنسى را كه با وزن يا پيمانه مى ـ  2100مسأله  
، و همچنين اگر يكى از آن دو  يم گندم بفروشدـ ربا و حرام و معامله باطل استمثال يك من گندم را به يك من و ن

، چنانچه مورد  ، يا با يكديگر تفاوت قيمت داشته باشند ، يا يكى خوب و ديگرى بد باشد سالم و ديگرى معيوب
ر مس درست را بدهد و ، پس اگ ، باز هم ربا و حرام و معامله باطل است خريد و فروش تفاوت در مقدار داشته باشد

، يا طالى ساخته را بدهد و  ، يا برنج صدرى را بدهد و بيشتر از آن برنج گرده بگيرد بيشتر از آن مس شكسته بگيرد
 .باشد و معامله هم باطل است ، ربا و حرام مى بيشتر از آن طالى نساخته بگيرد

، مثال يك من گندم به يك  فروشد باشد كه مىگيرد غير از جنسى   اگر چيزى را كه اضافه مى ـ  2101مسأله  
، بلكه اگر چيزى زيادتر نگيرد ولى شرط  ، باز هم ربا و حرام و معامله باطل است من گندم و يك قران پول بفروشد

 .، باز هم ربا و حرام و معامله باطل است كند كه خريدار عملى براى او انجام دهد
، بايد مالحظه  ، بخواهند در معامله ربا نشود فروشند  وزن يا پيمانه مى اگر در اجناسى كه با ـ  2102مسأله  

كنند كه در يكى از دو طرف معامله زياده يا آنچه در حكم زياده است ـ چنانچه در مسأله قبل گذشت ـ محقّق 
ى در مقابل ، كه نيم من گندم زياد ، مثال يك من گندم و يك دستمال را به يك من و نيم گندم نقد بفروشد نشود

، مثال يك من گندم و يك دستمال را به يك  ، و همچنين است اگر در هر دو طرف چيزى زياد كنند دستمال باشد
 .من و نيم گندم و يك دستمال ـ با مالحظه آنچه كه گذشت ـ بفروشد

دو و تخم مرغ ، يا چيزى را كه مثل گر فروشند  اگر چيزى را كه مثل پارچه با متر و ذرع مى ـ  2103مسأله  
،  ، در صورتى كه معامله بين دو عين شخصى باشد اشكال ندارد  ، بفروشد و زيادتر بگيرد كنند با شماره معامله مى

بزرگ را به يازده  مرغ ، مثل اينكه ده عدد تخم الذمه بفروشد و بين آنها امتياز باشد اگر به مافى و همچنين است
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، و همچنين  امتياز نباشد صحت معامله محلّ اشكال است گر بين آنها هيچ، ولى ا عدد متوسط در ذمه بفروشد
، چه هر دو عين  باشند ـ هر چند معدود است ـ به زيادتر در صورتى كه هر دو از يك جنس فروختن اسكناس

 .اشكال است ، محلّ شخصى يا شخصى به ما فى الذمه باشد
، و در بعضى از شهرها با شماره  فروشند  با وزن يا پيمانه مى جنسى را كه در بعضى از شهرها ـ  2104مسأله  
، و  ، حكم آن در هر شهرى بر طبق معمول آن شهر است اى در بين نباشد ، در صورتى كه غلبه كنند معامله مى

،  نندهمچنين در صورتى كه آن را در غالب شهرها با وزن يا پيمانه بفروشند و در بعضى از شهرها با شماره معامله ك
 .هر چند در اين صورت احتياط آن است كه آن جنس را به زيادتر از آن نفروشند

، زياده گرفتن اشكال  گيرد از يك جنس نباشد فروشد و عوضى را كه مى  اگر چيزى را كه مى ـ  2105مسأله  
 .، معامله صحيح است ، پس اگر يك من برنج بفروشد و دو من گندم بگيرد ندارد

، بايد در  گيرد از يك چيز عمل آمده باشد فروشد و عوضى را كه مى  اگر جنسى را كه مى ـ  2106مسأله  
، ربا و حرام و  ، پس اگر يك من روغن گاو بفروشد و در عوض آن يك من و نيم پنير گاو بگيرد معامله زيادى نگيرد
 .ن جنس معامله كند، و همچنين است اگر ميوه رسيده را با ميوه نارس از هما معامله باطل است

، پس اگر ـ مثال ـ يك من گندم بدهد و يك  شود  جو و گندم در ربا يك جنس حساب مى ـ  2107مسأله  
، و نيز اگر ده من جو بخرد كه سر خرمن ده من گندم  ، ربا و حرام و معامله باطل است من و پنج سير جو بگيرد

، مثل آن است كه زيادى گرفته و حرام و معامله باطل  دهد  را مى، چون جو را نقد گرفته و بعد از مدتى گندم بدهد
 .است

، و كافرى كه در پناه اسالم است معامله ربا با او  تواند ربا بگيرد  مسلمان از كافر حربى مى ـ  2108مسأله  
 و فرزند و شوهر و زن ، و پدر تواند بگيرد ، مى ، ولى بعد از معامله اگر ربا گرفتن در شريعتش جايز باشد جايز نيست
 .توانند از يكديگر ربا بگيرند دايمى مى

 
 شرايط فروشنده و خريدار

 : براى فروشنده و خريدار چند چيز شرط است ـ  2109مسأله  

 . آن كه بالغ باشند)اول(

 . آن كه عاقل باشند)دوم(

 .، يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند  آن كه سفيه نباشند)سوم(

) مال خود را فروختم: (، پس اگر مثال به شوخى بگويد  آن كه قصد خريد و فروش داشته باشند)چهارم(
 .، و در حقيقت قصد خريد و فروش مقوم معامله است نه شرط صحت آن شود اى محقّق نمى معامله
 .اضى شدند معامله نافذ است، و اگر اكراه شدند و بعد ر  آن كه كسى آنها را اكراه به ناحقّ نكرده باشد)پنجم(

، يا واليت بر مالك و يا وكالت و اذن از او داشته  دهند مالك باشند  آن كه جنس و عوضى را كه مى)ششم(
 .، و احكام اينها در مسائل آينده خواهد آمد باشند

 و اگر معامله با ، ، در مال خودش باطل است  معامله با بچه نابالغ كه مستقل در معامله باشد ـ  2110مسأله  
 .، معامله صحيح است ولى باشد و بچه نابالغ مميز فقط صيغه معامله را جارى سازد
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،  ، يا به آن پول چيزى بخرد و اگر جنس يا پول مال ديگرى باشد و آن بچه وكالةً از صاحبش آن مال را بفروشد
 .، مستقل در تصرّف باشد معامله صحيح است هر چند بچه مميز

، اگر چه مميز نباشد اشكال  اگر طفل فقط وسيله باشد كه جنس و عوض آن را به دو طرف معامله برساندو 
، ولى بايد فروشنده و خريدار يقين يا اطمينان داشته باشند كه طفل جنس يا عوض را به صاحب آن  ندارد
 .رساند مى

جنس يا پولى از او  او صحيح نيست ـ معامله بكند و اگر با بچه نابالغ ـ در صورتى كه معامله با  ـ  2111مسأله  
، يا  اگر مال ديگرى باشد بايد به صاحب آن بدهد ، و ، بايد به ولى او بدهد ، در صورتى كه مال خود بچه باشد بگيرد

ا ، بايد چيزى ر اى ندارد شناسد و براى شناختن او هم وسيله ، و اگر صاحب آن را نمى از صاحبش رضايت بخواهد
، و بنابر احتياط واجب براى آن از حاكم شرع اذن  كه از بچه گرفته از طرف صاحب آن بابت مظالم به فقير بدهد

 .بگيرد
ـ معامله كند و جنس يا پولى   اگر كسى با بچه مميز ـ در صورتى كه معامله با او صحيح نيست ـ  2112مسأله  

 .، و اگر بچه مميز نباشد حقّ مطالبه ندارد چه بعد از بلوغش مطالبه نمايدتواند از ب ، مى كه به بچه داده از بين برود
،  ، چنانچه بعد از معامله راضى شود  اگر خريدار يا فروشنده را بر معامله به ناحقّ اكراه كنند ـ  2113مسأله  

 .، ولى احتياط مستحب آن است كه دوباره معامله را انجام دهند معامله صحيح است
، تا زمانى كه صاحب مال به فروش آن راضى   اگر انسان مال كسى را بدون اجازه او بفروشد ـ  2114له  مسأ

 .شود ، بر آن معامله ترتيب اثر داده نمى نشود و اجازه نكند
 پدر و جد پدرى طفل و نيز وصى پدر و وصى جد پدرى طفل ـ كه او را قيم بر صغير قرار  ـ  2115مسأله  

، و مجتهد عادل هم  ، و بنابر احتياط واجب معامله به مصلحت طفل باشد توانند مال طفل را بفروشند ند ـ مىا داده
، و  تواند مال يتيم را در صورتى كه به مصلحت او باشد بفروشد در صورت نبودن پدر و جد پدرى و وصى آن دو مى

 .دهمچنين مال ديوانه و غايب را در صورتى كه ضرورت اقتضا كن
،   اگر كسى مالى را غصب كند و بفروشد و بعد از فروش صاحب مال معامله را اجازه كند ـ  2116مسأله  

،  ، ملك مشترى است ، و چيزى را كه غصب كننده به مشترى داده و منفعتهاى آن از موقع معامله معامله نافذ است
 .اند ك كسى است كه مال او را غصب كرده، مل و چيزى را كه مشترى داده و منفعتهاى آن از موقع معامله

، چنانچه  ، مال خودش باشد  اگر كسى مالى را غصب كند و بفروشد به قصد اين كه عوض آن ـ  2117مسأله  
 .شود نه مالِ غاصب ، مالِ مالك مى ، ولى عوض ، معامله نافذ است صاحب مال معامله را اجازه كند

 
 شرايط جنس و عوض آن

 :گيرند پنج شرط دارد فروشند و چيزى را كه عوض آن مى  جنسى را كه مى  ـ 2118مسأله  

 . آن كه مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره و مانند اينها معلوم باشد)اول(

تواند آن را تحويل دهد ولى  ، و اگر فروشنده مثال مالى بفروشد كه نمى  آن كه بتوانند آن را تحويل دهند)دوم(
، بنابراين فروختن مثال اسبى كه فرار كرده و هيچيك از  كند ، كفايت مى فتن آن را داشته باشدمشترى قدرت گر

، ولى اگر اسبى را كه فرار كرده با چيزى كه داراى ارزش است و  ، باطل است طرفين قدرت تسلّط بر آن را ندارند
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، و احوط آن است كه در غير بنده   است، اگر چه آن اسب پيدا نشود معامله صحيح ، بفروشد تواند تحويل دهد مى
، و در ضمن آن معامله شرط كند كه اگر گريخته پيدا شد مال  ، چيزى را كه ارزش دارد بفروشد و كنيز گريخته
 .مشترى باشد

 .، معين نمايند كند  خصوصياتى را كه در جنس و عوض است و به واسطه آنها قيمت اختالف پيدا مى)سوم(

، مگر در مواردى كه خواهد  ، پس مالى كه وقف شده فروش آن جايز نيست ملك طلق باشد آن كه )چهارم(
 .آمد

،  ، پس اگر مثال منفعت يك ساله خانه را بفروشد صحيح نيست  خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را)پنجم(
 عوض آن را منفعت يك ، مثال فرشى را از كسى بخرد و ولى چنانچه خريدار به جاى پول منفعت ملك خود را بدهد

 .، و احكام اينها در مسائل آينده خواهد آمد ، اشكال ندارد ساله خانه خود قرار دهد
ـ بايد با  بنابر احتياط ، در آن شهر ـ كنند  جنسى را كه در شهرى با وزن يا پيمانه معامله مى ـ  2119مسأله  

 .، با ديدن خريدارى نمايد كنند  كه با ديدن معامله مىتواند همان جنس را در شهرى ، ولى مى وزن يا پيمانه بخرد
، به اين طور  شود معامله كرد ، با پيمانه هم مى كنند  چيزى را كه با وزن خريد و فروش مى ـ  2120مسأله  

 .گيرد ده پيمانه بدهد اى كه يك من گندم مى ، با پيمانه خواهد ده من گندم بفروشد كه اگر مثال مى
، ولى اگر دو مالك  ، معامله باطل است  اگر يكى از شرطهايى كه گذشت در معامله نباشدـ   2121مسأله  

 .، تصرّف آنها در مواردى كه توقّف بر ملك نداشته باشد اشكال ندارد راضى باشند كه در مال يكديگر تصرّف كنند
 شود يا در معرض خرابى ، ولى اگر به طورى خراب  معامله چيزى كه وقف شده باطل است ـ  2122مسأله  

مثال حصير مسجد به طورى پاره شود كه  اى را كه مال براى آن وقف شده از آن ببرند ـ باشد كه نتوانند استفاده
، بايد عوض آن را در همان  ، و در صورتى كه ممكن باشد ـ فروش آن اشكال ندارد نتوانند روى آن نماز بخوانند

، و در هر حال تصرّف در وقف به فروش و همچنين  تر باشد  واقف نزديكمسجد به مصرفى برسانند كه به غرض
 .، و در صورت نبودن او به اذن حاكم شرع باشد تصرّف در عوض آن بايد توسط متولّى

، به طورى اختالف پيدا شود كه اگر  اند  هرگاه بين كسانى كه مال را براى آنان وقف كرده ـ  2123مسأله  
، و بايد به عوض آن مالى  توانند آن مال را بفروشند ، مى ، خوف تلف مال وقف يا جانى باشد دمال وقف را نفروشن

، و در صورت عدم امكان به  بخرند و بر طبق وقف اول عوايد آن را در مصرفى كه واقف معين كرده صرف كنند
ف شرط كند كه اگر صالح در ، و همچنين است اگر واق تر است برسانند مصرفى كه به مقصود وقف كننده نزديك

 .فروش وقف باشد بفروشند
، ولى منافع آن ملك در  ، اشكال ندارد اند  خريد و فروش ملكى را كه به ديگرى اجاره داده ـ  2124مسأله  

، يا به گمان اين كه مدت اجاره آن  اند ، و اگر خريدار نداند كه آن ملك را اجاره داده مدت اجاره مال مستأجر است
 .تواند معامله را فسخ كند ، پس از اطّالع مى كم است ملك را خريده باشد

 
 صيغه خريد و فروش
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ـ به  اين اگر فروشنده ـ مثال ، بنابر  در خريد و فروش الزم نيست صيغه را به عربى بخوانند ـ  2125مسأله  
، ولى  معامله صحيح است) كردمقبول : (مشترى بگويد و) اين مال را در عوض اين پول فروختم: (فارسى بگويد

 .فروش باشد ، يعنى به گفتن اين دو جمله مقصودشان خريد و خريدار و فروشنده بايد قصد انشاء داشته باشند
، ولى فروشنده و خريدار به دادن و گرفتن قصد فروش و خريد   اگر براى معامله صيغه نخوانند ـ  2126مسأله  

 .شوند  مالك مى، معامله صحيح است و هر دو كنند

 
 ها خريد و فروش ميوه

، و نيز فروختن  ، پيش از چيدن صحيح است اى كه گل آن ريخته و دانه بسته  فروش ميوه ـ  2127مسأله  
 .، ولى خرماى نخل را قبل از سرخى و زردى نبايد بفروشند غوره بر درخت اشكال ندارد

، و فروختن ميوه دو سال  ن بدون ضميمه جايز نيست فروختن ميوه يك سال قبل از ظهور آ ـ  2128مسأله  
، و بعد از ظهور آن پيش از آن كه دانه  ، و همچنين فروختن ميوه يك سال با ضميمه جايز است يا بيشتر از آن

، احتياط مستحب آن است كه چيزى از حاصل زمين مانند سبزيها يا مال ديگرى با آن  ببندد و گلش بريزد
 .يوه بيشتر از يك سال را به او بفروشند، و يا م بفروشند

، ولى جايز نيست عوض   اگر خرمايى را كه زرد يا سرخ شده بر درخت بفروشند اشكال ندارد ـ  2129مسأله  
،  ، و همچنين بنابر احتياط عوض آن را خرماى غير آن درخت قرار ندهند آن را از خرماى همان درخت قرار دهند

 .مهچه شخصى باشد و چه در ذ

، در صورتى كه مقدار آن را تخمين كنند و صاحب  اما اگر كسى يك درخت خرما در خانه ديگرى داشته باشد
 .، اشكال ندارد درخت آن را به صاحب خانه بفروشد و عوض آن را خرما قرار بدهند

صورتى كه ظاهر و ، در  شود  فروختن خيار و بادنجان و سبزيها كه سالى چند مرتبه چيده مى ـ  2130مسأله  
 .، جايز است نمايان شده باشد و معين كنند كه مشترى در سال چند دفعه آن را بچيند

،  ، به چيز ديگر غير گندم و جو بفروشند  اگر خوشه گندم و جو را بعد از آن كه دانه بسته ـ  2131مسأله  
، و همچنين ـ بنابر  شود جايز نيست ، و فروختن آن به گندم و جوى كه از همان خوشه حاصل مى اشكال ندارد

 .، چه شخصى باشد و چه در ذمه احتياط واجب ـ به گندم و جوى كه از غير آن خوشه باشد

 
 نقد و نسيه

توانند جنس و عوض را از  ، خريدار و فروشنده بعد از معامله مى  اگر جنسى را نقد بفروشند ـ  2132مسأله  
، و تحويل اموال چه منقول و چه غير منقول به اين است كه مانع از تصرّف  رنديكديگر مطالبه نموده و تحويل بگي

 .ديگرى را بر طرف كند
، پس اگر جنسى را بفروشد كه سر خرمن عوض   در معامله نسيه بايد مدت كامال معلوم باشد ـ  2133مسأله  
 .، چون مدت كامال معين نشده معامله باطل است آن را بگيرد
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تواند عوض  ، نمى اند ، پيش از تمام شدن مدتى كه قرار گذاشته  اگر جنسى را نسيه بفروشد ـ  2134مسأله  
تواند پيش از تمام  ، فروشنده مى ، ولى اگر خريدار بميرد و از خودش مال داشته باشد آن را از خريدار مطالبه نمايد

 .، طلبى را كه دارد از ورثه او مطالبه نمايد شدن مدت
تواند عوض آن  ، مى اند ، بعد از تمام شدن مدتى كه قرار گذاشته  اگر جنسى را نسيه بفروشد ـ  2135 مسأله 

، و در  ، يا معامله را فسخ كند ، بايد او را مهلت دهد ، ولى اگر خريدار نتواند بپردازد را از خريدار مطالبه نمايد
 .صورتى كه آن جنس موجود است پس بگيرد

، معامله  ، نسيه بدهد و قيمت آن را به او نگويد داند  اگر به كسى كه قيمت جنس را نمى ـ  2136مسأله  
: ، مثال بگويد ، نسيه بدهد و گرانتر حساب كند داند ، ولى اگر به كسى كه قيمت نقدى جنس را مى باطل است

، و او قبول  كنم ر حساب مىفروشم گرانت ، تومانى يك ريال از قيمتى كه نقد مى دهم جنسى را كه به تو نسيه مى
 .كند اشكال ندارد

، اگر مثال بعد از   كسى كه جنسى را نسيه فروخته و براى گرفتن ثمن آن مدتى قرار داده ـ  2137مسأله  
 .، اشكال ندارد كنم اين مقدار از ثمن را نقد بده و بقيه را به تو واگذار مى: گذشتن نصف مدت به خريدار بگويد

 
 فمعامله سل

، كه بعد از   معامله سلف آن است كه مشترى به پول نقد جنسى را كه در ذمه است بخرد ـ  2138مسأله  
 .، و اين معامله عكس نسيه است مدتى آن جنس را تحويل بگيرد

قبول : ، و فروشنده بگويد دهم كه مثال بعد از شش ماه فالن جنس در ذمه را بگيرم اين پول را مى: و اگر بگويد
، معامله  فالن جنس در ذمه را فروختم كه بعد از شش ماه تحويل بدهم: ، يا فروشنده پول را بگيرد و بگويد كردم

 .صحيح است
عوض آن را طال يا نقره بگيرد   اگر طال يا نقره را ـ چه پول باشد و چه غير پولـ سلف بفروشد و ـ  2139مسأله  

، سلف  ، ولى اگر جنس يا پولى را كه از جنس طال و نقره نيست ل استـ چه پول باشد و چه غير پولـ معامله باط
 .بفروشد و عوض آن را جنس يا طال يا نقره بگيرد ـ چه پول باشد و چه غير پولـ معامله صحيح است

 
 شرايط معامله سلف

 : معامله سلف هفت شرط دارد ـ  2140مسأله  

اى كه در  ، و تعيين آنها به اندازه كند معين نمايند فرق مى خصوصياتى را كه قيمت جنس به واسطه آنها )اول(
، و در اجناسى كه اوصاف و خصوصيات آنها به غير از ديدن  عرف عام بگويند خصوصيات آن معلوم شده كافيست

 .مانند جواهرات و امثال آن ـ معامله سلف صحيح نيست شود ـ معين نمى
، يا به مقدار  ، خريدار تمام قيمت را به فروشنده بدهد ز هم جدا شوند پيش از آن كه خريدار و فروشنده ا)دوم(

، و طلب خود را  ، و آن طلب نقد يا مدت دارى باشد كه مدت آن رسيده باشد قيمت آن از فروشنده طلبكار باشد
 به آن مقدار ، معامله نسبت ، و چنانچه مقدارى از قيمت آن را بدهد بابت قيمت جنس حساب كند و او قبول نمايد

 .صحيح است و فروشنده حقّ فسخ معامله را دارد
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تا اول خرمن جنس را تحويل : ، و اگر ـ مثال ـ بگويد  مدت را به طورى كه كامال معلوم باشد معين كنند)سوم(
 .، معامله باطل است ، چون مدت كامال معلوم نشده دهم مى

 .ه فروشنده بتواند در آن وقت آن جنس را تحويل دهد وقتى را براى تحويل جنس معين كنند ك)چهارم(

 جاى تحويل جنس را معين نمايند در صورتى كه اختالف امكنه موجب دشوارى تسليم يا خسارت مالى )پنجم(
 .، الزم نيست اسم آن جا را ببرند بشود ولى اگر از قرائن جاى آن معلوم باشد

جنسى را هم كه معموال با ديدن  ، و ره و مانند اينها معين كنند مقدار جنس را به وزن يا پيمانه يا شما)ششم(
، ولى بايد مثل بعضى از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن به  ، اگر سلف بفروشند اشكال ندارد كنند معامله مى

 .قدرى كم باشد كه مردم به آن اهميت ندهند
، عوض آن از  شوند باشد كه با وزن يا پيمانه فروخته مى، چنانچه از اجناسى  فروشند  چيزى را كه مى)هفتم(

 .توان فروخت ، مثال گندم را به گندم سلفاً نمى همان جنس نباشد

 
 احكام معامله سلف

اش  ، پيش از تمام شدن مدت به غير فروشنده تواند جنسى را كه سلف خريده  انسان نمى ـ  2141مسأله  
،  ، و بعد از تمام شدن مدت اگر چه آن را تحويل نگرفته باشد ر احتياط واجب، و همچنين به فروشنده بناب بفروشد

، و  ، نبايد به بيشتر از ثمن بفروشد ، ولى در صورتى كه به فروشنده به جنس ثمن بفروشد فروختن آن اشكال ندارد
، ولى اگر به بيشتر از  ت، پيش از تحويل گرفتن آن جايز نيس شود فروختن اجناسى كه با وزن يا پيمانه فروخته مى

 .اش نفروشد مانعى ندارد سرمايه
، مشترى بايد قبول   در معامله سلف اگر فروشنده جنسى را كه معامله كرده در موعدش بدهد ـ  2142مسأله  

، مشترى بايد قبول  ، و نيز اگر بهتر از آنچه معامله كرده بدهد و طورى باشد كه از همان جنس حساب شود كند
 .نمايد

، مشترى  تر از جنسى باشد كه معامله كرده دهد پست  اگر جنسى را كه فروشنده مى ـ  2143مسأله  
 .تواند قبول نكند مى

، در صورتى كه مشترى  ، جنس ديگرى بدهد  اگر فروشنده به جاى جنسى كه معامله كرده ـ  2144مسأله  
 .، اشكال ندارد راضى شود

، ناياب شود و نتواند آن  ، در موقعى كه بايد آن را تحويل دهد ه سلف فروخته اگر جنسى را ك ـ  2145مسأله  
 .، يا معامله را به هم بزند و چيزى را كه داده پس بگيرد تواند صبر كند تا تهيه نمايد ، مشترى مى را تهيه كند
ثمن آن را هم بعد از مدتى   اگر جنسى را بفروشد و قرار بگذارد كه بعد از مدتى تحويل دهد و ـ  2146مسأله  

 .، معامله باطل است بگيرد

 
 فروش طال و نقره به طال و نقره

، در صورتى كه وزن  سكّه ، سكّه دار باشند يا بى  اگر طال را به طال و نقره را به نقره بفروشد ـ  2147مسأله  
 .، معامله حرام و باطل است يكى از آنها زيادتر باشد
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، و الزم نيست وزن آنها  ، معامله صحيح است  طال را به نقره يا نقره را به طال بفروشد اگر ـ  2148مسأله  
 .مساوى باشد
، بايد فروشنده و خريدار پيش از آن كه از يكديگر   اگر طال يا نقره را به طال يا نقره بفروشند ـ  2149مسأله  
اند تحويل  يچ مقدار از چيزى را كه معامله كرده، و اگر ه ، جنس و عوض آن را به يكديگر تحويل دهند جدا شوند

 .، معامله باطل است ندهند
 اگر فروشنده يا خريدار تمام چيزى را كه معامله كرده تحويل دهد و ديگرى مقدارى از آن را  ـ  2150مسأله  

ولى كسى كه ،  ، معامله نسبت به آن مقدار كه تحويل داده شده صحيح است تحويل دهد و از يكديگر جدا شوند
 .تواند معامله را به هم بزند ، مى تمام مال به دست او نرسيده

،  ، و خاك طالى معدن را به طالى خالص بفروشند  اگر خاك نقره معدن را به نقره خالص ـ  2151مسأله  
،  الص برابر استاى كه در خاك است با مقدار طال يا نقره خ ، مگر آن كه بدانند مقدار طال يا نقره معامله باطل است

 .ولى فروختن خاك نقره به طال و خاك طال به نقره اشكال ندارد

 
 تواند معامله را به هم بزند مواردى كه انسان مى

توانند  ، و خريدار و فروشنده در يازده صورت مى گويند  حقّ به هم زدن معامله را خيار مى ـ  2152مسأله  
 :معامله را به هم بزنند

، هر چند از مجلس عقد بيرون آمده  خريدار و فروشنده بعد از معامله از يكديگر جدا نشده باشند آن كه )اول(
 .گويند مى» خيار مجلس«، و اين خيار را  باشند
 .گويند»  خيار غبن «، و اين خيار را   آن كه طرف معامله ـ در بيع يا غير آن ـ مغبون شده باشد)دوم(

، و   كنند كه تا مدت معينى هر دو يا يكى از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند آن كه در معامله قرارداد)سوم(
 .گويند» خيار شرط«آن را 
 آن كه طرف معامله مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طورى كند كه قيمت مال در نظر )چهارم(

 .گويند» خيار تدليس«، و آن را  مردم زياد شود
، يا  از دو طرف معامله با ديگرى شرط كند كه كارى را انجام دهد و به آن شرط عمل نشود آن كه يكى )پنجم(

، كه  ، داراى خصوصيتى باشد و آن مال داراى آن خصوصيت نباشد شرط كند مالى را كه در خارج است و نه در ذمه
 .گويند» خلّف شرطخيار ت«، و آن را  تواند معامله را به هم بزند در اين دو صورت شرط كننده مى

 .گويند» خيار عيب« آن كه در جنس يا عوض آن عيبى باشد و آن را )ششم(

اند مال ديگرى است كه اگر صاحب آن به   آن كه معلوم شود مقدارى از جنسى را كه معامله نموده)هفتم(
انچه پرداخته باشد پس ، يا عوض آن مقدار را چن تواند معامله را به هم بزند ، طرف ديگر مى معامله راضى نشود

 :، و اين دو صورت دارد بگيرد

 .است» خيار شركت«، و اين صورت مورد   ـ آن كه آن مقدار كسر مشاع باشد1

 .است» خيار تبعض صفقه«، و اين صورت مورد  باشد) جدا( ـ آن كه آن مقدار مفروز 2
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، و بعد  ه و طرف نديده به او بگويد آن كه صاحب مال خصوصيات مالى را كه در خارج است نه در ذم)هشتم(
خيار «، و آن را  تواند معامله را به هم بزند ، كه در اين صورت طرف مى معلوم شود طورى كه گفته نبوده است

 .گويند» رؤيت
، تا سه روز   آن كه اگر مشترى ثمن جنسى را كه خريده و شرط نكرده كه در پرداخت آن تأخير كند)نهم(
، ولى اگر  تواند معامله را به هم بزند ، مى ن صورت چنانچه فروشنده جنس را تحويل نداده باشد، كه در اي ندهد

، در صورتى كه تا شب ثمن آن  شود ها باشد كه اگر يك روز بماند ضايع مى جنسى را كه خريده مثل بعضى از ميوه
خيار «اند معامله را به هم بزند، و آن را تو را ندهد و شرط نكرده باشد كه دادن آن را تأخير بيندازد، فروشنده مى

 .گويند» تأخير
، و اگر در عوض چيزى كه  تواند معامله را به هم بزند  آن كه كسى كه حيوانى را خريده تا سه روز مى)دهم(

 .گويند» خيار حيوان«، و آن را  تواند معامله را به هم بزند ، فروشنده تا سه روز مى فروخته حيوانى گرفته باشد
، كه در  ، مثال اسبى را كه فروخته فرار نمايد  آن كه فروشنده نتواند جنسى را كه فروخته تحويل دهد)يازدهم(

، و احكام اينها در مسائل آينده  گويند» خيار تعذّر تسليم«تواند معامله را به هم بزند و آن را  اين صورت خريدار مى
 .خواهد آمد

، يا موقع معامله غفلت كند و جنس را گرانتر از قيمت  جنس را نداند اگر خريدار قيمت  ـ  2153مسأله  
تواند  ، مى كنند دهند و مسامحه نمى ، چنانچه به قدرى گران خريده كه مردم به آن اهميت مى معمولى آن بخرد

 .معامله را به هم بزند

، در   ارزانتر از قيمت آن بفروشد، يا موقع معامله غفلت كند و جنس را و نيز اگر فروشنده قيمت جنس را نداند
 .تواند معامله را به هم بزند ، مى صورتى كه مردم به مقدارى كه ارزان فروخته اهميت بدهند و مسامحه نكنند

، و قرار  فروشند  در معامله بيعِ شرط كه مثال خانه صد هزار تومانى را به پنجاه هزار تومان مى ـ  2154مسأله  
، در صورتى كه خريدار و فروشنده  روشنده سر مدت پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزندگذارند كه اگر ف مى

 .، معامله صحيح است قصد خريد و فروش داشته باشند
،   در معامله بيع شرط اگر چه فروشنده اطمينان داشته باشد كه هرگاه سر مدت پول را ندهد ـ  2155مسأله  

، حقّ ندارد ملك را از خريدار  ، ولى اگر سر مدت پول را ندهد ، معامله صحيح است هدد خريدار ملك را به او مى
 .تواند ملك را از ورثه او مطالبه نمايد ، نمى ، و اگر خريدار بعد از رسيدن مدت بميرد مطالبه كند

، و مشترى  روشدـ چاى اعال را با چاى پست مخلوط كند و به اسم چاى اعال بف مثال  اگر ـ ـ  2156مسأله  
 .تواند معامله را به هم بزند ، مى جاهل باشد

، و خريدار بفهمد كه آن مال عيبى   اگر معامله بر مالى كه در خارج است نه در ذمه واقع شود ـ  2157مسأله  
ه و او ، چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال بود ، مثال حيوانى را بخرد و بفهمد كه يك چشم آن كور است دارد
،  ، و چنانچه برگرداندن ممكن نباشد تواند معامله را به هم زده و آن مال را به فروشنده برگرداند ، مى دانسته نمى

، در اين صورت فرق قيمت  ، يا تصرّفى كه مانع از رد است نموده باشد مثل آن كه در آن مال تغييرى حاصل شده
،  اوت قيمت سالم و معيوب از ثمنى كه به فروشنده داده پس بگيرد، و به نسبت تف سالم و معيوب آن معين شود

، اگر بفهمد معيوب است در صورتى كه قيمت سالم آن هشت تومان و قيمت  مثال مالى را كه به چهار تومان خريده
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تواند يك چهارم پولى را  ، مى باشد ، چون فرق قيمت سالم و معيوب يك چهارم مى معيوب آن شش تومان باشد
 .كه داده ـ يعنى يك تومان ـ از فروشنده بگيرد

،   اگر فروشنده بفهمد در عوض مشخّص خارجى كه مالش را به آن فروخته عيبى است ـ  2158مسأله  
تواند معامله را به هم زده و آن عوض را به  ، مى دانسته چنانچه آن عيب پيش از معامله در عوض بوده و او نمى

تواند تفاوت قيمت سالم و  ، مى نچه از جهت تغيير يا تصرّف مانع از رد نتواند برگرداند، و چنا صاحبش برگرداند
 .معيوب را به دستورى كه در مسأله پيش گذشت بگيرد

تواند  ، خريدار مى ، عيبى در آن پيدا شود  اگر بعد از معامله و پيش از تحويل دادن مال ـ  2159مسأله  
، فروشنده   اگر در عوض مال بعد از معامله و پيش از تحويل دادن عيبى پيدا شود، و نيز معامله را به هم بزند

 .، ولى اگر بخواهند تفاوت قيمت بگيرند جايز نيست تواند معامله را به هم بزند مى
 ، الزم نيست فوراً معامله را به هم بزند و بعد هم حقّ به  اگر بعد از معامله عيب مال را بفهمد ـ  2160مسأله  

 .، اگر چه احوط عدم تأخير است هم زدن معامله را دارد
تواند  ، مى ، اگر چه فروشنده حاضر نباشد  هرگاه بعد از خريدن جنس عيب آن را بفهمد ـ  2161مسأله  

 .، و همچنين است حكم در ساير خيارات معامله را به هم بزند
، يا  تواند معامله را به هم بزند ر مال است نمى در چهار صورت خريدار به واسطه عيبى كه د ـ  2162مسأله  

 :تفاوت قيمت بگيرد
 . آن كه موقع خريدن عيب مال را بداند)اول(

 . آن كه به عيب مال راضى شود)دوم(

 ).گيرم دهم و تفاوت قيمت هم نمى اگر مال عيبى داشته باشد پس نمى: ( آن كه در وقت معامله بگويد)سوم(

ولى اگر عيبى را ) فروشم اين مال را با هر عيبى كه دارد مى: ( در وقت معامله بگويد آن كه فروشنده)چهارم(
تواند براى  ، خريدار مى و بعد معلوم شود عيب ديگرى هم دارد) فروشم مال را با اين عيب مى: (معين كند و بگويد

 .، تفاوت قيمت بگيرد ، و در صورتى كه نتواند پس دهد عيبى كه فروشنده معين نكرده مال را پس دهد
تواند معامله را به عيب فسخ كند   در چند صورت كسى كه مال معيوب به او منتقل شده نمى ـ  2163مسأله  
 :تواند تفاوت قيمت را مطالبه كند و فقط مى

 . در صورتى كه عين تلف شده باشد)اول(

 .، و مانند آن ى فروخته يا بخشيده باشد، مثل اين كه به ديگر  در صورتى كه از ملك او خارج شده باشد)دوم(

اى را كه خريده بريده يا رنگ كرده  ، مثل اين كه پارچه  در صورتى كه در مال تغييرى حاصل شده باشد)سوم(
 .باشد
، مثل اين  اى بر آن انجام داده باشد ، ولى معامله  در صورتى كه آن مال هر چند از ملك او خارج نشده)چهارم(

 .اجاره يا به گرو داده باشدكه آن را به 
، ولى اگر مورد معامله حيوان معيوبى  ، عيبى در آن پيدا شده باشد  در صورتى كه بعد از تحويل گرفتن)پنجم(

تواند معامله را  ، اگر چه آن را تحويل گرفته باشد باز هم مى باشد و پيش از گذشتن سه روز عيب ديگرى پيدا كند
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، حقّ فسخ  ، و همچنين است در صورتى كه از جهت شرط ، به هم بزند ر حيوان داردبه حقّ فسخى كه از جهت خيا
 .داشته باشد

 اگر انسان مالى داشته باشد كه خودش آن را نديده و ديگرى خصوصيات آن را براى او گفته  ـ  2164مسأله  
،  روش بفهمد كه بهتر از آن بوده، چنانچه او همان خصوصيات را به مشترى بگويد و آن را بفروشد و بعد از ف باشد
 .تواند معامله را به هم بزند مى

 
 مسائل متفرّقه خريد و فروش

، بايد تمام چيزهايى را كه به واسطه آنها   اگر فروشنده قيمت خريد جنس را به مشترى بگويد ـ  2165مسأله  
، مثال بايد بگويد كه نقد خريده  روشد، اگر چه به همان قيمت يا كمتر از آن بف شود بگويد قيمت كم يا زياد مى

 .تواند معامله را به هم بزند ، و چنانچه بعضى از آن خصوصيات را نگويد و بعد مشترى بفهمد مى است يا نسيه
اين جنس را به اين : ( اگر انسان جنسى را به كسى بدهد و قيمت آن را معين كند و بگويد ـ  2166مسأله  

، مال صاحب مال  هر چه زيادتر از آن قيمت بفروشد) تر فروختى اجرت فروشت باشدقيمت بفروش و هر چه زياد
، ولى اگر  المثل عمل خود را از صاحب مال بگيرد تواند اجرة است و اجاره فاسد است و فروشنده ـ بنابر مشهور ـ مى

ه با صاحب مال در زايد اجرة المثل بيشتر از آنچه باشد كه فروشنده به آن راضى شده احتياط واجب اين است ك
، زيادى مال  اين جنس را اگر به زيادتر از آن قيمت فروختى: (، و اگر به طور جعاله باشد و بگويد مصالحه كند
 .اشكال ندارد) خودت باشد
، و چنانچه  ، معصيت كرده است  اگر قصاب گوشت نر بفروشد و به جاى آن گوشت ماده بدهد ـ  2167مسأله  

، و اگر آن را  تواند معامله را به هم بزند ، مشترى مى فروشم عين كرده و گفته اين گوشت نر را مىآن گوشت را م
 .، قصاب بايد گوشت نر به او بدهد ، در صورتى كه مشترى به گوشتى كه گرفته راضى نشود معين نكرده

اى به او  ، و بزاز پارچه )نرودخواهم كه رنگ آن  اى مى پارچه: ( اگر مشترى به بزاز بگويد ـ  2168مسأله  
 .تواند معامله را به هم بزند ، مشترى مى بفروشد كه رنگ آن برود

 .، و اگر دروغ باشد حرام است  قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مكروه است ـ  2169مسأله  
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 » احكام شركت «

 
شتر مالى را ـ چه عين باشد و چه دين ـ به نحو  شركت عبارت است از مالك بودن دو نفر يا بي ـ  2170مسأله  
 ... .، ثلث و  ، مانند نصف كسر مشاع

، چه آن سبب  ، به سبب غير اختيارى مانند ارث و به سبب اختيارى شود و شركت به چند سبب محقّق مى
، مانند اين كه دو  د، يا عقد باش ، مانند اين كه دو نفر با يكديگر مالى را حيازت كنند اختيارى عمل خارجى باشد

نفر كه صاحب دو مال هستند هر يك نصف مشاع از مال خود را به نصف مشاع از مال ديگرى به مثل بيع يا صلح 
 .معاوضه كند

، چه آن  شود ، نيز حاصل مى و همچنين شركت به امتزاج دو مال به طورى كه امتياز بين آن دو از ميان برود
 .ز دو جنسدو مال از يك جنس باشند و چه ا

مال مشترك  شود ـ عبارت است از قرارداد دو نفر يا بيشتر برمعامله به و شركت عقديه ـ كه احكام آن ذكر مى
 .كه سود براى هر يك و ضرر بر هر يك از آنها باشد

 ، مثال چند گيرند با يكديگر شركت كنند  اگر دو نفر يا بيشتر در مزدى كه از كار خودشان مى ـ  2171مسأله  
، ولى اگر هر يك از  ، شركت آنان صحيح نيست كارگر با هم قرار بگذارند كه هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت كنند

آنان مصالحه كند كه مثال نصف در آمد خودش را به نصف در آمد طرف ديگرى در مدت معينى و آن طرف قبول 
نند كه هر يك از آنها مثال نصف اجرتشان را به ، و اگر در ضمن عقد الزمى شرط ك شوند ، در مزد شريك مى كند

، و همچنين است اگر شرط در ضمن  شوند ولى واجب است به شرط عمل كنند ، هر چند شريك نمى ديگرى بدهد
 .عقد جايز باشد تا وقتى كه عقد به هم نخورده باشد

 جنسى بخرد و قيمت آن را  اگر دو نفر با يكديگر شركت كنند كه هر كدام به اعتبار خود ـ  2172مسأله  
، اما اگر  ، صحيح نيست اند با يكديگر شريك باشند خودش بدهكار شود ولى در استفاده جنسى كه هر كدام خريده

، كسر مشاع آن را ـ نصف يا  خرد هر كدام ديگرى را وكيل كند كه جنسى را كه به ما فى الذمه ـ نقد يا نسيه ـ مى
،  ، و بعد هر شريكى جنسى را براى خودش و شريكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند ثلث مثال ـ به ذمه او بخرد

 .شركت صحيح است
، و بايد از روى قصد  شوند بايد عاقل و بالغ باشند  كسانى كه به عقد شركت با هم شريك مى ـ  2173مسأله  

 كه مال خود را در كارهاى بيهوده ، پس سفيه ـ كسى ، و بتوانند در مال خود تصرّف نمايند و اختيار شركت كنند
 .، اگر شركت كند صحيح نيست كند ـ چون حقّ ندارد در مال خود تصرّف نمايد صرف مى

،  كند ، يا بيشتر از شريك ديگر كار مى كند  اگر در عقد شركت شرط كنند كسى كه كار مى ـ  2174مسأله  
، ولى اگر شرط كنند كسى  اند به او بدهند آنچه را شرط كرده، بايد  ، از سود بيشتر ببرد يا ارزش كار او بيشتر است

، ولى اگر  ، شرط باطل است كند يا ارزش كار او بيشتر نيست از سود بيشتر ببرد كند يا بيشتر كار نمى كه كار نمى
 .، شرط صحيح است و بايد به آن وفا كنند شرط كنند زيادى را به او تمليك كنند
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، اين قرار  ار بگذارند كه همه استفاده را يك نفر ببرد يا تمام ضرر بر يكى از آنان باشد اگر قر ـ  2175مسأله  
شود به ديگرى  ، ولى اگر قرار بگذارند كه آنچه را از استفاده مالك مى باطل و صحت شركت هم محلّ اشكال است

، عقد صحيح و شرط الزم  مليك نمايدشود از مال خود به او ت ، يا به مقدار تمام ضررى كه بر ديگرى وارد مى بدهد
 .الوفاء است

، چنانچه سرمايه آنان يك اندازه   اگر شرط نكنند كه يكى از شريكها بيشتر منفعت ببرد ـ  2176مسأله  
، بايد منفعت و ضرر را به  ، و اگر سرمايه آنان يك اندازه نباشد برند ، منفعت و ضرر را هم به يك اندازه مى باشد

،  ، مثال اگر دو نفر شركت كنند و سرمايه يكى از آنان دو برابر سرمايه ديگرى باشد يه قسمت نمايندنسبت سرما
،يا يكى كمتر كار كند يا هيچ  ، چه هر دو به يك اندازه كار كنند سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم ديگرى است

 .كار نكند
، يا هر كدام به تنهايى  دو با هم خريد و فروش نمايند اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر  ـ  2177مسأله  
 .، بايد به قرار داد عمل نمايند ، يا فقط يكى از آنان معامله كند معامله كند

، هيچ يك آنان بدون اجازه   اگر معين نكنند كه كدام يك آنان با سرمايه خريد و فروش نمايد ـ  2178مسأله  
 .عامله كندتواند با آن سرمايه م ديگرى نمى
، مثال اگر با او   شريكى كه اختيار سرمايه شركت با اوست بايد به قرار داد شركت عمل كند ـ  2179مسأله  
، بايد به همان قرارداد رفتار  ، يا جنس را از محلّ مخصوصى بخرد ، يا نقد بفروشد اند كه نسيه بخرد قرار گذاشته

، يا  ، و مال شركت را اگر متعارف نيست ، بايد به طور معمول معامله كند ، و اگر با او قرارى نگذاشته باشند نمايد
 .، در مسافرت همراه خود نبرد احتمال خطر براى مال است

اند خريد و  ، اگر بر خالف قراردادى كه با او كرده كند  شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى ـ  2180مسأله  
، در اين دو صورت معامله نسبت به   باشند و بر خالف معمول معامله كند، يا آن كه قراردادى نكرده فروش كند

، عوض مالش را  ، و در صورت تلف عين تواند عين مالش را ، پس چنانچه اجازه نكند مى حصه شريك فضولى است
 .بگيرد

هدارى سرمايه ، اگر زياده روى ننمايد و در نگ كند  شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى ـ  2181مسأله  
 .، ضامن نيست كوتاهى نكند و اتفاقاً مقدارى از آن يا تمام آن تلف شود

، اگر بگويد سرمايه تلف شده و پيش حاكم شرع  كند  شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى ـ  2182مسأله  
 .، بايد حرف او را قبول كرد قسم بخورد

، هيچكدام  اند برگردند  كه به تصرّف در مال يكديگر دادهاى  اگر تمام شريكها از اجازه ـ  2183مسأله  
،  ، و اگر يكى از آنان از اجازه خود برگردد شريكهاى ديگر حقّ تصرّف ندارند توانند در مال شركت تصرّف كنند نمى

 .تواند در مال شركت تصرّف كند ولى كسى كه از اجازه خود برگشته مى
كها تقاضا كند كه سرمايه شركت را قسمت كنند ـ اگر چه شركت مدت  هر وقت يكى از شري ـ  2184مسأله  

، كه آن  ، مگر آن كه قسمت محتاج به ضميمه مالى از غير مال مشترك باشد داشته باشدـ بايد ديگران قبول نمايند
 .، يا اين كه تقسيم ضرر معتنابه بر شركاء داشته باشد گويند را قسمت رد مى
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توانند در مال  ، شريكهاى ديگر نمى هوش شود يكى از شريكها بميرد يا ديوانه يا بى اگر  ـ  2185مسأله  
، و همچنين است اگر يكى از آنان سفيه شود ـ يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف  شركت تصرّف كنند

 .نمايد ـ و يا از طرف حاكم شرع به واسطه افالس ممنوع از تصرّف شود
، ولى اگر براى شركت  ، نفع و ضررش مال او است  شريك چيزى را نسيه براى خود بخرد اگر ـ  2186مسأله  

، و همچنين است اگر عقد شركت  ، نفع و ضررش براى شركاست بخرد و اطالق شركت شامل معامله نسيه بشود
 .معامله نسيه را نگيرد و براى شركت بخرد و شريك ديگر اجازه نمايد

، چنانچه طورى باشد  ، بعد بفهمند شركت باطل بوده اى كنند سرمايه شركت معامله اگر با  ـ  2187مسأله  
، به  دانستند شركت درست نيست كه اذن در معامله به صحت شركت مقيد نباشد ـ به اين معنى كه اگر مى

، و   آنان است، و هر چه از آن معامله پيدا شود مال همه بودند ـ معامله صحيح است در مال يكديگر راضى تصرّف
،  ، معامله صحيح اند آن معامله را اجازه كنند اگر اين طور نباشد چنانچه كسانى كه به تصرّف ديگران راضى نبوده

هركدام آنان كه براى شركت «: اند فرموده» اعلى اهللا مقامهم«از فقهاء  ، و در هر صورت جمعى باشد وگرنه باطل مى
تواند مزد زحمتهاى خود را به اندازه معمول با حفظ نسبت  ، مى ار نكرده باشداست اگر به قصد مجانى ك كارى كرده

، و در صورت اجازه  ولى ظاهر اين است كه در صورت عدم اجازه استحقاق اجرت نيست» از شريكهاى ديگر بگيرد
 .، و احوط صلح است استحقاق اجرت محلّ اشكال است
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 » احكام صلح «

 
ست كه انسان با ديگرى سازش كند كه مقدارى از مال يا منفعت مال خود را ملك  صلح آن ا ـ  2188مسأله  

، يا از طلب يا حقّ خود بگذرد كه او هم در عوض مقدارى از مال يا منفعت مال خود را به او  او كند يا اباحه كند
ن آن كه در مقابل اصال عوضى ، و صلح بر آنچه گذشت بدو ، يا از طلب يا حقّى كه دارد بگذرد واگذار يا اباحه نمايد

 .باشد محلّ اشكال است
، و بايد قصد صلح داشته و كسى او را   در عقد صلح هر يك از دو طرف بايد عاقل و بالغ باشد ـ  2189مسأله  

، و سفيه و ممنوع از تصرّف از طرف  ، و اگر اكراه شدند و بعد راضى شدند صلح نافذ است به ناحقّ اكراه نكرده باشد
 .اكم شرع به واسطه افالس نباشدح

، بلكه با هر لفظى كه بفهماند با هم صلح و   الزم نيست صيغه صلح به عربى خوانده شود ـ  2190مسأله  
، بلكه به دادن از يك طرف و گرفتن از طرف ديگر به قصد  ، و همچنين به معاطات اند صحيح است سازش كرده

 .شود صلح محقّق مى
گر كسى گوسفندهاى خود را به چوپان بدهد كه مثال يك سال نگهدارى كند و از شير آن  ا ـ  2191مسأله  

، چنانچه شير گوسفند را در مقابل زحمتهاى چوپان و روغنى كه از غير شير  استفاده نمايد و مقدارى روغن بدهد
چوپان اجاره دهد كه از شير ، بلكه اگر گوسفند را يك ساله به  ، اشكال ندارد گوسفند به عمل آمده باشد صلح كند

 .، نيز اشكال ندارد آن استفاده كند و در عوض مقدار معينى روغن كه از غير شير گوسفند به عمل آمده باشد بدهد
، در صورتى صحيح است كه او   اگر كسى بخواهد طلب يا حقّ خود را به ديگرى صلح كند ـ  2192مسأله  
 .ا حقّ خود بگذرد قبول كردن او الزم نيست، و اگر بخواهد از طلب ي قبول نمايد

، چنانچه طلبكار طلب خود را به كمتر   اگر انسان مقدار بدهى خود را بداند و طلبكار او نداند ـ  2193مسأله  
، زيادى براى  ، مثال پنجاه تومان طلبكار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نمايد از مقدارى كه هست صلح كند

، يا طورى باشد كه اگر مقدار  ، مگر آن كه مقدار بدهى خود را به او بگويد و او را راضى كند ل نيستبدهكار حال
 .كرد ، باز هم به آن مقدار صلح مى دانست طلب خود را مى

،   اگر بخواهند دو چيزى را كه از يك جنس است و وزن آنها معلوم است به يكديگر صلح كنند ـ  2194مسأله  
، اگر چه احتمال دهند  ، ولى اگر وزن آنها معلوم نباشد ب آن است كه وزن يكى بيشتر از ديگرى نباشداحتياط واج

 .كه وزن يكى بيشتر از ديگرى است و صلح نمايند صحيح است
، يا دو نفر از دو نفر ديگر طلبكار باشند و بخواهند   اگر دو نفر از يك نفر طلبكار باشند ـ  2195مسأله  
، مثال هر دو ده من  ، چنانچه طلب آنان از يك جنس و وزن آنها يكى باشد  را به يكديگر صلح كنندطلبهاى خود

، مثال يكى ده  ، و همچنين است اگر جنس طلب آنان يكى نباشد ، مصالحه آنان صحيح است گندم طلبكار باشند
نس و چيزى باشد كه معموال با وزن ، ولى اگر طلب آنان از يك ج من برنج و ديگرى دوازده من گندم طلبكار باشد

 .، مصالحه آنان اشكال دارد ، در صورتى كه وزن يا پيمانه آنها مساوى نباشد كنند يا پيمانه آن را معامله مى
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، چنانچه طلب خود را به مقدار كمترى   اگر از كسى طلبى دارد كه بايد بعد از مدتى بگيرد ـ  2196مسأله  
 .شد كه از مقدارى از طلب خود گذشت كند و بقيه را نقد بگيرد اشكال نداردصلح كند و مقصودش اين با

، و  توانند صلح را به هم بزنند ، با رضايت يكديگر مى  اگر دو نفر چيزى را با هم صلح كنند ـ  2197مسأله  
ند كسى كه آن حقّ را نيز اگر در ضمن معامله براى هر دو يا يكى از آنان حقّ به هم زدن معامله را قرار داده باش

 .تواند صلح را به هم بزند دارد مى
، و نيز  توانند معامله را به هم بزنند اند مى  تا وقتى خريدار و فروشنده از يكديگر جدا نشده ـ  2198مسأله  

ده تا ، و همچنين اگر پول جنسى را كه خري ، تا سه روز حقّ به هم زدن معامله را دارد اگر مشترى حيوانى را بخرد
، ولى كسى كه مالى را صلح  تواند معامله را به هم بزند ، فروشنده مى سه روز ندهد و جنس را تحويل نگيرد

، و در صورتى كه طرف مصالحه در پرداخت مال المصالحه  كند در اين سه صورت حقّ به هم زدن صلح را ندارد مى
تواند صلح را  ، نيز مى ر كه در احكام خريد و فروش گذشت، و همچنين در بقيه موارد خيا از حد متعارف تأخير كند

 .به هم بزند
، ولى اگر بخواهد  تواند صلح را به هم بزند ، مى  اگر چيزى را كه به صلح گرفته معيوب باشد ـ  2199مسأله  

 .تفاوت قيمت صحيح و معيوب را بگيرد اشكال دارد
مايد و با او شرط كند و بگويد كه بعد از مرگ من بايد  هرگاه مال خود را به كسى صلح ن ـ  2200مسأله  

 .، بايد به شرط عمل نمايد چيزى را كه به تو صلح كردم ـ مثال ـ وقف كنى و او هم اين شرط را قبول كند
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 » احكام اجاره «

 
بر اجاره به ، و بايد  كند بايد عاقل و بالغ باشند  اجاره دهنده و كسى كه چيزى را اجاره مى ـ  2201مسأله  

، و در مال خود حقّ تصرّف  ، اجاره نافذ است ، و اگر اكراه شدند و بعد به اجاره راضى شدند ناحقّ اكراه نشده باشند
، پس اجاره دادن و اجاره كردن سفيه و مفلسى كه به حكم حاكم شرع ممنوع از تصرّف در مال خود  داشته باشند

، ولى اجاره مفلس خودش را براى كارى يا خدمتى نافذ است  ولى يا طلبكاران، مگر به اذن و اجازه  باشد نافذ نيست
 .و محتاج به اجازه نيست

، يا مالى را براى او اجاره  تواند از طرف ديگرى وكيل شود و مال او را اجاره دهد  انسان مى ـ  2202مسأله  
 .كند

 .، اشكال ندارد ، يا خود او را اجير ديگرى نمايد د اگر ولى يا قيم بچه مال او را اجاره ده ـ  2203مسأله  

تواند بقيه اجاره  ، مى ، بعد از آن كه بچه بالغ شد و اگر مدتى از زمان بالغ شدن او را جزء مدت اجاره قرار دهد
، اجاره  ، ولى اگر اجاره تا زمان بعد از بلوغ به جهت مصلحتى بوده كه شرعاً مراعات آن واجب است را به هم بزند

 .، و احتياط واجب آن است كه به اذن حاكم شرع باشد نسبت به بعد از بلوغ نافذ
، و كسى كه به  شود اجير كرد ، بدون اجازه فقيه عادل نمى  بچه صغيرى را كه ولى ندارد ـ  2204مسأله  

، و در صورت نبودن  ير نمايدتواند از چند نفر مؤمن عادل اجازه بگيرد و او را اج ، مى فقيه عادل دسترسى ندارد
 .كند چند نفر از يك نفر هم كفايت مى

: ، بلكه اگر مالك به كسى بگويد  اجاره دهنده و مستأجر الزم نيست صيغه را به عربى بخوانند ـ  2205مسأله  
 مالك به قصد ، و نيز اگر حرفى نزنند و اجاره صحيح است) قبول كردم: (و او بگويد) ملك خود را به تو اجاره دادم(

 .، اجاره صحيح است ، و او هم به قصد اجاره كردن بگيرد اين كه ملك خود را اجاره دهد به مستأجر واگذار كند
، همين كه مشغول آن   اگر انسان بدون خواندن صيغه بخواهد براى انجام عملى اجير شود ـ  2206مسأله  

 .عمل شد اجاره صحيح است
،  ، يا اجاره كرده ، اگر با اشاره بفهماند كه ملك را اجاره داده تواند حرف بزند ى كسى كه نم ـ  2207مسأله  
 .صحيح است
 اگر ملكى را اجاره كند و صاحب ملك با او شرط كند كه منفعت براى خودش باشد و به غير  ـ  2208مسأله  
،  كه منفعت را خودش استيفا كند، و اگر شرط كند  تواند آن را به ديگرى اجاره دهد ، مستأجر نمى منتقل نكند

 .تواند به ديگرى اجاره دهد در صورتى كه خودش آن منفعت را استيفا نمايد مى

، به كسى اجاره دهد كه آن كس به شرط و مانند آن متعهد شده  مثل اين كه مستأجر منزلى را كه اجاره كرده
اى  ، و يا اين كه زنى خانه همان منزل سكنى دهد، و آن شخص متعهد مستأجر را در  براى او مسكنى تهيه نمايد

 .، و شوهر آن زن را در آن خانه سكنى دهد اجاره كند و بعد به شوهرش اجاره دهد

، اگر بخواهد خانه يا دكّان يا كشتى ـ و همچنين  تواند آن را به ديگرى اجاره بدهد و در صورتى كه مستأجر مى
، بايد در آن كارى مانند   به زيادتر از مقدارى كه آن را اجاره كرده اجاره دهدبنابر احتياط واجب اطاق يا آسيابـ را
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، مثال اگر با پول اجاره كرده  ، يا به غير جنسى كه اجاره كرده آن را اجاره دهد تعمير و سفيد كارى انجام داده باشد
 .به گندم يا چيز ديگر اجاره دهد

د كارى كه براى آن اجير شده براى خود انسان باشد و به ديگرى  اگر اجير با انسان شرط كن ـ  2209مسأله  
، و اگر شرط كند كه عمل را خودش استيفا كند ـ به نحوى كه در  شود او را به ديگرى اجاره داد ، نمى منتقل نكند

 چنانچه او ، تواند به ديگرى اجاره دهد ، و در صورتى كه مى شود او را به ديگرى اجاره داد ـ مى مسأله قبل گذشت
تواند  ، مى ، و اگر به چيز ديگرى اجاره دهد تواند زيادتر بگيرد ، نمى را به چيزى كه اجرت او قرار داده اجاره دهد

 .زيادتر بگيرد

، ولى اگر  و اگر خودش اجير كسى شود جايز نيست براى انجام آن عمل شخص ديگرى را به كمتر اجاره نمايد
 .تواند ديگرى را به كمتر اجاره نمايد ، مى جام داده باشدمقدارى از آن عمل را خودش ان

 اگر غير خانه و دكّان و كشتى و اجير ـ و همچنين بنابر احتياط واجب اطاق و آسياب ـ چيز  ـ  2210مسأله  
ه آن ، اگر چه به بيشتر از مقدارى كه اجاره كرد ديگرى را اجاره كند و مالك با او شرط نكند كه به غير اجاره ندهد

 .را اجاره دهد اشكال ندارد
 اگر خانه يا دكّانى را مثال يك ساله به صد تومان اجاره كند و از نصف آن خودش استفاده  ـ  2211مسأله  

، ولى اگر بخواهد نصف آن را به زيادتر از مقدارى كه  تواند نصف ديگر آن را به صد تومان اجاره دهد ، مى نمايد
، يا به غير  ، بايد در آن كارى مانند تعمير انجام داده باشد  و بيست تومان ـ اجاره دهداجاره كرده ـ مثال به صد

 .جنسى كه اجاره كرده اجاره دهد

 
 دهند شرايط مالى كه آن را اجاره مى

 :دهند چند شرط دارد  مالى را كه اجاره مى ـ  2212مسأله  

 .اى خود را به تو اجاره دادم درست نيسته ، پس اگر بگويد يكى از خانه  آن كه معين باشد)اول(

دهد طورى خصوصيات آن را بگويد كه كامال  ، يا كسى كه آن را اجاره مى  آن كه مستأجر آن را ببيند)دوم(
 .معلوم باشد

، مگر اين كه  ، پس اجاره دادن اسبى كه فرار كرده باطل است  آن كه تحويل دادن آن ممكن باشد)سوم(
 .سلّط بر آن داشته باشدمستأجر تمكّن از ت

، پس اجاره دادن نان و ميوه و خوردنيهاى   آن كه استفاده از آن مال به اتالف و از بين بردنش نباشد)چهارم(
 .ديگر ـ كه انتفاع از آنها به غير اتالفشان نباشد ـ باطل است

جاره دادن زمين براى زراعت در ، پس ا اند ممكن باشد اى كه مال را براى آن اجاره داده  آن كه استفاده)پنجم(
 .، باطل است صورتى كه آب باران كفايت آن را نكند و از آب ديگرى هم مشروب نشود

، در صورتى نافذ  ، و اگر مال ديگرى را اجاره دهد دهد مال خود او باشد  آن كه چيزى را كه اجاره مى)ششم(
 .است كه صاحبش اجازه كند

اش فعال موجود  اش استفاده كنند در صورتى كه ميوه خت براى آن كه از ميوه اجاره دادن در ـ  2213مسأله  
 .، و همچنين است اجاره دادن حيوان براى شيرش نباشد اشكال ندارد
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، و الزم نيست از شوهر خود  تواند براى آن كه از شيرش استفاده كنند اجير شود  زن مى ـ  2214مسأله  
 .تواند اجير شود ، بدون اجازه او نمى شير دادن حقّ شوهر از بين برود، ولى اگر به واسطه  اجازه بگيرد

 
 دهند اى كه مال را براى آن اجاره مى شرايط استفاده

 :دهند چهار شرط دارد اى كه مال را براى آن اجاره مى  استفاده ـ  2215مسأله  

، و اجاره دادن وسيله حمل و  راب فروشى، بنابراين اجاره دادن دكّان ـ مثال ـ براى ش  آن كه حالل باشد)اول(
 .نقل براى حمل شراب باطل است

، و همچنين آن عمل در شرع به طور   آن كه پول دادن براى آن استفاده سفهى و غير عقاليى نباشد)دوم(
 .، پس اجير شدن ـ مثال ـ براى تجهيز اموات جايز نيست مجان واجب نباشد

كند  اى كه مستأجر از آن مى ، استفاده دهند چند فايده داشته باشد ره مى آن كه اگر چيزى را كه اجا)سوم(
، بايد معين كنند كه فقط  برد اجاره دهند دهد و بار مى ، مثال اگر حيوانى را كه سوارى مى بايد معين نمايند

 .هاى آن ، يا همه استفاده سوارى يا باربرى آن مال مستأجر است
، و اگر مدت معلوم نباشد و به تعيين عمل رفع جهالت بشود  ه را معين نمايند آن كه مدت استفاد)چهارم(

، مثال كسى را اجير كنند براى خياطى به مدت ده روز و يا با خياط قرار بگذارند كه لباس معينى را به طور  كافيست
 .مخصوصى بدوزد

 .اى آن بعد از تحقّق عقد اجاره است، ابتد  اگر ابتداى مدت اجاره را معين نكنند ـ  2216مسأله  

اى را مثال يك ساله اجاره دهند و ابتداى آن را يك ماه بعد از عقد اجاره قرار دهند   اگر خانه ـ  2217مسأله  
 .، اگر چه موقع عقد اجاره خانه در اجاره ديگرى باشد اجاره صحيح است

هر وقت در خانه نشستى اجاره آن ماهى ده تومان  (: اگر مدت اجاره را معلوم نكند و بگويد ـ  2218مسأله  
 .اجاره صحيح نيست) است

خانه را يك ماهه : (يا بگويد) خانه را ماهى ده تومان به تو اجاره دادم: ( اگر به مستأجر بگويد ـ  2219مسأله  
در صورتى كه ابتداى ) است، و بعد از آن هم هر قدر بنشينى اجاره آن ماهى ده تومان  به ده تومان به تو اجاره دادم

 .، اجاره ماه اول صحيح است مدت اجاره را معين كنند يا ابتداى آن معلوم باشد
كنند و معلوم نيست چقدر در آن  اى را كه مثال مسافر و زوار در آن منزل مى  خانه ـ  2220مسأله  

اند اجاره  ، چون مدت اجاره را معلوم نكرده هند، اگر به طور اجاره قرار بگذارند كه مثال شبى يك تومان بد مانند مى
تواند آنها را بيرون  ، و صاحب خانه بعد از شب اول هر وقت بخواهد مى نسبت به غير از شب اول صحيح نيست

 .، ولى بعد از شب اول با رضايت صاحب خانه استفاده از منزل اشكال ندارد كند

 
 مسائل متفرّقه اجاره

، پس اگر از چيزهايى است كه مثل  دهد بايد معلوم باشد الى را كه مستأجر بابت اجاره مى م ـ  2221مسأله  
، و اگر از چيزهايى است كه مثل پولهاى رايج با شماره معامله  كنند بايد وزن آن معلوم باشد گندم با وزن معامله مى
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، يا مستأجر   اجاره دهنده آن را ببيند، و اگر مثل اسب و گوسفند است بايد كنند بايد شماره آن معين باشد مى
 .خصوصيات آن را بگويد

 اگر زمينى را براى زراعت اجاره دهد و مال االجاره را حاصل همان زمين يا زمين ديگر كه  ـ  2222مسأله  
اجاره كند الذمه  ، و اگر مال االجاره بالفعل موجود باشد يا به مافى ، اجاره صحيح نيست فعال موجود نيست قرار دهد

 .مانعى ندارد
،  ، تا آن چيز را تحويل ندهد حقّ ندارد اجاره آن را مطالبه كند  كسى كه چيزى را اجاره داده ـ  2223مسأله  

، پيش از  ، و نيز اگر براى انجام عملى اجير شده باشد مگر اين كه شرط كرده باشد كه قبل از تحويل اجاره را بدهند
، مگر آن كه شرط شده باشد كه اجرت را قبل از عمل بدهد و يا اين كه معمول  رت نداردانجام عمل حقّ مطالبه اج

 .، مانند استيجار براى حج و قضاى نماز و روزه و متعارف باشد
، يا تحويل بگيرد  ، اگر چه مستأجر تحويل نگيرد  هرگاه چيزى را كه اجاره داده تحويل دهد ـ  2224مسأله  

 .االجاره آن را بدهد ، بايد مال  از آن استفاده نكندو تا آخر مدت اجاره
 اگر انسان اجير شود كه در روز معينى كارى را انجام دهد و در آن روز براى انجام آن كار  ـ  2225مسأله  
خياطى ، مثال اگر  ، كسى كه او را اجير كرده ـ اگر چه آن كار را به او واگذار نكند ـ بايد اجرت او را بدهد حاضر شود

اگر چه پارچه را به او ندهد كه  را در روز معينى براى دوختن لباسى اجير نمايد و خياط در آن روز آماده كار باشد ـ
 .، چه خياط بيكار باشد و چه براى خودش يا ديگرى كار كند ـ بايد اجرتش را بدهد بدوزد

المثل را  ، مستأجر بايد اجرة كه اجاره باطل بوده اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود  ـ  2226مسأله  
، در صورتى كه اجاره دهنده صاحب مال يا  المثل بيشتر از اجرتى باشد كه در اجاره معين شده ، ولى اگر اجرة بدهد

، و نيز اگر بعد از گذشتن  ، بنابر احتياط واجب نسبت به زايد بر اجرت معين شده مصالحه شود وكيل او بوده
 .، نسبت به اجرت مدت گذشته همين حكم جارى است ارى از مدت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بودهمقد

، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده و در   اگر چيزى را كه اجاره كرده از بين برود ـ  2227مسأله  
،  اى را كه به خياط داده از بين برود رچه، و نيز اگر مثال پا ، ضامن نيست استفاده بردن از آن هم زياده روى ننموده

 .، ضامن نيست در صورتى كه خياط زياده روى نكرده و در نگهدارى آن هم كوتاهى نكرده باشد
 .، ضامن است  هرگاه صنعتگر چيزى را كه گرفته ضايع كند ـ  2228مسأله  

ه مزد گرفته باشد يا مجانى سر بريده  اگر قصاب سر حيوانى را ببرد و آن را حرام كند ـ چ ـ  2229مسأله  
 .باشد ـ بايد قيمت آن را به صاحبش بدهد

، چنانچه بيشتر از   اگر ـ مثال ـ حيوانى را اجاره كند و معين نمايد كه چقدر بار بر آن بگذارد ـ  2230مسأله  
ر را معين نكرده باشند و بيشتر از ، و نيز اگر مقدار با آن مقدار بار كند و آن حيوان بميرد يا معيوب شود ضامن است

، و در هر دو صورت براى مقدار زيادى كه استفاده  باشد معمول بار كند و حيوان تلف شود يا معيوب گردد ضامن مى
 .المثل بدهد كرده بايد اجرة

ند و بار را ، چنانچه آن حيوان بلغزد يا رم ك  اگر حيوانى را براى بردن بار شكستنى اجاره دهد ـ  2231مسأله  
، ولى اگر به واسطه زدن و مانند آن كه مأذون از طرف مالك نباشد كارى كند  ، صاحب حيوان ضامن نيست بشكند

 .، ضامن است كه حيوان زمين بخورد و بار را بشكند
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، چنانچه  اى را به اذن ولى ختنه كند و ضررى به آن بچه برسد يا بميرد  اگر كسى بچه ـ  2232مسأله  
، و اگر بيشتر از معمول نبريده و تشخيص ضرر و عدم ضرر هم از طرف ولى  يشتر از معمول بريده باشد ضامن استب

، در مورد ضرر، عدم ضمان محلّ  حاذق هم بوده و تقصيرى هم در مداوا نكرده باشد ، و به او واگذار نشده باشد
 . اگر از ولى برائت نگرفته باشد ضامن است، و در مورد تلف اشكال است مگر از ولى برائت گرفته باشد

، چنانچه در معالجه خطا كند و به مريض   اگر طبيب به دست خود به مريض دوا بدهد ـ  2233مسأله  
و اختيار را به ) فالن دوا براى فالن مرض فايده دارد: (، ولى اگر بگويد ، طبيب ضامن است ضررى برسد يا بميرد

 .، طبيب ضامن نيست سطه خوردن دوا ضررى به مريض برسد يا بميرد، و به وا مريض واگذارد
در صورتى كه حاذق ) اگر ضررى به تو برسد ضامن نيستم: ( هرگاه طبيب به مريض بگويد ـ  2234مسأله  

، طبيب اگر چه به دست خود دوا داده باشد  بوده و دقّت و احتياط خود را بكند و به مريض ضررى برسد يا بميرد
 . نيستضامن

توانند معامله را به هم  ، با رضايت يكديگر مى  مستأجر و كسى كه چيزى را اجاره داده ـ  2235مسأله  
توانند  ، مى ، و نيز اگر در اجاره شرط كنند كه هر دو يا يكى از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند بزنند

 .مطابق قرارداد اجاره را به هم بزنند
تواند اجاره را به  ، مى  اگر اجاره دهنده يا مستأجر بعد از اجاره بفهمد كه مغبون شده است ـ  2236مسأله  

،  ، ولى اگر در عقد اجاره شرط كنند كه اگر مغبون هم باشند حق به هم زدن معامله را نداشته باشند هم بزند
 .توانند اجاره را به هم بزنند نمى

، مستأجر  ه دهد و پيش از آن كه تحويل دهد كسى آن را غصب نمايد اگر چيزى را اجار ـ  2237مسأله  
، يا اجاره را به هم نزند و اجاره مدتى  ، و چيزى را كه به اجاره دهنده داده پس بگيرد تواند اجاره را به هم بزند مى

حيوانى را يك ماهه به ، پس اگر  المثل است از او بگيرد را كه در تصرّف غصب كننده بوده به ميزان معمول كه اجرة
تواند پانزده  ، مى المثل ده روز آن پانزده تومان باشد اجرة ده تومان اجاره نمايد و كسى آن را ده روز غصب كند و

 .تومان از غصب كننده بگيرد
تواند اجاره را  ، نمى  اگر چيزى را كه اجاره كرده تحويل بگيرد و بعد ديگرى آن را غصب كند ـ  2238مسأله  

 .المثل از غصب كننده بگيرد ، و فقط حقّ دارد كرايه آن چيز را به مقدار اجرة ه هم بزندب
، اجاره به هم   اگر پيش از آن كه مدت اجاره تمام شود ملك را به مستأجر بفروشد ـ  2239مسأله  

 .وشد، و همچنين است اگر آن را به ديگرى بفر ، و مستأجر بايد مال االجاره را بدهد خورد نمى
، يا   اگر پيش از ابتداى مدت اجاره ملك به طورى خراب شود كه هيچ قابل استفاده نباشد ـ  2240مسأله  
، و پولى كه مستأجر به صاحب ملك داده  شود ، اجاره باطل مى اى كه براى آن اجاره داده شده نباشد قابل استفاده
 .تواند اجاره را به هم بزند ، مى ده مختصرى از آن ببرد، و اگر طورى باشد كه بتواند استفا گردد به او بر مى

 اگر ملكى را اجاره كند و بعد از گذشتن مقدارى از مدت اجاره به طورى خراب شود كه هيچ  ـ  2241مسأله  
، اجاره مدتى كه باقى مانده باطل  اى كه براى آن اجاره داده شده نباشد ، يا قابل استفاده قابل استفاده نباشد

 .المثل آن مدت را بدهد تواند اجاره مدت گذشته را به هم بزند و اجرة ، و مى شود مى
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، در صورتى كه  اى را كه مثال دو اطاق دارد اجاره دهد و يك اطاق آن خراب شود  اگر خانه ـ  2242مسأله  
ار از استفاده آن از بين نرود اجاره ، چنانچه فوراً آن را بسازد و هيچ مقد خصوصيتى كه از بين رفته مورد اجاره نباشد

، ولى اگر ساختن آن به قدرى طول بكشد كه مقدارى  تواند اجاره را به هم بزند شود و مستأجر هم نمى باطل نمى
تواند اجاره تمام مدت را به هم بزند  شود و مستأجر مى ، اجاره به آن مقدار باطل مى از استفاده مستأجر از بين برود

 .المثل بدهد اى كه كرده اجرة فادهو براى است
، ولى اگر خانه مال اجاره دهنده  شود ، اجاره باطل نمى  اگر اجاره دهنده يا مستأجر بميرد ـ  2243مسأله  

، چنانچه آن خانه را اجاره دهد و  ، مثال ديگرى وصيت كرده باشد كه تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد نباشد
، و اگر مالك فعلى آن اجاره را در مدت  ، از وقتى كه مرده اجاره فضولى است  مدت اجاره بميردپيش از تمام شدن

شود و مال االجاره مدتى كه بعد از مردن اجاره دهنده باقى مانده ـ در صورت اجازه ـ  باقى مانده اجازه كند نافذ مى
 .مال مالك فعلى است

، چنانچه بنّا كمتر از مقدارى كه از  كيل كند كه براى او عمله بگيرد اگر صاحب كار بنّا را و ـ  2244مسأله  
، ولى اگر اجير شود  ، زيادى آن بر او حرام است و بايد آن را به صاحب كار بدهد گيرد به عمله بدهد صاحب كار مى

رتى كه مقدارى ، در صو كه ساختمان را تمام كند و براى خود اختيار بگذارد كه خودش بسازد يا به ديگرى بدهد
 .باشد ، زيادى آن براى او حالل مى خودش كار كرده و باقى را به كمتر از مقدارى كه اجير شده به ديگرى بدهد

،  ، چنانچه با چيز ديگرى رنگ نمايد  اگر رنگرز قرار بگذارد كه مثال پارچه را با نيل رنگ كند ـ  2245مسأله  
 .حقّ ندارد چيزى بگيرد
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 » احكام جعاله «

 
دهند مال معينى   جعاله آن است كه انسان قرار بگذارد در مقابل كارى كه براى او انجام مى ـ  2246مسأله  

، يا مثال نصف  دهم هر كس يا شخص معينى گمشده مرا پيدا كند ده تومان به او مى: (، مثل آن كه بگويد بدهد
 ).دهم گمشده را به او مى

، و بين جعاله و  گويند دهد عامل مى ، و به كسى كه كار را انجام مى ارد جاعلگذ و به كسى كه اين قرار را مى
، از آن جمله اين است كه در اجاره بعد از تحقّق اجاره اجير ضامن است و بايد عمل را تحويل  اجاره فرقهايى است

ر چه عامل شخص معين باشد ، ولى در جعاله اگ شود كسى هم كه او را اجير كرده اجرت را به او بدهكار مى ، و دهد
، و در اجاره قبول معتبر است ولى در  شود ، و تا عمل را انجام ندهد جاعل بدهكار نمى تواند مشغول عمل نشود مى

 .جعاله معتبر نيست
، و شرعاً  ، و از روى قصد و بدون اكراه به ناحق قرار داد كند  جاعل بايد عاقل و بالغ باشد ـ  2247مسأله  

، بنابراين جعاله سفيه ـ يعنى كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف   در مال خود تصرّف نمايدبتواند
 .، صحيح نيست كند ـ يا كسى كه از طرف حاكم شرع به جهت افالس ممنوع از تصرّف در مال خود شده مى

ده يا حرام يا واجبى كه شرعاً فاي ، بايد بى گويد براى او انجام دهند  كارى را كه جاعل مى ـ  2248مسأله  
هر كس در شب به جاى تاريكى برود يا شراب بخورد يا نماز واجب : ، پس اگر بگويد بايد مجاناً آورده شود نباشد

 .، جعاله صحيح نيست دهم خود را بخواند ده تومان به او مى
هر كس اسب مرا پيدا كند اين : (ويد، مثال بگ گذارد بدهد معين كند  اگر مالى را كه قرار مى ـ  2249مسأله  

، و همچنين اگر مال را معين  الزم نيست بگويد آن گندم مال كجاست و قيمت آن چيست) دهم گندم را به او مى
، ولى احتياط مؤكد  جعاله صحيح است) دهم كسى كه اسب مرا پيدا كند ده من گندم به او مى: (، مثال بگويد نكند

 .ا كامال معين نمايدآن است كه خصوصيات آن ر
هر كس بچه مرا پيدا كند پولى به او : (، مثال بگويد  اگر جاعل مزد معينى براى كار قرار ندهد ـ  2250مسأله  

، بايد مزد او را به مقدارى كه كار او در  ، چنانچه كسى آن عمل را انجام دهد و مقدار آن را معين نكند) دهم مى
 .نظر مردم ارزش دارد بدهد

، يا بعد از قرارداد به قصد اين كه پول نگيرد   اگر عامل پيش از قرارداد كار را انجام داده باشد ـ  2251مسأله  
 .، حقّ مزد گرفتن ندارد انجام دهد

 .تواند از قرار خود برگردد  پيش از آن كه عامل شروع به كار كند، جاعل مى ـ  2252مسأله  

 .، اگر جاعل بخواهد از قرار خود برگردد اشكال دارد امل شروع به كار كرد بعد از آن كه ع ـ  2253مسأله  

،  ، ولى اگر تمام نكردن عمل موجب ضرر جاعل شود تواند عمل را ناتمام بگذارد  عامل مى ـ  2254مسأله  
 و جرّاح شروع )دهم هر كس چشم مرا عمل كند فالن مقدار به او مى: (، مثال اگر كسى بگويد بايد آن را تمام نمايد

، و در  ، بايد آن را تمام نمايد شود ، چنانچه طورى باشد كه اگر عمل را تمام نكند چشم معيوب مى به عمل كند
 .باشد ، و ضامن عيب و ضرر هم مى صورتى كه ناتمام بگذارد حقّى بر جاعل ندارد
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يدا كردن اسب است كه تا تمام نشود ، چنانچه آن كار مثل پ  اگر عامل كار را ناتمام بگذارد ـ  2255مسأله  
، و همچنين است اگر جاعل مزد را براى تمام كردن  تواند چيزى مطالبه كند ، عامل نمى براى جاعل فايده ندارد

ولى اگر مقصودش اين باشد كه ) دهم هر كس لباس مرا بدوزد ده تومان به او مى : (، مثال بگويد عمل قرار بگذارد
،  ، جاعل بايد مزد مقدارى را كه انجام شده به عامل بدهد انجام گيرد براى آن مقدار مزد بدهدهر مقدار از عمل كه 

 .اگر چه احتياط اين است كه به طور مصالحه يكديگر را راضى نمايند
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 » احكام مزارعه «

 
نفعت يا  مزارعه آن است كه مالك يا كسى كه در حكم مالك است ـ مانند ولى يا مالك م ـ  2256مسأله  

،  انتفاع يا كسى كه زمين متعلق حقّ اوست مانند حقّ التحجير ـ با زارع قرارداد كند كه زمين را در اختيار او بگذارد
 .تا زراعت كند و مقدارى از حاصل آن را به مالك يا به كسى كه در حكم مالك است بدهد

 : در مزارعه امورى معتبر است ـ  2257مسأله  

زمين را براى زراعت به تو : (، به اين كه مالك زمين مثال به زارع بگويد مالك و قبول از زارع ايجاب از )اول(
يا بدون اين كه حرفى بزنند مالك زمين را به زارع به قصد زراعت ) قبول كردم: (و زارع هم بگويد) واگذار كردم

 . مالك باشد، و جايز است ايجاب از زارع و قبول از واگذار كند و زارع تحويل بگيرد
، و  ، و بايد كسى آنها را به ناحق اكراه بر مزارعه نكرده باشد  صاحب زمين و زارع هر دو عاقل و بالغ باشند)دوم(

، مانند سفيه و كسى كه از طرف حاكم شرع از تصرّف در مال خود  مالك از تصرّف در مال خود شرعاً ممنوع نباشد
زارع مفلس در صورتى كه مزارعه از طرف او مستلزم تصرّف در مالش ، و همچنين  به جهت افالس منع شده است

 . باشد و مزارعه با سفيه بدون اذن ولى جايز نيست
، پس اگر شرط كنند كه تمام حاصل يا آنچه اول يا آخر   آن كه حاصل زمين بين هر دو مشترك باشد)سوم(
 .، مزارعه باطل است رسد مال يكى از آنان باشد مى

در : (، پس اگر مالك بگويد ، مانند نصف يا ثلث حاصل  آن كه سهم هر كدام به نحو كسر مشاع باشد)چهارم(
يا مقدار معينى ـ مثال ده من ـ از حاصل را براى زارع يا مالك ) خواهى به من بده اين زمين زراعت كن و هر چه مى

 .، مزارعه باطل است قرار دهند
، و بايد مدت به قدرى باشد كه در آن  ين در اختيار زارع باشد معين كنند آن كه مدتى را كه بايد زم)پنجم(

، و اگر اول مدت را روز معينى و آخر مدت را رسيدن حاصل قرار دهند  مدت به دست آمدن حاصل ممكن باشد
 .كافيست

ى كنند كه زراعت ، و اگر زراعت در آن ممكن نباشد ولى بتوانند كار  آن كه زمين قابل زراعت باشد)ششم(
 .، مزارعه صحيح است ممكن شود

، ولى  ، چيزى را كه زارع بايد بكارد معين كنند  آن كه اگر منظور هر كدام آنان زراعت مخصوصى است)هفتم(
 .، الزم نيست آن را معين نمايند ، يا زراعتى را كه هر دو در نظر دارند معلوم است اگر زراعت معينى را در نظر ندارند

، و ظاهر اين است كه تعيين  اى كه مورد معامله مردد نباشد  آن كه مالك زمين را معين كند به گونه)هشتم(
 .، هر چند قطعات زمين با يكديگر تفاوت داشته باشند كند به نحو كلّى در معين كفايت مى

خرجى را كه هر كدام بايد بكند ، ولى اگر   آن كه خرجى را كه هر كدام از آنان بايد بكنند معين نمايند)نهم(
 .، الزم نيست آن را معين نمايند معلوم باشد

شود و آنچه به   اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه آنچه در اصالح و عمران زمين خرج مى ـ  2258مسأله  
، و همچنين  ، صحيح است شود استثنا شود و بقيه را بين خودشان قسمت كنند عنوان خراج ـ ماليات ـ داده مى
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،  ماند ، چنانچه بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار چيزى باقى مى اگر شرط كند كه مقدارى از حاصل براى او باشد
 .مزارعه صحيح است

، چنانچه مالك راضى شود كه ـ با اجاره   اگر مدت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نيايد ـ  2259مسأله  
، در صورتى  ، و اگر مالك راضى نشود ، مانعى ندارد  زمين او بماند و زارع هم راضى باشديا بدون اجاره ـ زراعت در

كه از بودن زراعت در زمين متضرّر نشود و منفعت معتنابهى از دست او نرود و زارع هم در به دست نيامدن حاصل 
 بايد صبر كند تا حاصل به دست آيد و ، بلكه تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند ، نمى كوتاهى نكرده باشد

 .المثل زمين را براى زايد بر مدت مزارعه به مالك بدهد ضرر بر زارع وارد نشود و زارع هم بايد اجرة
، مزارعه  ، مثال آب از زمين قطع شود  اگر به واسطه پيش آمدى زراعت در زمين ممكن نباشد ـ  2260مسأله  
، چنانچه زمين در تصرّف او بوده و مالك در آن تصرّفى نداشته  دون عذر زراعت نكند، و اگر زارع ب خورد به هم مى

 .، بايد اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالك بدهد است
توانند مزارعه را به هم  ، بدون رضايت يكديگر نمى  اگر مالك و زارع صيغه خوانده باشند ـ  2261مسأله  

، بدون رضايت   به قصد مزارعه زمين را به كسى واگذار كند و او هم تحويل بگيرد، و همچنين اگر مالك بزنند
، ولى اگر در ضمن مزارعه شرط كرده باشند كه هر دو يا يكى از آنان حقّ  توانند مزارعه را به هم بزنند يكديگر نمى

 .ا به هم بزننداند معامله ر توانند مطابق شرطى كه كرده ، مى به هم زدن معامله را داشته باشند
، و وارثشان به جاى  خورد ، مالك يا زارع بميرد مزارعه به هم نمى  اگر بعد از قرارداد مزارعه ـ  2262مسأله  

، و  خورد ، مزارعه به هم مى ، ولى اگر زارع بميرد و قرارداد كرده باشند كه خود زارع زراعت را انجام دهد آنان است
، و حقوق ديگرى هم كه زارع داشته ورثه او ارث  اش بدهند  بايد سهم او را به ورثهچنانچه زراعت نمايان شده باشد

» 2259«، حكم همان است كه در مسأله  ، و نسبت به بودن زراعت در زمين تا حاصل به دست بيايد برند مى
 .گذشت

لك بوده، حاصلى هم كه ، چنانچه بذر مال ما  اگر بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده ـ  2263مسأله  
آيد مال اوست، و بايد مزد زارع و مخارجى را كه كرده و كرايه حيوان و وسايل ديگرى كه مال زارع بوده  به دست مى
 .به او بدهد

، و بايد اجاره زمين و خرجهايى را كه مالك كرده و كرايه وسايل  و اگر بذر مال زارع بوده زراعت هم مال او است
 .، به او بدهد و بوده و در آن زراعت كار كردهديگرى كه مال ا

، استحقاق زيادى  المثل و مخارجى كه كرده بيشتر از مقدار قرارداد باشد و در هر دو صورت چنانچه مقدار اجرة
 .، و احوط صلح است محلّ اشكال است

، چنانچه مالك و زارع  ه اگر بذر مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بود ـ  2264مسأله  
، حكم همان  ، و اگر مالك راضى نشود اجرت ـ زراعت در زمين بماند اشكال ندارد راضى شوند كه ـ با اجرت يا بى

 .گذشت» 2259«است كه در مسأله 
 اگر بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه ريشه زراعت در زمين بماند و سال  ـ  2265مسأله  

، هر چند مالكيت مالك زمين  ، چنانچه مالك يا زارع شرط اشتراك در ريشه نكرده باشد مرتبه حاصل دهدبعد دو 
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، ولى احوط آن است كه در صورتى كه زارع مالك بذر باشد مصالحه  نسبت به حاصل سال دوم خالى از وجه نيست
 .شود
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 » احكام مضاربه «

 
، و سود بين آن دو به  ى بدهد كه او با آن مال تجارت كندمضاربه قرار دادى است كه شخصى به ديگرى مال

 . كسر مشاع ـ مانند نصف و ثلث ـ باشد

، و در تحقّق آن ايجاب و قبول معتبر  گويند ، عامل مى كند ، و به كسى كه تجارت مى ، مالك به صاحب مال
، و عامل به گرفتن  ه به عامل بدهد، مثل آن كه مالك مال را به عنوان مضارب ، چه به لفظ باشد يا به فعل است
 . ، قبول كند مال

 :  در صحت مضاربه امورى معتبر است ـ  2266مسأله  

، و مالك ممنوع از تصرّف در اموالش به سبب سفاهت يا   آن كه مالك و عامل بالغ و عاقل و مختار باشند:اول
 . ست، و مضاربه با عامل سفيه بدون اذن ولى جايز ني افالس نباشد

 . مانند آن باشد ، كه مثال نصف يا ثلث يا ربع و  تعيين سهم سود هر يك از مالك و عامل:دوم

، پس اگر شرط شود كه مقدارى از آن براى كسى باشد كه كارى براى   آن كه سود بين مالك و عامل باشد:سوم
 . ، مضاربه باطل است دهد شركت انجام نمى

 . ، هر چند به كمك گرفتن از ديگرى باشد ت داشته باشد آن كه عامل قدرت بر تجار:چهارم

، طال و نقره مسكوك به سكه  ، معتبر نيست كه مال  اقوى آن است كه در صحت مضاربه ـ  2267مسأله  
، ولى به مالى كه در ذمه  ـ هم جايز است ، بلكه به ساير اموال متمحض در ماليت ـ مانند انواع اسكناس معامله باشد

مانند سكونت  ، و مضاربه به اجناس و منافع ـ ـ است جايز نيست مانند مالى كه انسان از ديگرى طلب دارد  ـغير
 .ـ محلّ اشكال است خانه

، بلكه اگر در تصرّف مالك باشد   در صحت مضاربه معتبر نيست كه مال در تصرّف عامل باشد ـ  2268مسأله  
 . ربه صحيح است، مضا و عامل فقط معامله را انجام دهد

، و چنانچه به جهت  باشند ، مالك و عامل در سود شريك مى  چنانچه مضاربه صحيح باشد ـ  2269مسأله  
، و مالك بايد اجرة المثل عمل را  ، تمام سود مال مالك است ، مضاربه فاسد باشد فقدان بعضِ امورِ معتبرِ در صحت

، احتياط  يشتر از سهمى باشد كه در قرار داد براى عامل معين شده، و در صورتى كه اجرة المثل ب به عامل بدهد
 . واجب آن است كه عامل و مالك در مقدار زايد صلح كنند

، و اگر شرط شود كه خسارت بر عامل يا هر دو  ، بر مالك است ، خسارت و ضرر  در مضاربه ـ  2270مسأله  
، جبران  شود ، خسارتى را كه در معامله بر مالك وارد مى ، ولى اگر شرط شود كه عامل ، شرط باطل است باشد

 . ، شرط صحيح است كند و از مال خود به مالك ببخشد
توانند مضاربه را در هر حال فسخ  ، و هر يك از مالك و عامل مى  مضاربه از عقود جايزه است ـ  2271مسأله  

 . از ظهور سود و چه بعد از آن، و چه قبل  ، چه قبل از شروع در عمل و چه بعد از آن كنند
، با مال خود يا مال ديگرى  ، بدون اذن او اى كه از مالك گرفته تواند سرمايه  عامل نمى ـ  2272مسأله  
 . ، ولى اگر مال را مخلوط كند و تلف شود ضامن است شود ، مضاربه باطل نمى ، هر چند به اين عمل مخلوط كند
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، كاالى معينى  كند ـ مثل آن كه عامل ه مالك در خريد و فروش معين مى خصوصياتى را ك ـ  2273مسأله  
، و صحت آن متوقف بر  ، وگرنه معامله فضولى است ، و به مبلغ معينى بفروشد ـ عامل بايد مراعات نمايد را بخرد

 . اجازه مالك است
اى  تواند به هر گونه ، عامل مى د نكند، عامل را در معامله با سرمايه محدود و مقي  اگر مالك ـ  2274مسأله  

 . ، معامله كند داند كه مصلحت مى
، هزينه  ، و شرط نشده باشد كه هزينه سفر با عامل باشد  اگر عامل به اذن مالك سفر كند ـ  2275مسأله  

، هزينه  كند ، و اگر عامل براى چند مالك كار مى شود ، از سرمايه برداشت مى سفر و آنچه براى تجارت صرف بشود
 . شود ، تقسيم مى دهد به نسبت عملى كه براى هر يك از مالكها انجام مى

، اگر سودى حاصل  ، از سرمايه برداشته  عامل آنچه را براى مقدمات تجارت و هزينه سفر ـ  2276مسأله  
 . كنند سمت مى، و باقى مانده سود را بر طبق قرار داد ق شود ، از سود كسر و به سرمايه ضميمه مى شود

شود  ، بلكه مى ، و عامل هم يك شخص باشد ، مالك يك شخص  در مضاربه معتبر نيست ـ  2277مسأله  
، چه سهمى كه از سود در عقد مضاربه  ، يا عامل متعدد و مالك يك شخص باشد مالك متعدد و عامل يك شخص
 . ، يا متفاوت باشد ، برابر براى عاملهاى متعدد مقرّر شده

ـ  مثال ، و شرط كنند كه ـ  اگر دو شخص در سرمايه شريك باشند و عامل يك شخص باشد ـ  2278له  مسأ
ـ با  يعنى سهم يكى بيشتر از ديگرى باشد ، و نصف ديگر بين دو مالك به تفاضل باشد ـ نصف سود براى عامل باشد

، با آن كه سرمايه يكى از   به تساوى باشد، يا شرط كنند كه نصف ديگر بين دو شريك آن كه در سرمايه برابر باشند
، مگر اين كه سود زايد براى يكى از آن دو در مقابل عملى براى  ، مضاربه باطل است ديگرى بيشتر باشد

 .است ، كه در اين صورت صحيح باشد تجارت
 . شود ، مضاربه باطل مى  اگر مالك يا عامل بميرد ـ  2279مسأله  

، با ديگرى قرار داد  اى كه از مالك گرفته ، با سرمايه يست عامل بدون اذن مالك جايز ن ـ  2280مسأله  
، و اگر بدون  ، يا ديگرى را براى تجارت با سرمايه اجير كند ، يا كار با سرمايه را به ديگرى واگذار كند مضاربه ببندد

 ولى اجير گرفتن براى ;مل ضامن است، عا ، و مال تلف شود ، و مالك هم اجازه نكند اذن اين تصرّفات انجام شود
 . مقدمات عمل يا وكيل گرفتن براى انجام آنها مانعى ندارد

،  ، شرط كنند ، امرى را كه شرعاً جايز است توانند بر ديگرى  هر يك از مالك و عامل مى ـ  2281مسأله  
، هر   وفاى به اين شرط واجب است، و ، يا كارى انجام دهد مثل آن كه يكى بر ديگرى شرط كند كه مالى بپردازد

 . ، يا انجام داده و سودى حاصل نشده باشد ، تجارت و عمل را انجام ندهد چند عامل
، هرچند  شود ، مالك مى ، عامل سهمى را كه براى او قرار داده شده  هرگاه تجارت سود كرد ـ  2282مسأله  

،   ، و هنگام ظهور سود معامله شود ، جبران مى ل شود، ولى هر گونه ضرر و تلفى كه حاص سود قسمت نشده باشد
، و اگر عامل راضى به قسمت  ، عامل حق ندارد او را مجبور به پذيرفتن قسمت كند اگر مالك راضى به قسمت نشد

 . تواند او را به پذيرفتن قسمت مجبور كند ، مالك مى نشد
، وسودى بعد از آن   خسارتى بر سرمايه وارد شود، و بعد از قسمت  اگر سود را قسمت كنند ـ  2283مسأله  

،  باشد ، وچنانچه كمتر از خسارت شود مى آن سود جبران خسارت به ، آن شود وكمتر از خسارت نباشد حاصل
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، زايد بر  ، پس اگر خسارت كمتر از سود باشد سودى كه به قسمت گرفته جبران نمايد خسارت رابه بايد آن عامل
 .، مقدار زايد برسود برعهده عامل نيست ، واگر بيشترباشد ماند براى اومى خسارت

، از سود حاصل از عمل جبران  ، خسارت وارد بر سرمايه  تا وقتى عقد مضاربه باقى باشد ـ  2284مسأله  
، چنانچه قسمتى  ، و اگر خسارت قبل از شروع در عمل باشد ، چه سود قبل از خسارت و يا بعد از آن باشد شود مى

، و چنانچه تمام سرمايه تلف شود ـ بدون آن كه كسى آن  شود ، آن خسارت به سود جبران مى از سرمايه تلف شود
، مضاربه باطل  ، و اگر كسى آن را تلف نمايد و تلف كننده بدل آن را بدهد شود را تلف كند ـ مضاربه باطل مى

 . شود نمى
، شرط صحيح  ، از سود جبران نشود سارت وارد بر سرمايه اگر عامل بر مالك شرط كند كه خ ـ  2285مسأله  

 . شود ، و از سهم عامل كسر نمى است
،  توانند عقد مضاربه را هر وقت بخواهند فسخ كنند  مالك و عامل ـ همچنان كه گذشت ـ مى ـ  2286مسأله  

ه و مقدارى از سرمايه را براى ، ولى اگر عامل به اذن مالك سفر كرد هرچند بعد از عمل و قبل از حصول سود باشد
 . ، احتياط واجب آن است كه مالك را راضى كند هزينه سفر خرج كرده و بخواهد مضاربه را فسخ كند

، بايد آن سود بر طبق قرار داد بين مالك و عامل  ، مضاربه فسخ شود  اگر بعد از حصول سود ـ  2287مسأله  
 . ، طرف ديگر حق دارد او را بر قسمت مجبور كند شود، و اگر يك طرف راضى به قسمت ن تقسيم شود
، بايد عامل آن را از مديون  ، و مال مضاربه يا قسمتى از آن دين باشد  اگر مضاربه فسخ شود ـ  2288مسأله  

 .گرفته و به مالك برگرداند
، به مالك  شد، چنانچه عين آن معلوم با  اگر سرمايه مضاربه نزد عامل باشد و بميرد ـ  2289مسأله  

 . ، يا مالك با ورثه عامل مصالحه كند ، بايد به قرعه معين شود ، و چنانچه معلوم نباشد گردد برمى
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 » احكام مساقات و مغارسه «

 
اى را كه ميوه آن مال خود او است يا   اگر انسان با كسى قرارداد كند كه درختهاى ميوه ـ  2290مسأله  
است تا مدت معينى به آن كس واگذار نمايد كه تربيت كند و آب دهد و به حصه مشاعى هاى آن با او  اختيار ميوه
 .گويند ، اين قرارداد را مساقات مى گذارند از ميوه آن بردارد كه قرار مى

، و در مثل  دهد صحيح نيست  معامله مساقات در درختهايى كه مثل بيد و چنار ميوه نمى ـ  2291مسأله  
 .كنند اشكال دارد ز برگ آن استفاده مىدرخت حنا كه ا

، بلكه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را   در معامله مساقات الزم نيست صيغه بخوانند ـ  2292مسأله  
 .، معامله صحيح است كند به همين قصد تحويل بگيرد واگذار كند و كسى كه كار مى

، و بايد كسى  گيرد بايد عاقل و بالغ باشند  عهده مى مالك و كسى كه تربيت درختها را به ـ  2293مسأله  
، مانند سفيه ـ كه مال خود را  ، و نيز مالك شرعاً از تصرّف در مالش ممنوع نباشد آنها را به ناحق اكراه نكرده باشد

 كند ـ و كسى كه از طرف حاكم شرع از تصرّف در مال خود به جهت افالس منع شده در كارهاى بيهوده مصرف مى
، و مساقات با سفيه بدون اذن ولى جايز  ، و همچنين عامل درصورتى كه عملش مستلزم تصرّف در مالش باشد است

 .نيست
، و اگر اول  آيد نباشد  مدت مساقات بايد معلوم باشد و كمتر از زمانى كه ميوه به دست مى ـ  2294مسأله  

 .، صحيح است شود ميوه آن سال حاصل مىآن را معين كنند و آخر آن را موقعى قرار دهند كه 
 بايد سهم هر كدام به نحو كسر مشاع مانند نصف يا ثلث حاصل باشد و اگر قرار بگذارند كه  ـ  2295مسأله  

 .، معامله باطل است كند ها مال مالك و بقيه مال كسى باشد كه كار مى مثال صد من از ميوه
، يا بعد از ظاهر شدن ميوه و پيش از  يش از ظاهر شدن ميوه بگذارند بايد قرار مساقات را پ ـ  2296مسأله  

، و  رسيدن آن در صورتى كه كارى مانند آبيارى كه براى تربيت درخت و زياد شدن ميوه الزم است باقى مانده باشد
،  صحيح نيست، معامله  در غير اين دو صورت اگر چه احتياج به كارى مانند چيدن ميوه و نگهدارى آن داشته باشد

، هر چند كارى باشد كه براى تربيت  بلكه اگر احتياج به آبيارى براى زياد شدن و بهتر شدن ميوه نداشته باشد
 .، صحت معامله محلّ اشكال است درخت الزم است

 هايى كه ريشه ثابت ندارند ـ مانند بوته خربزه و خيار ـ محلّ  صحت معامله مساقات در ميوه ـ  2297مسأله  
 .اشكال است
، اگر در  كند و به آبيارى احتياج ندارد  درختى كه از آب باران يا رطوبت زمين استفاده مى ـ  2298مسأله  

، مساقات در آن صحيح  ، مانند بيل زدن و كود دادن محتاج باشد زياد شدن يا بهتر شدن ميوه به كارهاى ديگر
 .است

، و  توانند معامله را به هم بزنند اند با رضايت يكديگر مى ت كرده دو نفرى كه معامله مساقا ـ  2299مسأله  
، مطابق  نيز اگر در ضمن قرارداد مساقات شرط كنند كه هر دو يا يكى از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشد

و به آن شرط ، و اگر در ضمن معامله مساقات شرطى كنند  اند به هم زدن معامله اشكال ندارد قرارى كه گذاشته
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مثل ساير  تواند ـ ، و همچنين مى تواند معامله را به هم بزند اند مى ، كسى كه به نفع او شرط كرده عمل نشود
 .موارد شروط ـ طرف مقابل را به وسيله حاكم شرع به وفاى به شرط اجبار كند

 .به جاى او هستنداش  خورد و ورثه ، معامله مساقات به هم نمى  اگر مالك بميرد ـ  2300مسأله  

، چنانچه در عقد شرط نكرده باشند كه   اگر كسى كه تربيت درختها به او واگذار شده بميرد ـ  2301مسأله  
،  اگر خودشان عمل را انجام ندهند و اجير هم نگيرند ، و اش به جاى او هستند ، ورثه خودش آنها را تربيت كند

، و اگر قرارداد كرده باشند  كند ل را بين ورثه ميت و مالك قسمت مىگيرد و حاص حاكم شرع از مال ميت اجير مى
 .خورد ، با مردن او معامله به هم مى كه خود او درختها را تربيت كند

، مساقات باطل است و ميوه مال مالك   اگر شرط شود كه تمام حاصل براى مالك باشد ـ  2302مسأله  
، ولى اگر باطل بودن مساقات به جهت ديگرى  اند مطالبه اجرت نمايدتو كند نمى ، و كسى كه كار مى باشد مى

، و چنانچه  ، مالك بايد مزد آبيارى و كارهاى ديگر را به مقدار معمول به كسى كه درختها را تربيت كرده بدهد باشد
 .ست، و احوط صلح ا ، لزوم دادن زيادى محلّ اشكال است مقدار معمول بيشتر از مقدار قرارداد باشد

آيد مال هر دو   اگر زمينى را به ديگرى واگذار كند كه در آن درخت بكارد و آنچه عمل مى ـ  2303مسأله  
، بعد از تربيت  ، پس اگر درختها مال صاحب زمين بوده ، اين معامله ـ كه آن را مغارسه گويند ـ باطل است باشد

، مگر اين كه اجرت بيشتر از سهمى باشد كه براى  دهد، و بايد مزد كسى كه آنها را تربيت كرده ب هم مال اوست
، و اگر مال كسى بوده كه  عامل معين شده كه در اين صورت لزوم دادن زيادى محلّ اشكال و احتياط در صلح است

ن ، ولى گودالهايى را كه به واسطه كند تواند آنها را بكند ، و مى ، بعد از تربيت هم مال اوست آنها را تربيت كرده
، مگر اين كه  درختها پيدا شده بايد پر كند و اجاره زمين را از روزى كه درختها را كاشته به صاحب زمين بدهد

، كه در اين صورت لزوم دادن زايد  اجاره زمين از سهمى كه از تربيت درختها براى مالك معين شده بيشتر باشد
 .احوط صلح است محلّ اشكال و

، و اگر به واسطه كندن درخت عيبى در آن پيدا شود  ا ملزم نمايد كه درختها را بكندتواند او ر و مالك هم مى
، بايد تفاوت  ، ولى اگر خود صاحب زمين درختها را بكند و عيبى در آنها پيدا شود چيزى بر صاحب زمين نيست

ره يا بدون اجاره ـ درخت تواند او را ملزم كند كه ـ با اجا قيمت آنها را به صاحب درخت بدهد و صاحب درخت نمى
تواند صاحب درختها را ملزم نمايد كه ـ با اجاره يا بدون  ، و همچنين صاحب زمين نمى را در زمين باقى بگذارد

 .اجاره ـ درختها در زمين او بماند
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 » كسانى كه از تصرّف در مال خود ممنوعند «

 
ر مال يا در ذمه خود ـ مثل اين كه ضامن شود يا تواند د اى كه بالغ نشده شرعاً نمى  بچه ـ  2304مسأله  

، و همچنين است نسبت به تصرّف مالى در نفس خود ـ مثل اين كه خود را  قرض كند و مانند آن ـ تصرّف نمايد
خواهد » 2761«، يا در مضاربه يا مزارعه و مانند آن عامل شود ـ و اما حكم وصيت او در مالش در مسأله  اجاره دهد

 .آمد

 :و نشانه بلوغ يكى از سه چيز است
 . روييدن موى درشت زير شكم باالى عورت در پسر)اول(

 . بيرون آمدن منى)دوم(

، و خون حيض ديدن در  ، و تمام شدن نُه سال قمرى در دختر  تمام شدن پانزده سال قمرى در پسر)سوم(
 .مورد دخترى كه معلوم نيست نُه سال او تمام شده يا نه

 روييدن موى درشت در صورت و پشت لب و در سينه و زير بغل و درشت شدن صدا و مانند  ـ  2305مسأله  
 .، مگر انسان به واسطه اينها يقين يا اطمينان به بلوغ پيدا كند ، نشانه بالغ شدن نيست اينها

صرّف مالى در نفس ، و همچنين نسبت به ت تواند در مال و ذمه خود تصرّف نمايد  ديوانه نمى ـ  2306مسأله  
تواند در مال و ذمه خود ـ مثل  كند ـ نمى يعنى كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده صرف مى ، و سفيه ـ خود

تواند در نفس خود بدون  ، و همچنين نمى اين كه ضامن بشود يا قرض كند ـ بدون اذن يا اجازه ولى تصرّف نمايد
، و  مثل اين كه خود را اجاره دهد يا عامل مضاربه يا مزارعه و مانند آن شود،  اذن يا اجازه ولى تصرّف مالى كند

است ـ  يعنى كسى كه به جهت مطالبه طلبكاران به وسيله حاكم شرع از تصرّف در مال خود منع شده مفلس ـ
 .تواند در مال خود بدون اذن يا اجازه طلبكاران تصرّف نمايد نمى

،  كند ، تصرّف مالى كه در موقع ديوانگى مى اقل و گاهى ديوانه است كسى كه گاهى ع ـ  2307مسأله  
 .صحيح نيست
، هر قدر از مال خود را به مصرف  رود تواند در مرضى كه به آن مرض از دنيا مى  انسان مى ـ  2308مسأله  

تر  ى ببخشد يا ارزان، و اگر مال خود را به كس شود برساند خود و عيال و ميهمان و كارهايى كه اسراف شمرده نمى
 .، تصرّف او صحيح است ، اگر چه بيشتر از ثلث باشد و ورثه هم اجازه ننمايند از قيمت بفروشد
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 » احكام وكالت «

 
، به ديگرى  تواند در آن دخالت كند و مباشرت در آن معتبر نيست وكالت آن است كه انسان كارى را كه مى

، يا زنى را براى او عقد  ، مثال به ديگرى واگذار كند كه خانه او را بفروشد دواگذار نمايد تا از طرف او انجام ده
تواند براى فروش آن كسى را بدون اذن ولى وكيل  ، نمى ، پس سفيه چون حقّ ندارد در مال خود تصرّف كند نمايد
تواند  ، نمى است، و همچنين كسى كه به واسطه افالس به حكم حاكم شرع از تصرّف در مالش منع شده  نمايد

 .براى تصرّف در مالش وكيل بگيرد مگر به اذن يا اجازه طلبكاران
، و اگر انسان به ديگرى بفهماند كه او را وكيل كرده و او   در وكالت الزم نيست صيغه بخوانند ـ  2309مسأله  

 و او مال را بگيرد ـ وكالت هم بفهماند كه قبول نموده ـ مثل آن كه مال خود را به كسى بدهد كه براى او بفروشد
 .صحيح است
 اگر انسان كسى را كه در شهر ديگر است وكيل نمايد و براى او وكالت نامه بفرستد و او قبول  ـ  2310مسأله  

 .، اگر چه وكالت نامه بعد از مدتى برسد وكالت صحيح است كند
، بايد عاقل  شود  نيز كسى كه وكيل مىكند ـ و  موكّل ـ يعنى كسى كه ديگرى را وكيل مى ـ  2311مسأله  

،ولى   ، و در موكّل بلوغ نيز معتبر است ، و اكراه به ناحق نشده باشند ، و از روى قصد و اختيار اقدام نمايند باشند
اى كه  ، مانند بچه ده ساله شود وكيل بگيرد تواند انجام بدهد مى اى كه بالغ نشده در چيزى كه خودش مى بچه

 .د وصيت كندحقّ دار
تواند براى انجام آن  ، نمى ، يا شرعاً نبايد انجام دهد تواند انجام دهد  كارى را كه انسان نمى ـ  2312مسأله  

تواند  ، نمى ، چون نبايد صيغه عقد زناشويى را بخواند ، مثال كسى كه در احرام حج است از طرف ديگرى وكيل شود
 .ل شودبراى خواندن صيغه از طرف ديگرى وكي

، ولى اگر براى   اگر انسان كسى را براى انجام تمام كارهاى خودش وكيل كند صحيح است ـ  2313مسأله  
، مگر آن كه تعيين را به نظر وكيل  ، وكالت صحيح نيست يكى از كارهاى خود وكيل نمايد و آن كار را معين نكند

 ). يا اجاره خانه هر كدام را كه اختيار كردىتو وكيل هستى در فروش: (، مثل اين كه بگويد واگذار كند
تواند   اگر وكيل را عزل كند ـ يعنى از كار بركنار نمايد ـ بعد از آن كه خبر به او رسيد نمى ـ  2314مسأله  

 .، صحيح است ، ولى اگر پيش از رسيدن خبر آن كار را انجام داده باشد آن كار را انجام دهد
 .، اگر چه موكّل غايب باشد گيرى كند واند از وكالت كنارهت  وكيل مى ـ  2315مسأله  

، ولى اگر موكّل  تواند براى انجام كارى كه به او واگذار شده ديگرى را وكيل نمايد  وكيل نمى ـ  2316مسأله  
:  گفته باشد، پس اگر تواند رفتار نمايد ، به هر طورى كه به او دستور داده مى به او اجازه داده باشد كه وكيل بگيرد

 .تواند كسى را از طرف خودش وكيل كند بايد از طرف او وكيل بگيرد و نمى) براى من وكيل بگير(
، و  تواند آن وكيل را عزل نمايد ، نمى  اگر وكيل با اجازه موكّل كسى را از طرف او وكيل كند ـ  2317مسأله  

 .شود ى باطل نمى، وكالت دوم اگر وكيل اول بميرد يا موكّل او را عزل كند
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توانند  وكيل اول مى ، موكّل و  اگر وكيل با اجازه موكّل كسى را از طرف خودش وكيل كند ـ  2318مسأله  
 .شود ، وكالت دومى باطل مى ، و اگر وكيل اول بميرد يا عزل شود آن وكيل را عزل كنند

آنها اجازه دهد هر كدام به تنهايى در آن كار  اگر چند نفر را براى انجام كارى وكيل كند و به  ـ  2319مسأله  
، وكالت ديگران باطل  ، و چنانچه يكى از آنان بميرد تواند آن كار را انجام دهد ، هر يك از آنان مى اقدام كنند

د توانن ، نمى ، يا گفته باشد كه با هم انجام دهند ، ولى اگر نگفته باشد كه با هم يا به تنهايى انجام دهند شود نمى
 .شود ، و در صورتى كه يكى از آنان بميرد وكالت ديگران باطل مى به تنهايى اقدام كنند

، و نيز اگر چيزى كه براى تصرّف در آن  شود ، وكالت باطل مى  اگر وكيل يا موكّل بميرد ـ  2320مسأله  
،  شود ـ وكالت باطل مىوكيل شده است از بين برود ـ مثل آن كه گوسفندى كه براى فروش آن وكيل شده بميرد 

هوشى نيز  ، بطالن وكالت به نحوى كه بعد از برطرف شدن ديوانگى و بى هوش شود و اگر يكى از آنها ديوانه يا بى
 .، محلّ اشكال است نتواند عمل را انجام دهد و محتاج به توكيل جديد باشد

، بعد از انجام آن كار  ى او قرار بگذارد اگر انسان كسى را براى كارى وكيل كند و چيزى برا ـ  2321مسأله  
 .چيزى را كه قرار گذاشته بايد به او بدهد

 اگر وكيل در نگهدارى مالى كه در اختيار او است كوتاهى نكند و غير از تصرّفى كه به او  ـ  2322مسأله  
 . آن نيست، ضامن عوض اند تصرّف ديگرى در آن ننمايد و اتفاقاً آن مال از بين برود اجازه داده

، يا غير از تصرّفى كه به او   اگر وكيل در نگهدارى مالى كه در اختيار او است كوتاهى كند ـ  2323مسأله  
اند بفروش  ، پس اگر لباسى را كه گفته اند تصرّف ديگرى در آن بنمايد و آن مال از بين برود ضامن است اجازه داده

 . بدهد، بايد عوض آن را بپوشد و آن لباس تلف شود
، مثال لباسى را  اند تصرّف ديگرى در مال بكند  اگر وكيل غير از تصرّفى كه به او اجازه داده ـ  2324مسأله  

 .، آن تصرّف صحيح است اند بنمايد اند بفروش بپوشد و بعد تصرّفى را كه به او اجازه داده كه گفته
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 » احكام قرض «

 
، و قرض  ، و در قرآن مجيد به آن امر شده ز كارهاى مستحب استقرض دادن به مسلمان مخصوصاً به مؤمنين ا
، و در اخبار راجع به آن  ، و وعده مغفرت به قرض دهنده داده شده دادن به مؤمن قرض دادن به خدا شمرده شده

 قرض روايت شده كه كسى كه به برادر مسلمان خود)صلى اهللا عليه وآله وسلم( ، و از پيغمبر اكرم سفارش شده است
، و اگر با  ، براى او به هر درهمى كه قرض داده به وزن كوه احد از كوههاى رضوى و طور سيناء حسنات است بدهد

او  ، و كسى كه برادر مسلمان به گذرد بدون حساب و عذاب مى او در طلب قرض مدارا كند بر صراط مانند برق
 .كند م مىندهد خداوندعزّوجلّ بهشت را بر او حرا شكايت كند و قرض

تر است از آن كه به مانند آن  روايت شده كه اگر قرض بدهم براى من محبوب) عليه السالم(و از حضرت صادق 
 .صدقه بدهم
، بلكه اگر چيزى را به قصد قرض به كسى بدهد و او هم   در قرض الزم نيست صيغه بخوانند ـ  2325مسأله  

 .، صحيح است به همين قصد بگيرد
، هر وقت  ، يا بعد از گذشتن مدت باشد  در صورتى كه در قرض شرط مدت نشده باشدـ   2326مسأله  

 .بدهكار بدهى خود را بدهد طلبكار بايد قبول نمايد
تواند پيش از تمام شدن  ، طلبكار نمى  اگر در عقد قرض براى پرداخت آن مدتى قرار دهند ـ  2327مسأله  

تواند طلب خود را  ، طلبكار هر وقت بخواهد مى ولى اگر مدت نداشته باشد،  آن مدت طلب خود را مطالبه كند
 .مطالبه نمايد
، چنانچه بدهكار   اگر طلبكار ـ در موردى كه حقّ مطالبه دارد ـ طلب خود را مطالبه كند ـ  2328مسأله  

 .كار است، و اگر تأخير بيندازد گناه ، بايد فوراً آن را بپردازد بتواند بدهى خود را بدهد
اى كه اليق به حال او است و در آن سكنى دارد و اثاثيه منزل و   اگر بدهكار غير از خانه ـ  2329مسأله  

تواند طلب خود را از او مطالبه  ، طلبكار نمى ، چيزى نداشته باشد چيزهاى ديگرى كه ناچار از داشتن آنهاست
 .دهد، بلكه بايد صبر كند تا بتواند بدهى خود را ب نمايد

، چنانچه بتواند كاسبى كند و براى او  تواند بدهى خود را بدهد  كسى كه بدهكار است و نمى ـ  2330مسأله  
 .، واجب است كسب كند و بدهى خود را بدهد عسر و حرجى نباشد

ايد ، ب ، چنانچه اميد نداشته باشد كه اورا پيدا كند  كسى كه دسترسى به طلبكار خود ندارد ـ  2331مسأله  
، و اگر  ، و بنابر احتياط واجب از حاكم شرع اجازه بگيرد طلب اورا از طرف صاحبش به قصد صدقه به فقير بدهد

 .، احتياط مستحب آن است كه طلب اورا به سيد فقير ندهد طلبكار او سيد نباشد
ايد مالش را به همين ، ب  اگر مال ميت بيشتر از خرج واجب كفن و دفن و بدهى او نباشد ـ  2332مسأله  

 .رسد ، و به وارث او چيزى نمى مصرفها برسانند
، چنانچه همان مقدار را   اگر كسى مقدارى پول طال يا نقره قرض كند و قيمت آن كم شود ـ  2333مسأله  

در هر ، ولى  ، الزم است همان مقدار را كه گرفته بدهد ، و اگر قيمت آن زيادتر گردد كه گرفته پس بدهد كافيست
 .، اشكال ندارد دو صورت اگر بدهكار و طلبكار به غير آن راضى شوند
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، احتياط   اگر مالى را كه قرض كرده از بين نرفته باشد و صاحب مال آن را مطالبه كند ـ  2334مسأله  
 .مستحب آن است كه بدهكار همان مال را به او بدهد

، مثال يك  دهد بگيرد د كه زيادتر از مقدارى كه مىدهد شرط كن  اگر كسى كه قرض مى ـ  2335مسأله  
، يا ده عدد تخم مرغ بدهد كه يازده عدد تخم مرغ  من گندم بدهد و شرط كند كه يك من و پنج سير بگيرد

، يا چيزى را كه قرض كرده با  ، بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كارى براى او انجام دهد ، ربا و حرام است بگيرد
جنس ديگر پس دهد ـ مثال شرط كند يك تومانى را كه قرض كرده با يك كبريت پس دهد ـ ربا و حرام مقدارى 

گيرد به طور مخصوصى پس دهد ـ مثال مقدارى طالى  ، و نيز اگر با او شرط كند كه چيزى را كه قرض مى است
، ولى اگر بدون اين كه  باشد نساخته به او قرض بدهد و شرط كند كه ساخته پس بگيرد ـ بازهم ربا و حرام مى

 .، بلكه مستحب است ، اشكال ندارد شرط كند خود بدهكار زيادتر از آن چه قرض كرده پس بدهد
، و اقوى اين است كه كسى كه قرض ربوى گرفته مالك   ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است ـ  2336مسأله  

 .شود هر چند احوط عدم تصرّف در آن است مى
، اقوى اين است كه   اگر گندم يا چيزى مانند آن را به قرض ربوى بگيرد و با آن زراعت كند ـ  2337مسأله  

 .، ولى احوط عدم تصرّف در آن است شود آيد مالك مى حاصلى كه به دست مى
، يا از مال حاللى كه   اگر لباسى را بخرد و ثمن آن را از مالى كه به قرض ربوى گرفته ـ  2338مسأله  

، و همچنين  ، پوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشكال ندارد وط با آن مال است به صاحب لباس بدهدمخل
هر چند احوط آن است كه آن لباس را استعمال ) خرم اين لباس را با اين مال مى: (است اگر به فروشنده بگويد كه

 .نكند
،  ر شهر ديگر از طرف او كمتر بگيرد اشكال ندارد اگر انسان مقدارى پول به كسى بدهد كه د ـ  2339مسأله  

 .گويند و اين را صرف برات مى
 اگر مقدارى پول به كسى قرض بدهد كه بعد از چند روز در شهر ديگر زيادتر بگيرد ـ مثال  ـ  2340مسأله  

، ولى اگر كسى كه  نهصد و نود تومان بدهد كه بعد از ده روز در شهر ديگر هزار تومان بگيرد ـ ربا و حرام است
 .، اشكال ندارد ، در مقابل زيادى جنس بدهد يا عملى انجام دهد گيرد زيادى را مى
اى نيست   اگر كسى از ديگرى طلبى دارد كه از جنس طال و نقره يا كشيمنى و پيمانه ـ  2341مسأله  

، ولى اگر طلب اسكناس باشد  ردتواند آن را به شخص بدهكار يا ديگرى به كمتر فروخته و وجه آن را نقد بگي مى
، و در صورتى كه از  ، محلّ اشكال است فروختن آن به كمتر در صورتى كه ثمن هم از جنس همان اسكناس باشد

، و همچنين طلبى را كه از شخص بدهكار  ، مثل فروش اسكناس ايرانى به دوالر اشكال ندارد غير آن جنس باشد
 . كند و مابقى را نقد بگيردتواند مبلغى از آن را كسر دارد مى
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 » احكام حواله «

 
،   اگر انسان طلبكار خودرا حواله دهد كه طلب خودرا از ديگرى بگيرد و طلبكار قبول نمايد ـ  2342مسأله  

، و ديگر  شود ، كسى كه به او حواله شده بدهكار مى بعد از آن كه حواله با شرايطى كه خواهد آمد محقّق شد
 .اند طلبى را كه دارد از بدهكار اولى مطالبه نمايدتو طلبكار نمى

، و  ، و بايد كسى آنهارا به ناحق اكراه نكرده باشد  بدهكار و طلبكار بايد عاقل و بالغ باشند ـ  2343مسأله  
، مگر اين كه با اذن يا اجازه ولى  كند ـ نباشند سفيه ـ يعنى كسى كه مال خودرا در كارهاى بيهوده مصرف مى

، ولى اگر حواله بر برئ ـ يعنى شخصى كه به حواله دهنده بدهكار نيست ـ باشد و حواله دهنده سفيه باشد  اشدب
، و همچنين معتبر است بدهكار و طلبكار به واسطه افالس به حكم حاكم شرع از تصرّف در اموال منع  اشكال ندارد
 .، اشكال ندارد دهنده مفلس باشد، و اما اگر حواله بر شخص برئ باشد و حواله  نشده باشند

، و نيز اگر  ، در صورتى صحيح است كه او قبول كند  حواله دادن بركسى كه بدهكار نيست ـ  2344مسأله  
، مثال به كسى كه جو بدهكار است گندم  ، جنس ديگر حواله دهد انسان بخواهد به كسى كه جنسى بدهكار است

 .صحيح نيست، تا او قبول نكند حواله  حواله دهد
، تا  ، پس اگر بخواهد از كسى قرض كند دهد بايد بدهكار باشد  موقعى كه انسان حواله مى ـ  2345مسأله  

 .دهد از آن كس بگيرد تواند اورا به كسى حواله دهد كه آنچه را بعد قرض مى وقتى از او قرض نكرده نمى
، پس اگر مثال ده من گندم و   و جنس آن را بدانند حواله دهنده و طلبكار بايد مقدار حواله ـ  2346مسأله  

،  و آن را معين نكند) يكى از دو طلب خودرا از فالنى بگير: (ده تومان پول به يك نفر بدهكار باشد و به او بگويد
 .حواله صحيح نيست

ار يا جنس آن را  اگر بدهى واقعاً معين باشد ولى بدهكار و طلبكار در موقع حواله دادن مقد ـ  2347مسأله  
، مثال اگر طلب كسى را در دفتر نوشته باشد و پيش از ديدن دفتر حواله بدهد و بعد  ، حواله صحيح است ندانند

 .، حواله صحيح است دفتر را ببيند و به طلبكار مقدار طلبش را بگويد
له شده فقير نباشد و در ، اگرچه كسى كه به او حوا تواند حواله را قبول نكند  طلبكار مى ـ  2348مسأله  

 .پرداختن حواله هم كوتاهى ننمايد
، پيش از پرداختن حواله  ، حواله را قبول كند  اگر كسى كه به حواله دهنده بدهكار نيست ـ  2349مسأله  

كه ، كسى  ، و اگر طلبكار طلب خودرا به مقدار كمتر صلح كند تواند مقدار حواله را از حواله دهنده مطالبه كند نمى
 .تواند از حواله دهنده مطالبه نمايد ، فقط همان مقدار را مى حواله را قبول كرده

توانند حواله را  ، حواله دهنده و كسى كه به او حواله شده نمى  بعد از آن كه حواله محقّق شد ـ  2350مسأله  
چه بعد فقير شود طلبكار هم ، اگر ، و هرگاه كسى كه به او حواله شده در موقع حواله فقير نباشد بهم بزنند

، ولى اگر  ، و همچنين است اگر موقع حواله فقير باشد و طلبكار بداند كه فقير است تواند حواله را بهم بزند نمى
 .تواند حواله را بهم بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگيرد نداند فقير است و بعد بفهمد مالدار شده طلبكار مى
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ر بدهكار و طلبكار و كسى كه به او حواله شده ـ در صورتى كه قبول او در صحت حواله  اگ ـ  2351مسأله  
،  ، مثل اين كه به حواله دهنده بدهكار نباشد ـ يا يكى از آنان براى خود حقّ بهم زدن حواله را قرار دهد معتبر باشد

 .تواند حواله را بهم بزند اند مى مطابق قرارى كه گذاشته
خواست كسى كه به او حواله  ، چنانچه به در  اگر حواله دهنده خودش طلب طلبكار را بدهد   ـ2352مسأله  

،  ، و اگر بدون در خواست او داده تواند چيزى را كه داده از او بگيرد ، مى شده و مديون حواله دهنده بوده داده است
 . از او مطالبه نمايدتواند چيزى را كه داده ، نمى يا اين كه او مديون حواله دهنده نبوده
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 » احكام رهن «

 
 رهن آن است كه كسى كه حقّ مالى براى ديگرى بر عهده اوست مقدارى از مال خودرا  ـ  2353مسأله  

، مانند اين كه بدهكار  ، صاحب حقّ بتواند حقّ خودرا از آن مال استيفاء كند وثيقه بگذارد كه اگر حقّ اورا ندهد
 .، طلبش را از آن مال بدست آورد ، كه اگر طلب اورا ندهد قه بگذاردمقدارى از مال خودرا وثي

، و همين قدر كه بدهكار مال خودرا به قصد گرو به   در رهن الزم نيست صيغه بخوانند ـ  2354مسأله  
 .، رهن صحيح است طلبكار بدهد و طلبكار هم به همين قصد بگيرد

، و بايد كسى آنهارا به ناحق اكراه نكرده  يد عاقل و بالغ باشند گرو دهنده و گرو گيرنده با ـ  2355مسأله  
، و معنى سفيه و مفلّس  ، مگر با اذن و اجازه طلبكاران مفلس و ولى سفيه ، و گرو دهنده مفلس و سفيه نباشد باشد

 .گذشت» 2306«در مسأله 
، و اگر مال ديگرى را با  ر آن تصرّف كندتواند گرو بگذارد كه شرعاً بتواند د  انسان مالى را مى ـ  2356مسأله  

 .اذن يا اجازه او گرو بگذارد صحيح است
گذارند بايد بشود از آن استيفاء دين نمود هر چند مملوك نباشد مانند   چيزى را كه گرو مى ـ  2357مسأله  

 .ست، رهن باطل ا زمينى كه متعلق حقّ التحجير است پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند
گذارند مال مالك آن است و مراد از مالك در اين مسائل اعم از   فوايد چيزى را كه گرو مى ـ  2358مسأله  

 .صاحب حقّ است
، و همچنين  تواند در مالى كه گرو گرفته بدون اجازه مالك تصرّف كند  گرو گيرنده نمى ـ  2359مسأله  

 . تصرّفى كند كه با حقّ او منافات داشته باشدتواند در آن مال مالك بدون اذن گرو گيرنده نمى
اگر طلبكار چيزى را كه گرو برداشته با اجازه : (اند فرموده» اعلى اهللا مقامهم« جمعى از فقهاء  ـ  2360مسأله  

، و همچنين است در صورتى كه بدون اجازه او بفروشد و  باشد ، عوض آن هم مثل خود مال گرو مى بدهكار بفروشد
، مگر اين كه در ضمن عقدى ـ اگرچه خود آن بيع باشد ـ  ولى اين حكم محلّ اشكال است) كار امضاء كندبعد بده

، يا شرط  شود به شرط خود و فا كند ، كه در اين صورت بر او واجب مى شرط شود كه بدهكار عوض را گرو بگذارد
 .شود ، كه در اين صورت به خود شرط عوض گرو مى شود كه عوض گرو باشد

، طلبكار در صورتى كه   اگر موقعى كه بايد بدهى خودرا بدهد طلبكار مطالبه كند و او ندهد ـ  2361مسأله  
،  تواند مالى را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خودرا بردارد ، مى وكالت در فروش و برداشت طلب خود داشته باشد

، و اگر دسترسى به او ندارد از حاكم شرع اجازه  زه بگيرد، بايد از بدهكار اجا و در صورتى كه وكالت نداشته باشد
در هر صورت اگر زيادى داشته باشد بايد زيادى را  ، و ، و اگر دسترسى به حاكم شرع نباشد از عدول مؤمنين بگيرد

 .به بدهكار بدهد
 منزل و چيزهاى اثاثيه اى كه مناسب شأن اوست و در آن نشسته و  اگر بدهكار غير از خانه ـ  2362مسأله  

، ولى  تواند طلب خودرا از او مطالبه نمايد ، طلبكار نمى ديگرى كه ناچار از داشتن آنهاست چيز ديگرى نداشته باشد
 .تواند بفروشد و طلب خود را بردارد مالى را كه گرو گذاشته ـ اگرچه خانه و اثاثيه باشد ـ طلبكار مى
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 » احكام ضمان «

 
سان بخواهد ضامن شود كه بدهى كسى را بدهد، ضامن شدن او در صورتى صحيح  اگر ان ـ  2363مسأله  

، و  ام طلب تورا بدهم است كه به هر لفظى ـ اگرچه عربى نباشد ـ يا به عملى به طلبكار بفهماند كه من ضامن شده
 .، و راضى بودن بدهكار شرط نيست طلبكار هم قبول كند

، و بايد كسى هم آنهارا به ناحقّ اكراه نكرده باشد و  عاقل و بالغ باشند ضامن و طلبكار بايد  ـ  2364مسأله  
 .، مگر به اذن يا اجازه ولى سفيه و طلبكاران مفلس سفيه و مفلس نباشند

، بنابر اين اگر كسى ضامن شود كه بدهى بچه يا ديوانه يا سفيه يا مفلس  و اين شرطها در بدهكار معتبر نيست
 .، صحيح است را بدهد

اگر بدهكار قرض تورا نداد : (، مثال بگويد  هرگاه براى ضامن شدن خودش شرطى قرار دهد ـ  2365مسأله  
 .صحت ضمان محلّ اشكال است) من ضامنم

، پس اگر كسى بخواهد از ديگرى  شود بايد بدهكار باشد  كسى كه انسان ضامن بدهى او مى ـ  2366مسأله  
 .شود ضامن او شد نمى، تا وقتى قرض نكرده  قرض كند

تواند ضامن شود كه طلبكار و بدهكار و جنس بدهى همه در واقع   در صورتى انسان مى ـ  2367مسأله  
من ضامن هستم كه طلب يكى از شماهارا : (، پس اگر دو نفر از كسى طلبكار باشند و انسان بگويد معين باشند

، و نيز اگر كسى از دو نفر طلبكار  ضامن شدن او باطل است،  دهد چون معين نكرده كه طلب كدام را مى) بدهم
چون معين نكرده كه بدهى ) من ضامن هستم كه بدهى يكى  از آن دو نفر را به تو بدهم: (باشد و شخصى بگويد

، و همچنين اگر كسى از ديگرى مثال ده من گندم و ده تومان پول  باشد ، ضامن شدن او باطل مى دهد كدام را مى
،  و معين نكند كه ضامن گندم است يا پول) من ضامن يكى از دو طلب تو هستم: (كار باشد و شخصى بگويدطلب

 .صحيح نيست
، و اگر  تواند ازبدهكار چيزى بگيرد نمى ، ضامن ببخشد ضامن خودرا به  اگر طلبكار طلب ـ  2368مسأله  

 .يدتواند آن مقداررا مطالبه نما ، نمى مقدارى از آن را ببخشد
 .تواند از ضامن شدن خود برگردد ، نمى  اگر انسان ضامن شود كه بدهى كسى را بدهد ـ  2369مسأله  

توانند شرط كنند كه هر وقت بخواهند ضامن   ضامن و طلبكار ـ بنابر احتياط واجب ـ نمى ـ  2370مسأله  
 .بودن ضامن را بهم بزنند

، اگرچه بعد فقير شود طلبكار  دن بتواند طلب طلبكار را بدهد هرگاه انسان در موقع ضامن ش ـ  2371مسأله  
، و همچنين است اگر در آن موقع  تواند ضامن بودن اورا بهم بزند و طلب خودرا از بدهكار اول مطالبه نمايد نمى

 .، ولى طلبكار بداند و به ضامن شدن او راضى شود نتواند طلب اورا بدهد
شود نتواند طلب طلبكار را بدهد و طلبكار در آن وقت   موقعى كه ضامن مى اگر انسان در ـ  2372مسأله  

، ولى اگر پيش از آن كه طلبكار ملتفت شود ضامن  تواند ضامن بودن اورا به هم بزند ، مى نداند و بعد ملتفت شود
 .، چنانچه بخواهد ضامن بودن اورا به هم بزند اشكال دارد قدرت پيدا كرده باشد

 .تواند از او چيزى بگيرد ، نمى  اگر كسى بدون اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهى اورا بدهد ـ  2373مسأله  
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تواند مقدارى را كه ضامن  ، مى  اگر كسى با اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهى اورا بدهد ـ  2374مسأله  
،  نس ديگرى به طلبكار او بدهد، ولى اگر به جاى جنسى كه بدهكار بوده ج شده پس از دادن از او مطالبه نمايد

،  ، مثال اگر ده من گندم بدهكار باشد و ضامن ده من برنج بدهد تواند چيزى را كه داده از او مطالبه نمايد نمى
 .، ولى اگر خودش راضى شود كه برنج بدهد اشكال ندارد تواند برنج را از او مطالبه نمايد نمى

www.ParsBook.org



 توضيح المسائل

 

288

 » احكام كفالت «

 
، و  الت آن است كه انسان متعهد شود هر وقت طلبكار بدهكار را خواست به او تسليم كند كف ـ  2375مسأله  

 .گويند شود كفيل مى به كسى كه اين طور متعهد مى
 كفالت در صورتى صحيح است كه كفيل به هر لفظى ـ اگرچه عربى نباشد ـ يا به عملى به  ـ  2376مسأله  

 .، و طلبكار يا ولى او هم قبول نمايد ت بدهكار خودرا بخواهى به تو تسليم كنمطلبكار بفهماند كه من متعهدم هر وق
، و بايد سفيه و مفلس نباشد در صورتى كه مستلزم تعهد به مال   كفيل بايد عاقل و بالغ باشد ـ  2377مسأله  

، و بتواند كسى   اكراه نكرده باشند، و اورا بر كفالت به ناحقّ ، مگر با اذن يا اجازه ولى سفيه و طلبكاران مفلس باشد
 .را كه كفيل او شده حاضر نمايد

 :زند  يكى از پنج چيز كفالت را بهم مى ـ  2378مسأله  

، يا شخص ديگرى اورا تسليم  ، يا بدهكار خودش را تسليم كند  كفيل بدهكار را به طلبكار تسليم نمايد:اول
 .نمايد و طلبكار هم قبول كند

 .ار داده شود طلب طلبك:دوم

 .، يا به ديگرى به بيع يا صلح يا حواله و مانند اينها منتقل كند  طلبكار از طلب خود بگذرد:سوم

 . طلبكار كفيل را از كفالت آزاد كند:پنجم.  بدهكار بميرد:چهارم

 دسترسى ، چنانچه طلبكار اى بدهكاررا از دست طلبكار رها كند  اگر كسى به زور يا به حيله ـ  2379مسأله  
، و اگر تسليم نكرد بايد طلب او را  ، كسى كه بدهكار را رها كرده بايد اورا به طلبكار تسليم كند به او نداشته باشد

 .بپردازد

www.ParsBook.org



 توضيح المسائل

 

289

 
 » )امانت(احكام وديعه  «

 
ن ، يا بدو و او هم قبول كند) نزد تو امانت باشد: ( اگر انسان مال خودرا به كسى بدهد و بگويد ـ  2380مسأله  

دهد و او هم به قصد نگهدارى كردن  اين كه حرفى بزنند صاحب مال بفهماند كه مال را براى نگهدارى به او مى
 .آيد عمل نمايند ، بايد به احكام وديعه كه مى بگيرد

، پس اگر انسان مالى را  گذارد بايد هردو عاقل باشند  امانت دار و كسى كه مال را امانت مى ـ  2381مسأله  
 .، صحيح نيست ، يا ديوانه مالى را پيش كسى امانت بگذارد ديوانه امانت بگذاردپيش 

، و جايز است بچه مميز مال ديگرى را با اذنش نزد  گذارد بايد بالغ باشد و كسى كه مال خودش را امانت مى
امانت را حفظ كند و ، و امانت گذاشتن نزد بچه مميز در صورتى كه متمكّن از حفظ باشد و  كسى امانت بگذارد

 .، اشكال ندارد مستلزم تصرّف در مال بچه نباشد

، مگر با اذن يا اجازه ولى سفيه و  گذارد سفيه و مفلس نباشد و معتبر است كسى كه مال خودش را امانت مى
ن نباشد ، ولى امانت گذاشتن نزد سفيه و مفلس ـ در صورتى كه مستلزم تصرّف آنها در مال خودشا طلبكاران مفلس

 .، و در صورت استلزام با اذن يا اجازه ولى و طلبكاران اشكال ندارد ـ مانعى ندارد
، بايد آن را به صاحبش  اى چيزى را بدون اذن صاحبش به طور امانت قبول كند  اگر از بچه ـ  2382مسأله  

، الزم است آن مال را به ولى  اده باشد، و اگر آن چيز مال خود بچه است و ولى اجازه امانت گذاشتن آن را ند بدهد
، و همچنين است اگر  ، بايد عوض آن را بدهد ، و چنانچه در رساندن مال به آنان كوتاهى كند و تلف شود او برساند

 .امانت گذار ديوانه باشد
ل او ، در صورتى كه امانت گذار ملتفت حا تواند امانت را نگهدارى نمايد  كسى كه نمى ـ  2383مسأله  

 .، نبايد امانت را قبول كند نباشد
، چنانچه او مال را   اگر انسان به صاحب مال بفهماند كه براى نگهدارى مال او حاضر نيست ـ  2384مسأله  

، ولى احتياط مستحب آن است كه  ، كسى كه امانت را قبول نكرده ضامن نيست بگذارد و برود و آن مال تلف شود
 .نگهدارى نمايداگر ممكن باشد آن را 

، و كسى  تواند آن را پس بگيرد ، هر وقت بخواهد مى گذارد  كسى كه چيزى را امانت مى ـ  2385مسأله  
 .تواند آن را به صاحبش برگرداند كند هر وقت بخواهد مى هم كه امانت را قبول مى

، بايد هرچه زودتر مال را به  ند اگر انسان از نگهدارى امانت منصرف شود و وديعه را به هم بز ـ  2386مسأله  
، و اگر بدون عذر مال  ، يا به آنان خبر دهد كه  حاضر به نگهدارى نيست صاحب آن يا وكيل يا ولى صاحبش برساند

 .، چنانچه مال تلف شود بايد عوض آن را بدهد را به آنان نرساند و خبر هم ندهد
، بايد جاى مناسب تهيه  گر براى آن جاى مناسبى ندارد، ا كند  كسى كه امانت را قبول مى ـ  2387مسأله  

، و اگر در جايى كه مناسب  نمايد و طورى آن را نگهدارى كند كه مردم نگويند در نگهدارى آن كوتاهى نموده است
 .، بايد عوض آن را بدهد نيست بگذارد و تلف شود
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، مثل آن كه  د ـ يعنى زياده روى نمايد، اگر تعدى كن كند  كسى كه امانت را قبول مى ـ  2388مسأله  
مركبى كه نزد او به امانت گذاشته شده بدون اذن صاحبش سوار شود ـ و يا تفريط كند ـ يعنى در نگهدارى آن 

، مثل آن كه آن را در جايى بگذارد كه اطمينان از آن نباشد كه كسى بفهمد و آن را ببرد ـ ضامن  كوتاهى نمايد
، و در غير اين  شود بايد عوض آن را ـ اگر مثلى است مثل و اگر قيمى است قيمتش را ـ بدهد، و چنانچه تلف  است

 .دو صورت ضامن نيست
، و به كسى كه امانت را قبول   اگر صاحب مال براى نگهدارى مال خود جايى را معين كند ـ  2389مسأله  

م بدهى كه از بين برود نبايد آن را به جاى ديگر كرده بگويد كه بايد مال را در اينجا حفظ كنى و اگر احتمال ه
 .، و اگر ببرد ضامن است ، جايز نيست آن را به جاى ديگر ببرد ببرى

، و كسى كه امانت را قبول كرده   اگر صاحب مال براى نگهدارى مال خود جايى را معين كند ـ  2390مسأله  
تواند آن را به جاى  ، مى لكه يكى از موارد حفظ آن بوده، ب بداند آن محلّ در نظر صاحب مال خصوصيتى نداشته

 .، و چنانچه مال در آن جا تلف شود ضامن نيست ديگرى كه مال در آن جا محفوظ تر يا مثل محلّ اولى است ببرد
، كسى كه امانت را قبول كرده بايد فوراً امانت را به ولى او   اگر صاحب مال ديوانه شود ـ  2391مسأله  

، و اگر بدون عذر شرعى مال را به ولى او ندهد و از خبر دادن هم كوتاهى كند و  ، و يا به ولى او خبر دهد اندبرس
 .، بايد عوض آن را بدهد مال تلف شود
، يا به وارث او خبر  ، امانت دار بايد فوراً مال را به وارث او برساند  اگر صاحب مال بميرد ـ  2392مسأله  

، و مال تلف شود بايد  ه بدون عذر شرعى مال را به وارث او ندهد و از خبر دادن هم كوتاهى كند، و چنانچ دهد
، يا ميت  گويد يا نه گويد من وارث ميتم راست مى ، ولى اگر براى آن كه بفهمد كسى كه مى عوض آن را بدهد

 .، چيزى برعهده او نيست ل تلف شود، مال را ندهد و از خبر دادن هم كوتاهى كند و ما وارث ديگرى دارد يا نه
، كسى كه امانت را قبول كرده بايد مال را به   اگر صاحب مال بميرد و چند وارث داشته باشد ـ  2393مسأله  

، پس اگر بدون اجازه ديگران  اند ، يا به كسى بدهد كه همه آنان گرفتن مال را به او واگذار كرده همه ورثه بدهد
، اجازه  ، و اگر نسبت به مال وصى هم معين كرده باشد ، ضامن سهم ديگران است  از ورثه بدهدتمام مال را به يكى
 .او هم معتبر است

، وارث يا ولى او بايد هرچه زودتر به   اگر كسى كه امانت را قبول كرده بميرد يا ديوانه شود ـ  2394مسأله  
 .، يا امانت را به او برساند صاحب مال اطّالع دهد

، اگر اطمينان دارد كه امانت به صاحبش  هاى مرگ را در خود ببيند  هرگاه امانت دار نشانه ـ  2395مسأله  
، و همچنين اطمينان دارد كه صاحبش راضى به  ، مثل اين كه وارث او امين بوده و از امانت اطّالع دارد رسد مى

، هرچند  ، و يا وصيت كند  يا وكيل يا ولى او برساندباشد الزم نيست امانت را به صاحب آن ماندن آن نزد ورثه مى
 .، آن را به حاكم شرع بدهد ، و اگر ممكن نيست احوط آن است كه امانت را به صاحب آن يا وكيل يا ولى او برساند

، و اگر  و در غير اين صورت بايد به هر طريقى كه ممكن است حقّ را به صاحبش يا وكيل يا ولى او برساند
كن نشد وصيت كند و شاهد بگيرد و به وصى و شاهد اسم صاحب مال و جنس و خصوصيات مال و محلّ آن را مم

 .بگويد
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اى كه در مسأله پيش گذشت  هاى مرگ را در خود ببيند و به وظيفه  اگر امانت دار نشانه ـ  2396مسأله  
 اگر چه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد و ، ، بايد عوضش را بدهد ، چنانچه آن أمانت از بين برود عمل نكند

 .، هر چند مال بعد از وصيت تلف شود ، يا بعد از مدتى پشيمان شود و وصيت كند مرض او خوب شود
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 » احكام عاريه «

 
 . عاريه آن است كه انسان مال خودرا به ديگرى بدهد كه بدون عوض از آن استفاده كند ـ  2397مسأله  

، و اگر مثال لباس را به قصد عاريه به كسى بدهد و او هم   الزم نيست در عاريه صيغه بخوانند ـ  2398  مسأله
 .، صحيح است به همين قصد بگيرد

 عاريه دادن چيز غصبى و چيزى كه مال انسان است ولى منفعت آن متعلّق حقّ يا ملك  ـ  2399مسأله  
 باشد ـ در صورتى صحيح است كه مالك چيز غصبى يا كسى كه منفعت ديگرى است ـ مثل آن كه آن را اجاره داده

 .ملك يا متعلّق حقّ اوست به عاريه دادن راضى باشد
تواند به كسى كه بر آن   چيزى را كه منفعتش مال انسان است ـ مثال آن را اجاره كرده ـ مى ـ  2400مسأله  

 ولى اگر در اجاره شرط كرده باشند كه خودش از آن استفاده ، ، يا به اذن مالك عاريه بدهد مال مورد اطمينان است
 .تواند آن را به ديگرى عاريه دهد ، نمى كند

، و همچنين عاريه دادن سفيه و   اگر ديوانه و بچه مال خودرا عاريه بدهند صحيح نيست ـ  2401مسأله  
، و اگر ولى مصلحت بداند مال  ران مفلس، مگر با اذن يا اجازه ولى سفيه و طلبكا مفلس مال خودرا صحيح نيست

 .، اشكال ندارد كسى را كه بر او واليت دارد عاريه دهد
، و در استفاده از آن زياده روى هم   اگر در نگهدارى چيزى كه عاريه كرده كوتاهى نكند ـ  2402مسأله  

ه اگر تلف شود عاريه كننده ضامن ، ولى چنانچه شرط كنند ك ، ضامن نيست ، و اتّفاقاً آن چيز تلف شود ننمايد
 .، بايد عوض آن را بدهد ، يا چيزى را كه عاريه كرده طال و نقره باشد باشد

، چنانچه تلف شود   اگر طال و نقره را عاريه نمايد و شرط كند كه اگر تلف شود ضامن نباشد ـ  2403مسأله  
 .ضامن نيست
 .گذشت» 2392«اش همان است كه در مسأله  ه گيرنده وظيفه، عاري  اگر عاريه دهنده بميرد ـ  2404مسأله  

 اگر عاريه دهنده طورى شود كه شرعاً نتواند در مال خود تصرّف كند ـ مثال ديوانه شود ـ  ـ  2405مسأله  
 .گذشت» 2391«وظيفه عاريه كننده همان است كه در مسأله 

توانند هر وقت بخواهند  سى كه عاريه كرده مى، و عاريه دهنده و ك  عاريه عقد جايز است ـ  2406مسأله  
، مگر در موردى كه زمينى را  تواند آنچه را كه عاريه داده پس بگيرد ، بنابراين عاريه دهنده مى عاريه را به هم بزنند

 .تواند زمين را به نبش قبر ميت پس بگيرد براى دفن ميت عاريه داده باشد كه بعد از دفن نمى
، و همچنين  ـ باطل است  عاريه دادن چيزى كه استفاده حالل ندارد ـ مثل آالت لهو و قمار ـ  2407مسأله  

آشاميدن بلكه بنابر احتياط واجب براى ساير استعماالت هر  است عاريه دادن ظرف طال و نقره به جهت خوردن و
 .چند زينت نمودن باشد

، و عاريه دادن حيوان نر براى كشيدن بر   و پشم آن عاريه دادن گوسفند براى استفاده از شير ـ  2408مسأله  
 .ماده صحيح است
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، عاريه   اگر چيزى را كه عاريه كرده به مالك يا وكيل يا ولى او بدهد و بعد آن چيز تلف شود ـ  2409مسأله  
چه جايى باشد كه ، اگر ، ولى اگر بدون ا جازه صاحب مال يا وكيل يا ولى او آن را به جايى ببرد كننده ضامن نيست

ـ  برده ـ مثل آن كه اسب را در اصطبلى كه صاحبش براى آن درست كرده ببندد صاحبش معموال به آن جا مى
 .، و در صورت تلف بايد عوض آن را بدهد ضامن است

 اگر چيز نجس را براى كارى كه شرط آن پاكى است عاريه دهد ـ مثال ظرف نجس را عاريه  ـ  2410مسأله  
، و اگر لباس نجس را براى نماز  كند بگويد  در آن غذا بخورند ـ بايد نجس بودن آن را به كسى كه عاريه مىدهد كه

، مگر در صورتى كه عاريه كننده بخواهد با لباس پاك  ، الزم نيست نجس بودن آن را اطّالع دهد خواندن عاريه دهد
 .ش را به او اطّالع دهد، كه احتياط واجب آن است كه نجس بودن واقعى نماز بخواند

 .تواند به ديگرى اجاره يا عاريه دهد  چيزى را كه عاريه كرده بدون اجازه صاحب آن نمى ـ  2411مسأله  

، چنانچه كسى كه اول   اگر چيزى را كه عاريه كرده با اجازه صاحب آن به ديگرى عاريه دهد ـ  2412مسأله  
 .شود ، عاريه دومى باطل نمى دآن چيزرا عاريه كرده بميرد يا ديوانه شو

تواند به  ، و نمى ، بايد آن را به صاحبش برساند  اگر بداند مالى را كه عاريه كرده غصبى است ـ  2413مسأله  
 .عاريه دهنده بدهد

داند غصبى است عاريه كند و از آن استفاده اى ببرد و در دست اواز بين   اگر مالى را كه مى ـ  2414مسأله  
اى را كه عاريه كننده برده از او يا از كسى كه مال را غصب كرده  تواند عوض مال و عوض استفاده  مالك مى، برود

 .دهد از عاريه دهنده مطالبه نمايد تواند چيزى را كه به مالك مى ، او نمى ، و اگر از عاريه كننده بگيرد مطالبه كند
، چنانچه صاحب مال  غصبى است و در دست او از بين برود اگر نداند مالى را كه عاريه كرده  ـ  2415مسأله  

، ولى اگر  تواند آنچه را كه به صاحب مال داده از عاريه دهنده مطالبه نمايد ، او هم مى عوض آن را از او بگيرد
 عوضش ، يا عاريه دهنده با او شرط كرده باشد كه اگر آن چيز از بين برود چيزى را كه عاريه كرده طال و نقره باشد

 .دهد از عاريه دهنده مطالبه نمايد تواند عوض آن را كه به صاحب مال مى ، نمى را بدهد

www.ParsBook.org



 توضيح المسائل

 

294

 » احكام هبه «

 
هبه عبارت است از تمليك عين مجاناً ـ بدون اين كه در مقابل عين عوضى دريافت كند ـ وبخشيده شده بايد 

، در صورتى كه به غير كسى كه در  اشد يا در ذمه، وچه در خارج ب ، نه منفعت عين ـ اگر چه بنحو مشاع ـ باشد
تواند به آن  ، و نمى شود ، ذمه مديون برىء مى ، واگر به كسى كه آن عين در ذمه اوست ببخشد ذمه اوست ببخشد

 .چه بخشيده رجوع كند
كتاب را به تو اين «: ، چه به لفظ باشد ـ مثل آن كه بگويد  در هبه ايجاب وقبول معتبر است ـ  2416مسأله  

، مثل آن كه كتاب را به قصد  ـ يا به فعل باشد» قبول كردم«: وكسى كه به او بخشيده شده بگويد» بخشيدم
 .، واو هم به قصد قبول بگيرد بخشش به طرف بدهد

، وبه واسطه سفاهت  ،وبر هبه اكراه نشده باشد  معتبر است هبه كننده عاقل وبالغ وقاصد باشد ـ  2417مسأله  
، وگرنه آن  ،يا بر آن واليت داشته باشد بخشد ، ومالك مالى باشد كه مى وافالس ممنوع از تصرّف در مالش نباشد

 .هبه فضولى است وصحت آن منوط به اجازه كسى است كه اجازه او معتبر است
، هبه محقّق  هد، تا به قبض او ند ، پس اگر مالى را به كسى ببخشد  در هبه قبض معتبر است ـ  2418مسأله  

، در  ، ولى اگر آن چه را بخشيده ، به اذن هبه كننده قبض كند ، وبايد كسى كه مال به او بخشيده شده شود نمى
 .كند ، كفايت از قبض مى تصرّف كسى باشد كه به او بخشيده

ل را در استيالى ، وما وقبض در غير منقول ـ مانند خانه وزمين ـ به اين است كه مانع از تصرّف را برطرف كند
 .، وطرف هم از او بگيرد ، ودر منقول به اين است كه به طرف بدهد كسى كه به او بخشيده قرار دهد

، معتبر است ولى آن دو قبول   اگر مالى را به كسى كه به حد بلوغ نرسيده يا به ديوانه ببخشد ـ  2419مسأله  
، بودن آن مال در تصرّف ولى  ، ودر دست خودش باشد ن دو ببخشد، ولى اگر ولى به آ ، وآن مال را قبض نمايد كند

 .كند از قبض كفايت مى
،  ، بعد از آن كه به قبض او داد ـ خود مالى ببخشد خويشاوندان  اگر به يكى از ارحام ـ ـ  2420مسأله  

، شرط  او هبه شده، وهمچنين است در صورتى كه هبه كننده بر كسى كه به  تواند رجوع كند و پس بگيرد نمى
 . ، در مقابل هبه عوضى به هبه كننده بدهد ، يا كسى كه به او هبه شده ، وبه آن شرط عمل شود كند

، ولى  تواند مال بخشيده شده را پس بگيرد ، مى ودر غير موارد ذكر شده تا عين مالى كه هبه شده باقى باشد
، آن را رنگ  مثل آن كه اگر پارچه بوده يرى در عين داده ـ، يا تغي اگر تلف شده يا آن را به ديگرى منتقل كرده

 .بگيرد تواند پس ـ نمى كرده باشد
 .، حكم رحم را ندارند  زن وشوهر در لزوم هبه ـ  2421مسأله  

، ودر ضمن آن بر آن كس شرط كند كه مالى به او بدهد يا   اگر مالى را به كسى ببخشد ـ  2422مسأله  
، وهبه كننده قبل  ، به آن شرط عمل كند ، بايد كسى كه بر او شرط شده د ـ براى او انجام دهدكارى ـ كه جايز باش
، ويا نتواند به  ، به شرط عمل نكند ، وهمچنين اگر كسى كه براو شرط شده تواند رجوع نمايد از عمل به شرط مى
 .تواند رجوع كند ، هبه كننده مى آن شرط عمل نمايد

 .شود ، هبه باطل مى ، قبل از قبض بميرد  هبه كننده يا كسى كه مال به او هبه شده اگر ـ  2423مسأله  
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، و همچنين اگر كسى  توانند رجوع كنند ، ورثه نمى  اگر هبه كننده بعد از قبض دادن بميرد ـ  2424مسأله  
 .تواند رجوع نمايد ، هبه كننده نمى كه مال به او بخشيده شده بميرد

از بخششى كه كردم «: شود ـ مثل آن كه بگويد همچنان كه رجوع به گفتن محقّق مى  ـ  2425مسأله  
، يا آن چه را بخشيده به قصد  ، مثل آن كه به قصد رجوع از طرف بگيرد شود ـ به فعل نيز محقّق مى» برگشتم

 .ر نيست، معتب ، دانستن كسى كه مال به او هبه شده ، ودر تحقّق رجوع رجوع به ديگرى واگذار نمايد
، زيادى منفصل يا قابل انفصال پيدا  ، اگر در ملك آن شخص  مالى را كه به شخصى بخشيده ـ  2426مسأله  

، در هبه مثل  ، واگر هبه كننده ـ مال آن شخص است ، يا درخت ميوه دهد كند ـ مثل آن كه گوسفند برّه آورد
 .آن شخص پس بگيردتواند برّه وميوه را از  ، نمى ، رجوع كند گوسفند ودرخت
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 » )ازدواج(احكام نكاح  «

 
 .دائم و غير دائم: ، و آن بر دو قسم است شوند به واسطه عقد ازدواج زن و مرد به يكديگر حالل مى

 .كنند دائمه گويند ، و زنى را كه به اين قسم عقد مى عقد دائم آن است كه در آن مدتى براى زناشويى نباشد

، مثال زن را به مدت يك ساعت يا يك روز يا يك   كه مدت زناشويى در آن معين شودو عقد غير دائم آن است
، ولى ـ بنابر احتياط واجب ـ مدت ازدواج از مقدار عمر زن و شوهر يا يكى از آن  ماه يا يك سال يا بيشتر عقد نمايند

 .نامند ، و زنى را كه به اين قسم عقد كنند متعه مى دو زيادتر نباشد

 
 كام عقداح

، و تنها راضى بودن زن و مرد   در زناشويى ـ چه دائم و چه غير دائم ـ بايد صيغه خوانده شود ـ  2427مسأله  
 .توانند خود زن و مرد بخوانند يا ديگرى را وكيل كنند كه از طرف آنان بخواند ، و صيغه عقد را مى كافى نيست

تواند براى خواندن صيغه عقد از طرف ديگرى  زن هم مى، و   وكيل الزم نيست مرد باشد ـ  2428مسأله  
 .وكيل شود

توانند   زن و مرد تا يقين يا اطمينان پيدا نكنند كه وكيل آنها صيغه را خوانده است نمى ـ  2429مسأله  
كيل ، و اگر و كند ، و گمان به اين كه وكيل صيغه را خوانده است كفايت نمى ترتيب آثار و احكام نكاح را بدهند

، يا از قول او اطمينان حاصل شود  بگويد صيغه را خوانده در صورتى كه ثقه باشد و ظنّ به خالف گفته او نباشد
 .، و در غير دو صورت ذكر شده اكتفا به اخبار او محلّ اشكال است كافيست

و ابتداى ده روز را ،   اگر زنى كسى را وكيل كند كه مثال ده روز اورا به عقد مردى در آورد ـ  2430مسأله  
، ولى اگر معلوم باشد كه زن  تواند هر وقت كه بخواهد اورا ده روز به عقد آن مرد در آورد ، آن وكيل مى معين نكند

 .، بايد صيغه را مطابق قصد او بخواند روز يا ساعت معينى را قصد كرده
، و  ير دائم از طرف هر دو نفر وكيل شودتواند براى خواندن صيغه عقد دائم يا غ  يك نفر مى ـ  2431مسأله  
، ولى احتياط مستحب  تواند از طرف زن وكيل شود و اورا براى خود به طور دائم يا غير دائم عقد كند نيز مرد مى

 .، خصوصاً در صورتى كه وكيل شود كه براى خود عقد كند آن است كه عقد را دو نفر بخوانند

 

 

 
 دستور خواندن عقد دائم

زوجتُك نَفْسي على «:  اگر صيغه عقد دائم را خود زن و مرد بخوانند و اول زن بگويد ـ  2432 مسأله 
، و پس از آن بدون آن كه پى در پى بودن   يعنى خودرا زن تو نمودم به مهرى كه معين شده»الصداقِ الْمعلُومِ

 يعنى قبول كردم ازدواج را به »زْوِيج على الصداقِ المعلُومِقَبِلْت التَ«: ايجاب و قبول عرفاً بهم بخورد مرد بگويد
 .، عقد صحيح است  و قصد كند قبول همان ازدواج بر مهر معلوم را»قَبِلْت التَّزْوِيج«: مهرى كه معين شده يا بگويد
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د احمد و اسم زن فاطمه ، چنانچه مثال اسم مر واگر ديگرى را وكيل كنند كه از طرف آنها صيغه عقدرا بخواند
 و پس از آن بدون آن كه »زوجت موكِّلَتي فاطمةَ موكِّلَك أَحمد على الصداقِ الْمعلُومِ«: باشد و وكيل زن بگويد

 صحيح »علُومِقَبِلْت التَزْوِيج لموكِّلي أَحمد علَى الصداقِ الم«: مواالت عرفاً به هم بخورد وكيل مرد بگويد
 .»زوجت موكِّلَك أَحمد موكِّلَتي فاطمةَ علَى الصداقِ المعلُومِ«: ، و بهتر آن است كه وكيل زن بگويد باشد مى

 »زوجت«، مثال اگر زن  گويد مطابق باشد گويد با لفظى كه زن مى و بنابر احتياط مستحب لفظى كه مرد مى
 .هم مانعى ندارد» قَبِلْت النِّكاح«، هرچند  بگويد» قَبِلْت التَزْوِيج«گويد مرد هم  مى

 
 دستور خواندن عقد غير دائم

، بعد از آن كه مدت و مهر را   اگر خود زن و مرد بخواهند صيغه عقد غير دائم را بخوانند ـ  2433مسأله  
 و بعد بدون اين كه » الْمدةِ الْمعلُومةِ علَى الْمهرِ الْمعلُومِزوجتُك نَفْسي في«: ، چنانچه زن بگويد معين كردند

 .صحيح است» قَبِلْت هكَذا«: مواالت عرفاً به هم بخورد مرد بگويد

مةِ زوجت موكِّلَتي موكِّلَك في المدةِ المعلُو«: و اگر ديگرى را وكيل كنند و اول وكيل زن به وكيل مرد بگويد
 صحيح »قَبِلْت لموكِّلي هكَذا«:  پس بدون اين كه مواالت عرفاً به هم بخورد وكيل مرد بگويد»علَى المهرِ المعلُومِ

 .باشد مى

 
 شرايط عقد

 : عقد ازدواج چند شرط دارد ـ  2434مسأله  

و زن نتوانند صيغه را به عربى ، و اگر خود مرد   آن كه بنابر احتياط واجب به عربى صحيح خوانده شود:اول
 را »قَبِلْت« و »زوجت«، ولى بايد لفظى بگويند كه معنى  توانند به غير عربى بخوانند ، مى صحيح بخوانند

تواند به عربى صحيح بخواند وكيل  ، هرچند احتياط مستحب آن است كه اگر ممكن باشد كسى را كه مى بفهماند
 .كنند

، يعنى اگر خود مرد و زن صيغه را  خوانند قصد انشاء داشته باشند يل آنها كه صيغه را مى مرد و زن يا وك:دوم
قَبِلْت «، و مرد به گفتن   قصدش اين باشد كه خودرا زن او قرار دهد»زوجتُك نَفْسي«، زن به گفتن  خوانند مى

به گفتن  خوانند و زن صيغه را مى، و اگر وكيل مرد   زن بودن اورا براى خود قبول نمايد»التَّزْوِيج ،»تجوو » ز
»اند زن و شوهر شوند قصدشان اين باشد كه مرد و زنى كه آنان را وكيل كرده» قَبِلْت. 

، در  ، و اما كسى كه بالغ نيست ولى قادر بر انشاء عقد است خواند بايد عاقل باشد  كسى كه صيغه را مى:سوم
، و در  ، و با اذن يا اجازه ولى مانعى ندارد لى براى خودش صيغه را بخواند باطل استصورتى كه بدون اذن و اجازه و

 .، عقدش صحيح است صورتى كه صيغه را به وكالت از غير بخواند
، مثال  ، زن و شوهر را معين كنند ، در موقع عقد خوانند  اگر وكيل زن و شوهر يا ولى آنها صيغه را مى:چهارم

زوجتُك احدى «: ، پس كسى كه چند دختر دارد اگر به مردى بگويد رند يا به آنها اشاره نماينداسم آنهارا بب
، چون در موقع عقد دختررا   يعنى قبول كردم»قَبِلْت« يعنى زن تو نمودم يكى از دخترانم را و او بگويد »بناتي

 .اند عقد باطل است معين نكرده
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،  ، ولى اگر زن ظاهراً با كراهت اذن دهد و معلوم باشد قلباً راضى است ضى باشند زن و مرد به ازدواج را:پنجم
 .عقد صحيح است

 .، عقد باطل است  اگر در عقد يك حرف غلط خوانده شود كه معنى آن را عوض كند ـ  2435مسأله  

اى از  ناى هر كلمه، اگر عقدرا صحيح بخواند و مع داند  كسى كه دستور زبان عربى را نمى ـ  2436مسأله  
 .تواند عقدرا بخواند ، مى عقدرا بداند و از هر لفظى معناى آن را قصد نمايد

،  ، و بعد زن و مرد آن عقدرا اجازه نمايند  اگر زنى را براى مردى بدون اذن آنان عقد كنند ـ  2437مسأله  
 .عقد صحيح است

، در صورتى كه عقدرا خود آنها خوانده  زدواج اكراه نمايند اگر زن و مرد يا يكى از آن دورا به ا ـ  2438مسأله  
، ولى اگر ديگرى خوانده است در صورتى كه اجازه  ، عقد صحيح است ، اگر بعد از خواندن عقد راضى شوند باشند

 .كنند ـ مثال بگويند به آن عقد راضى هستيم ـ عقد صحيح است
 فرزند نابالغ يا ديوانه خود كه با حال ديوانگى بالغ شده توانند براى  پدر و جد پدرى مى ـ  2439مسأله  
اى  اند مفسده ، اگر ازدواجى كه براى او كرده ، و بعد از آن كه آن طفل بالغ شد يا ديوانه عاقل گرديد ازدواج كنند

، ولى در صورتى كه  تواند آن را امضاء يا رد نمايد اى داشته مى ، و اگر مفسده تواند آن را به هم بزند ، نمى نداشته
، چنانچه پس از بلوغشان اجازه نكنند احتياط به طالق يا عقد  دختر و پسر نابالغ را پدرانشان به يكديگر تزويج كنند

 .جديد ترك نشود
دهد ـ اگر   دخترى كه به حد بلوغ رسيده و رشيده است ـ يعنى مصلحت خودرا تشخيص مى ـ  2440مسأله  

، و اجازه  چه باكره باشد ـ بنابر احتياط واجب ـ بايد از پدر يا جد پدرى خود اجازه بگيرد، چنان بخواهد شوهر كند
 .مادر و برادر الزم نيست

، يا اين كه باكره باشد ولى اجازه گرفتن از پدر يا جد پدرى ممكن   اگر دختر باكره نباشد ـ  2441مسأله  
 .، اجازه پدر و جد پدرى الزم نيست داشته باشد، يا حرجى باشد و دختر حاجت به شوهر كردن  نباشد

، پسر بايد بعد از بالغ شدن خرج آن زن   اگر پدر يا جد پدرى براى پسر نابالغ خود زن بگيرد ـ  2442مسأله  
، و بنابر احتياط واجب از خرج قبل از بلوغ ـ در صورت تمكين زن و تمكّن پسر از لذت بردن ـ به صلح يا  را بدهد
 .ن يقين به برائت ذمه حاصل كندغير آ

، چنانچه پسر در موقع عقد مالى داشته   اگر پدر يا جد پدرى براى پسر نابالغ خود زن بگيرد ـ  2443مسأله  
 .، و اگر موقع عقد مالى نداشته پدر يا جد او بايد مهر زن را بدهند مديون مهر زن است

 
 هم زدشود عقدرا به  عيبهايى كه به واسطه آنها مى

تواند  ، مى شود دارد  اگر مرد بعد از عقد بفهمد كه زن يكى از هفت عيبى را كه ذكر مى ـ  2444مسأله  
 :عقدرا به هم بزند

 .كورى:چهارم).  پيسى( مرض برص :سوم.   مرض خوره:دوم.   ديوانگى:اول

 .رده نشودگير يا شل بودن، مگر اين كه شلى او طورى باشد كه عرفاً عيب شم  زمين:پنجم

 .، يعنى راه بول و حيض يا راه حيض و غائط او يكى شده باشد  افضاء:ششم
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 . آن كه گوشت يا استخوانى در فرج او باشد كه مانع نزديكى شود:هفتم

،  ، يا آلت مردى نداشته  اگر زن بعد از عقد بفهمد كه شوهر او پيش از عقد ديوانه بوده است ـ  2445مسأله  
، هرچند آن مرض بعد  تواند نزديكى نمايد ، يا بفهمد مرضى دارد كه نمى پيش از نزديكى بريده شوديا بعد از عقد 

تواند نزديكى  ، ولى در صورتى كه شوهر نمى تواند عقدرا به هم بزند ، مى از عقد و پيش از نزديكى پيدا شده باشد
دهد چنانچه شوهر نتوانست با آن  مهلت مى، و حاكم شوهر را يك سال  نمايد بايد زن به حاكم شرع رجوع نمايد

 .تواند عقد را به هم بزند ، زن مى ، پس از آن زن يا زنى ديگر نزديكى نمايد

، بنابر احتياط واجب زن  و در صورتى كه مرد بعد از عقد ـ چه پيش از نزديكى و چه بعد از آن ـ ديوانه شود
، يا مرض مانع از نزديكى بعد از آن پيدا  د از نزديكى بريده شود، و اگر آلت مردى بع تواند جدا شود بدون طالق نمى

 .تواند عقد را به هم بزند ، زن نمى شود
، در صورتى كه تدليس كرده و  اند  اگر زن بعد از عقد بفهمد كه تخمهاى شوهرش را كشيده ـ  2446مسأله  

، اگر خواست عقدرا به هم بزند احتياط به   تدليس، و در غير صورت تواند عقدرا بهم بزند ، مى زن را گول زده باشند
 .طالق ترك نشود

، شوهر بايد نصف  تواند نزديكى كند زن عقدرا به هم بزند  اگر به واسطه آن كه مرد نمى ـ  2447مسأله  
ا زن ، چنانچه مرد ب ، ولى اگر به واسطه يكى از عيبهاى ديگرى كه گذشت مرد يا زن عقدرا به هم بزند مهررا بدهد

، مگر اينكه خود زن تدليس كرده  ، و اگر نزديكى كرده بايد تمام مهررا بدهد نزديكى نكرده باشد چيزى بر او نيست
 .باشد كه در اين صورت چيزى بر مرد نيست

 
 اى از زنها كه ازدواج با آنان حرام است عده

در و خواهر و دختر و عمه و خاله و دختر  ازدواج با زنهايى كه با انسان محرم هستند ـ مثل ما ـ  2448مسأله  
 .برادر و دختر خواهر و مادر زن ـ حرام است

، مادر و مادر مادر آن زن و  ، اگرچه با او نزديكى نكند  اگر كسى زنى را براى خود عقد نمايد ـ  2449مسأله  
 .شوند مادر پدر او هرچه باال روند به آن مرد محرم مى

، دختر و نوه دخترى و پسرى آن زن هرچه پايين  ى را عقد كند و با او نزديكى نمايد اگر زن ـ  2450مسأله  
 .شوند ، به آن مرد محرم مى ، چه در وقت عقد باشند يا بعد به دنيا بيايند روند

، تا وقتى كه آن زن در عقد او است   اگر با زنى كه براى خود عقد كرده نزديكى نكرده باشد ـ  2451مسأله  
 .واند با دختر او ازدواج كندت نمى

 عمه و خاله انسان و عمه و خاله پدر و عمه و خاله پدر پدر يا مادر پدر و عمه و خاله مادر و  ـ  2452مسأله  
 .عمه و خاله مادر مادر يا پدر مادر هرچه باال روند به انسان محرمند

، چه در   نوه پسرى و دخترى او هرچه پايين آيند، و پسر و  پدر و جد شوهر هرچه باال روند ـ  2453مسأله  
 .، به زن او محرم هستند موقع عقد باشند يا بعد به دنيا بيايند

، تا وقتى كه آن زن در عقد او است   اگر زنى را براى خود عقد كند به عقد دائم يا موقّت ـ  2454مسأله  
 .تواند با خواهر آن زن ازدواج نمايد نمى
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، در بين عده  آيد ـ طالق رجعى دهد  اگر زن خودرا ـ به ترتيبى كه در كتاب طالق مى  ـ 2455مسأله  
، ولى در عده  ، و همچنين ـ بنابر احتياط واجب ـ در صورتى كه در عده متعه باشد تواند خواهر اورا عقد نمايد نمى

 .تواند با خواهر او ازدواج نمايد طالق بائن مى
، ولى اگر بدون  تواند بدون اجازه زن خود با خواهر زاده و برادر زاده او ازدواج كند مى انسان ن ـ  2456مسأله  

 .اذن زنش آنان را عقد نمايد و بعد زن اجازه نمايد اشكال ندارد
، و حرف نزدنش   اگر زن بفهمد شوهرش برادر زاده يا خواهر زاده اورا عقد كرده و حرفى نزند ـ  2457مسأله  

 .، چنانچه بعد رضايت ندهد عقد آنان باطل است  او نباشدكاشف از رضايت
تواند با او  ، ديگر نمى  اگر انسان پيش از آن كه دختر خاله خودرا بگيرد با مادر او زنا كند ـ  2458مسأله  
 .، و بنابر احتياط واجب دختر عمه نيز همين حكم را دارد ازدواج نمايد
يا دختر خاله خود ازدواج نمايد و پس از نزديكى با آنان با مادرشان زنا كند  اگر با دختر عمه  ـ  2459مسأله  

، احتياط واجب آن  ، ولى اگر پيش از آن كه با آنان نزديكى كند با مادرشان زنا نمايد شود موجب جدايى آنها نمى
 .است كه از ايشان به طالق جدا شود

، احتياط مستحب آن است كه با دختر او ازدواج  ود زنا كند اگر با زنى غير از عمه و خاله خ ـ  2460مسأله  
، احتياط واجب آن است كه به  ، و اگر زنى را عقد نمايد و پيش از آن كه با او نزديكى كند با مادر او زنا كند نكند

 . زن جدا شود، الزم نيست از آن ، ولى اگر با او نزديكى كند و بعد با مادر او زنا نمايد طالق از آن زن جدا شود
تواند با زنهاى كافره غير  ، و مرد مسلمان هم نمى تواند به عقد كافر در آيد  زن مسلمان نمى ـ  2461مسأله  

، و بنابر احتياط مستحب  ، ولى متعه كردن زنهاى اهل كتاب يعنى يهود و نصارى مانعى ندارد اهل كتاب ازدواج كند
 .ازدواج دائم با آنها ننمايد

، مرد و  دانند و در حكم كفّارند ها ـ از قبيل خوارج و غالت و نواصب ـ كه خودرا مسلمان مى ز فرقهو بعضى ا
 .توانند با آنها به طور دائم يا موقّت ازدواج نمايند زن مسلمان نمى

، آن زن ـ بنابر احتياط ـ بر او حرام   اگر با زنى كه در عده طالق رجعى است زنا كند ـ  2462مسأله  
، و  تواند اورا عقد نمايد ، بعد مى ، و اگر با زنى كه در عده متعه يا طالق بائن يا عده وفات است زنا كند شود مى

 .معنى طالق رجعى و طالق بائن وعده متعه و عده وفات در احكام طالق خواهد آمد
 آن زن را براى خود عقد تواند ، بعد مى  اگر با زن بى شوهرى كه در عده نيست زنا كند ـ  2463مسأله  

، مگر بعد از معلوم  ، ولى احتياط واجب آن است كه از ازدواج با زنى كه زنا دادن او علنى است خوددارى كند نمايد
، و اگر ديگرى  ، بعد اورا عقد نمايد ، و احتياط واجب آن است كه صبر كند تا آن زن حيض ببيند شدن توبه آن زن

 .اين احتياط مستحب استبخواهد آن زن را عقد كند 
، چنانچه مرد و زن يا يكى از آنان   اگر زنى را كه در عده ديگرى است براى خود عقد كند ـ  2464مسأله  

، اگرچه  شود ، آن زن بر او حرام ابدى مى بدانند كه عده زن تمام نشده و بدانند عقد كردن زن در عده حرام است
 . نكرده باشدمرد بعد از عقد با آن زن نزديكى

، آن زن بر او   اگر زنى را كه در عده ديگرى است براى خود عقد كند و با او نزديكى كند ـ  2465مسأله  
 .دانسته كه عقد زن در عده حرام است ، يا نمى دانسته كه آن زن در عده است ، اگرچه نمى شود حرام ابدى مى
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، بايد از او جدا  د و ازدواج با او حرام است و با او ازدواج كند اگر انسان بداند زنى شوهر دار ـ  2466مسأله  
، و همچنين است اگر نداند كه آن زن شوهر دارد ولى بعد از ازدواج با او نزديكى  شود شود و بر او حرام ابدى مى

 .كرده باشد
ه نكند و بر عمل خود ، و چنانچه توب شود  زن شوهر دار اگر زنا كند بر شوهر خود حرام نمى ـ  2467مسأله  

 .، ولى در هر صورت بايد مهرش را بدهد ، بهتر است شوهر اورا طالق دهد باقى باشد
اند و زنى كه متعه بوده و شوهرش مدت اورا بخشيده يا مدتش تمام   زنى را كه طالق داده ـ  2468مسأله  

، در  وهر دوم عده شوهر اول تمام بوده يا نه، چنانچه بعد از مدتى شوهر كند و بعد شك كند كه موقع عقد ش شده
، و در غير اين  ، عقد شوهر دوم صحيح است صورتى كه در حال شك احتمال بدهد كه موقع عقد غافل از عده نبوده

 .صورت صحت عقد محلّ اشكال است
ه بالغ بوده ـ حرام  مادر و خواهر و دختر پسرى كه لواط داده بر لواط كننده ـ در صورتى ك ـ  2469مسأله  

 و در صورتى كه لواط دهنده بالغ باشد يا لواط كننده بالغ ;، و همچنين بنابر احتياط مادربزرگ و دختر دختر است
مادربزرگ و  ، و همچنين در وقوع عقد بر ، اگر عقد واقع شد بنابر احتياط واجب زن از مرد به طالق جدا شود نباشد

 .شود  كند كه دخول شده بر او حرام نمى، و اگر گمان يا شك دختر دختر
، آنها بر او حرام   اگر با مادر يا خواهر پسرى ازدواج نمايد و بعد از ازدواج با آن پسر لواط كند ـ  2470مسأله  

، خصوصاً در صورتى كه خواهر آن  ، هرچند احتياط مستحب آن است كه از زن خود به طالق جدا شود شوند نمى
 .، دوباره با او ازدواج نكند احتياط واجب آن است كه اگر لواط كننده زن خودرا طالق داده ، و پسر باشد

دانسته كه ازدواج  اگر مى ، و ، عقد او باطل است  اگر كسى در حال احرام با زنى ازدواج نمايد ـ  2471مسأله  
 .شود ، آن زن بر او حرام ابدى مى كردن در حال احرام حرام است

، عقد او باطل   اگر زنى كه در حال احرام است با مردى كه در حال احرام نيست ازدواج كند ـ  2472مسأله  
، بنابر احتياط آن مرد بر او حرام ابدى  دانسته كه ازدواج كردن در حال احرام حرام است ، و اگر زن مى است
 .شود مى

، زنش و   عمره مفرده است ـ به جا نياورداز كارهاى حج و  اگر مرد طواف نساءرا ـ كه يكى ـ  2473مسأله  
، و نيز اگر زن طواف نساء نكند مرد بر او حالل  شوند زنان ديگر كه به احرام بر او حرام شده بودند حالل نمى

 .شوند ، حالل مى ، ولى اگر بعد طواف نساءرا انجام دهند شود نمى
، ولى اگر پيش از آن كه نُه سال  ده حرام است نزديكى با دخترى كه عقد كرده تا بالغ نش ـ  2474مسأله  

معناى افضاء  (،  دختر تمام شود با او نزديكى كند بعد از بلوغ دختر نزديكى با او حرام نيست اگرچه افضاء شده باشد
 ). گذشت» 2444«در مسأله 

، ولى اگر با  شود  زن آزادى را كه شوهرش سه مرتبه اورا طالق داده بر شوهرش حرام مى ـ  2475مسأله  
،  ، بعد از وفات يا طالق شوهر دوم و تمام شدن عده آيد با مرد ديگرى ازدواج كند شرايطى كه در احكام طالق مى

 .تواند دوباره با او ازدواج كند شوهر اول مى

 
 احكام عقد دائم
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 بايد خودرا براى هر ، و  زنى كه عقد دائمى شده نبايد بدون اذن شوهر از خانه بيرون رود ـ  2476مسأله  
، و اگر اين  ، و بدون عذر شرعى از نزديكى كردن او جلوگيرى نكند خواهد تسليم نمايد لذّت مشروعى كه او مى

، تهيه غذا و لباس و منزل و ساير مايحتاج زن ـ بر طبق آنچه متعارف است ـ بر شوهر واجب  وظايف را انجام دهد
 .يى داشته باشد يا نداشته باشد ـ مديون زن است، و اگر تهيه نكند ـ چه توانا است

، و حقّ   اگر زن در كارهايى كه در مسأله پيش ذكر شد اطاعت شوهر را نكند گناهكار است ـ  2477مسأله  
 .رود ، ولى مهر او از بين نمى غذا و لباس و منزل و ساير ما يحتاج و همخوابى ندارد

 .را به خدمت خانه ملزم كند مرد حقّ ندارد زن خود ـ  2478مسأله  

، مگر سفرى باشد كه   مخارج سفر زن اگر بيشتر از مخارج او در وطن باشد بر شوهر نيست ـ  2479مسأله  
، كه در اين صورت مخارج  ، مانند آن كه بيمار باشد و معالجه متوقّف بر سفر باشد مخارج آن سفر عرفاً نفقه او باشد

 .، و همچنين اگر شوهر مايل باشد كه زن را به سفر ببرد ستسفر به قدر متعارف بر شوهر ا
تواند بعد از مطالبه و امتناع  دهد مى  زنى كه خرج او بر شوهر است و شوهر خرج اورا نمى ـ  2480مسأله  

، و بنا بر احتياط واجب ـ اگر ممكن باشد ـ از حاكم شرع براى  شوهر خرجى خودرا بدون اذن از مال او بردارد
، چنانچه  ، و اگر نتواند از مال او بردارد و اجبار او هم به وسيله متصدى امور حسبيه ميسر نباشد اشتن اذن بگيردبرد

 .، در موقعى كه مشغول تهيه معاش است اطاعت شوهر بر او واجب نيست ناچار باشد كه معاش خودرا تهيه كند
، ولى اگر  ، يك شب نزد زن دائمى خود بماند هار شب مرد ـ بنابر احتياط واجب ـ در هر چ ـ  2481مسأله  

 .، واجب است نزد ديگرى نيز يك شب در ضمن چهار شب بماند دو زن داشته باشد و نزد يكى از آنها يك شب بماند
، و همچنين  تواند بيش از چهارماه نزديكى با زن دائمى جوان خود را ترك كند  شوهر نمى ـ  2482مسأله  
، يا آن كه نزديكى بر مرد ضررى يا حرجى باشد در صورتى  ، مگر با رضايت زن  واجب در غير زن جوانبنابر احتياط

، و يا آن كه در ضمن عقد بر زن شرط شده باشد  ، يا آن كه زن ناشزه باشد كه با ضرر و حرج بر زن مزاحمت نكند
 .كه اختيار نزديكى با مرد باشد

،  ، و چنانچه مرد با زن نزديكى كند ، عقد صحيح است هررا معين نكنند اگر در عقد دائم م ـ  2483مسأله  
 .، عقد باطل است ، ولى در متعه چنانچه مهررا معين نكنند بايد مهر اورا مطابق مهر زنهايى كه مثل او هستند بدهد

تواند پيش از   مى، زن  اگر موقع خواندن عقد دائم براى دادن مهر مدتى معين نكرده باشند ـ  2484مسأله  
،  ، چه شوهر توانايى دادن مهر را داشته باشد و چه نداشته باشد گرفتن مهر از نزديكى كردن شوهر جلوگيرى كند

تواند بدون عذر شرعى از  ، ديگر نمى ولى اگر پيش از گرفتن مهر به نزديكى راضى شود و شوهر با او نزديكى كند
 .نزديكى شوهر جلوگيرى نمايد

 
 )زدواج موقّتا(متعه 

 . متعه كردن زن اگرچه براى لذّت بردن هم نباشد صحيح است ـ  2485مسأله  

 احتياط واجب آن است كه شوهر بيش از چهارماه نزديكى با متعه خودرا ترك نكند مگر با  ـ  2486مسأله  
 .رضايت او
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، عقد و شرط او  زديكى نكندشود اگر در عقد شرط كند كه شوهر با او ن  زنى كه متعه مى ـ  2487مسأله  
تواند  ، شوهر مى ، ولى اگر بعد به نزديكى راضى شود تواند لذّتهاى ديگر از او ببرد ، و شوهر فقط مى صحيح است

 .با او نزديكى نمايد
 زنى كه متعه شده اگرچه آبستن شود حقّ خرجى ندارد مگر اين كه در ضمن عقد متعه يا  ـ  2488مسأله  

 .، و همچنين در ضمن عقد جايز مادامى كه آن عقد باقى باشد  شرط كندعقد الزم ديگر
برد و شوهر هم از او ارث   زنى كه متعه شده حقّ همخوابى ندارد و از شوهر ارث نمى ـ  2489مسأله  

 .برد ، مگر در صورتى كه ارث بردن را شرط كرده باشند كه در اين صورت هر كه شرط كرده ارث مى برد نمى
، عقد او   زنى كه به ازدواج موقّت در آمده اگرچه نداند كه حقّ خرجى و همخوابى ندارد ـ  2490  مسأله

 .كند ، حقّى بر شوهر پيدا نمى دانسته ، و براى آن كه نمى صحيح است
به ، ولى اگر  تواند بدون اجازه شوهر از خانه بيرون برود  زنى كه به ازدواج موقّت در آمده مى ـ  2491مسأله  

 .، بيرون رفتن حرام است واسطه بيرون رفتن حقّ شوهر از بين برود
، چنانچه مرد   اگر زنى مردى را وكيل كند كه به مدت و مبلغ معين اورا براى خود متعه نمايد ـ  2492مسأله  

قتى آن زن فهميد اگر آن ، و ، يا به غير از مدت يا مبلغى كه معين شده او را متعه كند اورا به عقد دائم خود در آورد
 .عقدرا اجازه كند صحيح وگرنه باطل است

 اگر پدر يا جد پدرى براى محرم شدن زنى را براى مدت كمى مثال يك ساعت براى پسرى  ـ  2493مسأله  
تواند مدت را با مراعات  ، و پدر يا جد پدرى مى ، عقد صحيح است كه قابليت استمتاع داشته باشد عقد نمايد

تواند دختر نا بالغى را كه قابل تمتّع باشد براى محرم شدن در مدت  ، و نيز مى صلحت و نفع آن پسر به زن ببخشدم
 .اى براى صغير نباشد ، و در هر دو صورت معتبر است كه در عقد مفسده مذكوره به عقد كسى در آورد

داند زنده است يا مرده  ى است و نمى اگر پدر يا جد پدرى طفل خودرا كه در محلّ ديگر ـ  2494مسأله  
، بر حسب  ، در صورتى كه آن طفل در مدت زوجيت قابل استمتاع باشد براى محرم شدن به عقد كسى در آورد

، عقد باطل است  ، و چنانچه بعد معلوم شود كه در موقع عقد آن دختر زنده نبوده شود ظاهر محرم بودن حاصل مى
 .ه بودند نامحرمندو كسانى كه ظاهراً محرم شد

، بايد تمام چيزى را كه  ، چنانچه با او نزديكى كرده  اگر مرد مدت ازدواج موقّت زن را ببخشد ـ  2495مسأله  
، و احتياط مستحب آن است كه تمام  ، و اگر نزديكى نكرده واجب است نصف آن را بدهد قرار گذاشته به او بدهد

 .آن را بدهد
تواند زنى را كه متعه او بوده و مدتش تمام شده يا به آن زن بخشيده ولى عده او  ى مرد م ـ  2496مسأله  

 .تمام نشده به عقد دائم خود در آورد يا اين كه دوباره متعه نمايد

 
 احكام نگاه كردن

، و چه با ترس   نگاه كردن مرد به بدن و موى زن نامحرم ـ چه با قصد لذّت و چه بدون آن ـ  2497مسأله  
، و نگاه كردن بصورت و دستهاى او اگر به قصد لذّت باشد يا ترس وقوع  وقوع در حرام و چه بدون آن ـ حرام است

، و احتياط مستحب آن است كه بصورت و دستها تا مچ ـ هر چند بدون قصد لذّت  ، حرام است در حرام داشته باشد
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ه بدن مرد نامحرم حرام است مگر به جاهايى كه سيره ، و نيز نگاه كردن زن ب و ترس وقوع در حرام ـ نگاه نكند
، كه نگاه كردن زن به  ، مانند سر و صورت و گردن و دستها و ساق پاها متشرّعه و متدينين بر پوشانيدن آن نيست

 .اين مواضع بدون قصد لذّت و ترس وقوع در حرام جايز است
 خود از نامحرم نهى كنند تأثير در آنها ندارد ـ چه كافر  زنهايى كه اگر آنهارا از نپوشيدن بدن ـ  2498مسأله  

و چه مسلمان ـ نگاه كردن به جاهايى از بدن آنها كه بحسب متعارف عادت بپوشانيدن آن ندارند در صورتى كه قصد 
 .، جايز است لذّت و ترس وقوع در حرام نباشد

، در صورتى  دستهارا تا مچ ، و نيز صورت و اند زن بايد موى و بدن خودرا از مرد نامحرم بپوش ـ  2499مسأله  
، و همچنين است بنابر احتياط واجب در صورتى  كند كه قصد نشان دادن داشته باشد و مرد هم بقصد لذّت نظر مى

 .، هرچند زن قصد نشان دادن نداشته باشد كند داند بيننده بقصد لذّت نظر مى كه مى

جب نيست مگر در صورتى كه موجب هيجان شهوت آن پسر باشد كه بنا بر و پوشاندن سر و موى از پسر نابالغ وا
 .احتياط واجب بپوشاند

فهمد ـ حرام   نگاه كردن به عورت ديگرى ـ حتّى به عورت بچه مميزى كه خوب و بد را مى ـ  2500مسأله  
توانند به تمام بدن  هر مى، و زن و شو ، اگرچه از پشت شيشه يا در آيينه يا آب صاف و مانند اينها باشد است

 . يكديگر نگاه كنند، و نظر به عورت كافر بنابر احتياط واجب جائز نيست
توانند به تمام بدن يكديگر  ، اگر قصد لذّت نداشته باشند مى  مرد و زنى كه با يكديگر محرمند ـ  2501مسأله  

 .به جز عورت نگاه كنند
 .، و زن به بدن زن ديگر به قصد لذّت حرام است د ديگر نگاه كردن مرد به بدن مر ـ  2502مسأله  

شناسد و از زنانى است كه اگر او را از   نگاه كردن به عكس زن نامحرمى كه انسان او را مى ـ  2503مسأله  
 .، بنابر احتياط جايز نيست پذيرد نشان دادن خود به نامحرم نهى كنند مى

، يا عورت او را آب   يا مردى غير از شوهر خود را تنقيه كند اگر زن بخواهد زن ديگرى ـ  2504مسأله  
،  ، و همچنين است اگر مرد بخواهد مرد ديگرى ، بايد چيزى در دست كند كه دست آن زن به عورت او نرسد بكشد

 .، يا عورت او را آب بكشد يا زنى غير زن خود را تنقيه كند
ه به مرد نامحرم مراجعه كند و مرد هم براى معالجه ناچار باشد  اگر زن ناچار باشد براى معالج ـ  2505مسأله  

، ولى اگر با نگاه كردن بتواند معالجه كند نبايد دست ببدن او  ، جايز است كه او را نگاه كند و دست به بدن او بزند
 با دستكش معالجه كند ، و در هر صورت اگر بتواند ، و اگر با دست زدن بتواند معالجه كند نبايد او را نگاه كند بزند

 .نبايد با دست معالجه نمايد
آن شخص هم ناچار باشد كه در   اگر انسان براى معالجه ناچار باشد به شخصى مراجعه كند و ـ  2506مسأله  

اى جز نگاه  ، ولى اگر چاره ، بنابر احتياط واجب به وسيله آيينه به عورت او نگاه كند معالجه به عورت او نگاه كند
 .، اشكال ندارد ن به عورت نباشد يا معالجه با نگاه كردن در آيينه حرجى باشدكرد

 
 مسائل متفرّقه زناشويى

 .، واجب است زن بگيرد افتد  كسى كه به واسطه نداشتن زن به حرام مى ـ  2507مسأله  
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 و يا به اقرار زن يا ، و بعد از عقد معلوم شود  اگر شوهر در عقد شرط كند كه زن باكره باشد ـ  2508مسأله  
، هرچند ثبوت خيار فسخ براى مرد خالى از وجه  بينه ثابت شود كه بكارتش قبل از عقد به نزديكى از بين رفته

تواند با مالحظه نسبت تفاوت بين  ، و مرد مى ، ولى احتياط واجب آن است كه اگر فسخ كرد طالق هم بدهد نيست
 .، چه عقدرا فسخ كند يا بر آن باقى بماند اند بگيرد ه قرار دادهمهر باكره و غير باكره را از مهرى ك

 ماندن مرد و زن نامحرم در محلّ خلوتى كه كسى ديگر ـ حتّى بچه مميز ـ در آن جا نيست  ـ  2509مسأله  
 .در صورت احتمال ارتكاب حرام جايز نيست

اين باشد كه آن را ندهد و رضايت زن به عقد  اگر مرد مهر زن را در عقد معين كند و قصدش  ـ  2510مسأله  
 .، ولى بايد مهر را بدهد ، عقد صحيح است مشروط به قصد دادن مهر نباشد

» 107«معنى كفر در مسأله . (شود  مسلمانى كه از اسالم برگردد و كافر شود مرتد ناميده مى ـ  2511مسأله  
 .)گذشت

 :و مرتد دو قسم است

 كسى است كه از پدر و مادرى متولّد شده باشد كه هردو يا يكى از آن دو مسلمان ، مرتد فطرى فطرى وملّى
 .باشند و بعد از بلوغ و كمال عقل با اختيار از اسالم برگردد

 .، متولّد شده باشد و بعد از مسلمان شدن از اسالم برگردد و مرتد ملّى كسى است كه از پدر و مادر كافر
باشد عقد او باطل  ، چنانچه شوهرش با او نزديكى نكرده از ازدواج مرتد شود اگر زن بعد  ـ  2512مسأله  

، اما اگر نُه  ، يا يائسه باشد ، و همچنين است اگر نزديكى كرده باشد ولى نُه سالش تمام نشده گردد و عده ندارد مى
ستورى كه در احكام طالق گذشت ـ بايد به د» 441«سالش تمام شده و يائسه هم نباشد ـ معنى يائسه در مسأله 

، و اگر در بين عده مسلمان شود بقاى عقد  ، و اگر تا آخر عده مرتد بماند عقد باطل است آيد عده نگه دارد مى
، و اگر بخواهد جدا شود طالق  ، و بنابر احتياط واجب اگر بخواهد با او بماند دوباره عقد نمايد محلّ اشكال است

 .بدهد
، اگر مرتد شود زنش بر او  رد مسلمان زاده هرچند يكى از پدر و مادرش مسلمان باشند م ـ  2513مسأله  

 .ـ عده نگه دارد آيد ، و بايد به مقدار عده وفات ـ كه در احكام طالق مى شود حرام مى
مرتد ، اگر بعد از ازدواج   مردى كه از پدر و مادر غير مسلمان به دنيا آمده و مسلمان شده ـ  2514مسأله  

گردد و  ، عقد باطل مى ، يا يائسه باشد ، يا اين كه زن نُه سالش تمام نشده ، چنانچه با زنش نزديكى نكرده شود
، بايد آن زن به مقدار عده  ، و اگر بعد از نزديكى مرتد شود و زن او نُه سالش تمام شده و يائسه هم نباشد عده ندارد

، و اگر  ، و اگر تا تمام شدن عده مسلمان نشود عقد باطل است ه نگه داردآيد ـ عد طالق ـ كه در احكام طالق مى
، بقاى عقد محلّ اشكال است و بنابر احتياط واجب اگر بخواهد با او بماند  پيش از تمام شدن عده مسلمان شود

 .، و اگر بخواهد جدا شود طالق بدهد دوباره زن را عقد نمايد
، نبايد زن  د با مرد شرط كند كه او را از شهرى بيرون نبرد و مرد هم قبول كند اگر زن در عق ـ  2515مسأله  

 .را بدون رضايتش از آن شهر بيرون ببرد
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تواند آن دختررا براى پسر  ، شوهر بعدى مى  اگر زنى از شوهر سابقش دخترى داشته باشد ـ  2516مسأله  
تواند با مادر آن دختر  ا براى پسر خود عقد كند مى، و اگر مردى دخترى ر خود كه از اين زن نيست عقد كند

 .ازدواج نمايد
، در صورتى كه خود آن زن يا مردى كه با او زنا كرده يا هردوى   اگر زنى از زنا آبستن شود ـ  2517مسأله  

در صورتى ، و همچنين است ـ بنابر احتياط واجب ـ  ، براى آن زن جايز نيست بچه را سقط كند آنان مسلمان باشند
 .كه مسلمان نباشند

، چنانچه بعد از استبراء ـ   اگر كسى با زنى كه شوهر ندارد و در عده كسى هم نيست زنا كند ـ  2518مسأله  
، در صورتى كه ندانند از نطفه  اى از آنان پيدا شود گذشت ـ او را عقد كند و بچه» 2463«به نحوى كه در مسأله 

، ولى اگر قبل از استبراء او را عقد كرده و نزديكى كرده  ه بدون اشكال حالل زاده است، آن بچ حالل است يا حرام
 .، محلّ اشكال است باشد

اى از آنان  ، چنانچه زن هم نداند و بچه  اگر مرد نداند كه زن در عده است و با او ازدواج كند ـ  2519مسأله  
، شرعاً بچه  دانسته كه در عده است ، ولى اگر زن مى باشد دو مى، حالل زاده است و شرعاً فرزند هر  به دنيا آيد

داند  كسى كه يقين دارد در عده بوده و شك در تمام شدن آن دارد در حكم كسى است كه مى ، و فرزند پدر است
 .باشند ، و در هر صورت عقد آنان باطل است وبه يكديگر حرام مى در عده است
، ولى اگر بگويد شوهر ندارم حرف او قبول  ام نبايد حرف او را قبول كرد بگويد يائسه اگر زن  ـ  2520مسأله  

 .شود مى
،   اگر زن بگويد شوهر ندارم و انسان با او ازدواج كند و بعد كسى بگويد آن زن شوهر داشته ـ  2521مسأله  

 .، نبايد حرف او را قبول كرد چنانچه شرعاً گفته آن كس ثابت نشود
، و احتياط واجب  تواند او را از مادرش جدا كند  تا دو سال پسر يا دختر تمام نشده پدر نمى ـ  2522مسأله  

 .آن است كه دختررا تا هفت سال از مادرش جدا نكند
، مستحب است در شوهر دادن دخترى   اگر خواستگار از جهت ديانت و اخالق پسنديده باشد ـ  2523مسأله  

 .ندكه بالغه است عجله كن
تواند مهررا بگيرد و بر  ، زن نمى  اگر زن مهر خودرا به شوهر صلح كند كه زن ديگر نگيرد ـ  2524مسأله  

 .شوهر هم واجب است كه زن ديگر نگيرد
 .، آن بچه حالل زاده است ، اگر زن بگيرد و بچه پيدا كند  كسى كه از زنا به دنيا آمده ـ  2525مسأله  

،  ، معصيت كرده ، يا در حال حيض با زن خود نزديكى كند ه مرد در روزه ماه رمضان هرگا ـ  2526مسأله  
 .اى از آنان به دنيا آيد حالل زاده است ولى اگر بچه
، اگر بعد از عده وفات ـ كه مقدار آن در   زنى كه يقين دارد شوهرش ـ مثال ـ در سفر مرده ـ  2527مسأله  

، بايد از شوهر دوم جدا شود و به شوهر اول حالل  و شوهر اول از سفر برگرددآيد ـ شوهر كند  احكام طالق مى
، و شوهر دوم بايد مهر او را مطابق مهر  ، زن بايد عده نگه دارد ، ولى اگر شوهر دوم با او نزديكى كرده باشد است

 .، ولى خرج عده ندارد زنهايى كه مثل او هستند بدهد
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 » احكام شيردادن «

 
، آن بچه به  ، شير دهد ذكر خواهد شد» 2538«اى را با شرايطى كه در مسأله   اگر زنى بچه ـ  2528  مسأله

 :شود اين عده محرم مى
 .گويند ، و او را مادر رضاعى مى  خود آن زن)اول(

 .گويند ، و او را پدر رضاعى مى  شوهر زن كه شير از اوست)دوم(

 .، اگرچه پدر و مادر رضاعى او باشند روند پدر و مادر آن زن هرچه باال )سوم(

 .آيند ، يا بعد به دنيا مى اند هايى كه از آن زن به دنيا آمده  بچه)چهارم(

هارا شير داده  ، چه اوالد او آن بچه ، چه از اوالد او به دنيا آمده هاى اوالد آن زن هرچه پايين روند  بچه)پنجم(
 .باشند
، يعنى به واسطه شير خوردن با آن زن خواهر و برادر شده  اگرچه رضاعى باشند خواهر و برادر آن زن )ششم(
 .باشند
 . عمو و عمه آن زن اگرچه رضاعى باشند)هفتم(

 . دايى و خاله آن زن اگرچه رضاعى باشند)هشتم(

 .، هرچه پايين روند اگرچه اوالد رضاعى او باشند  اوالد شوهر آن زن كه شير از آن شوهر است)نهم(

 .، هرچه باال روند اگرچه رضاعى باشند  پدر و مادر شوهر آن زن كه شير از آن شوهر است)دهم(

 .، اگرچه خواهر و برادر رضاعى او باشند  خواهر و برادر شوهرى كه شير از اوست)يازدهم(

، و نيز  ند، هرچه باال روند اگرچه رضاعى باش  عمو و عمه و دايى و خاله شوهرى كه شير از اوست)دوازدهم(
 .شوند آيد به واسطه شيردادن محرم مى عده ديگرى كه در مسائل بعد مى

، پدر آن بچه  آيد شير دهد مى» 2538«اى را با شرايطى كه در مسأله   اگر زنى بچه ـ  2529مسأله  
،اگر چه  كند، ولى جايز است با دخترهاى رضاعى آن زن ازدواج  تواند با دخترهاى نسبى آن زن ازدواج كند نمى

تواند دخترهاى نسبى و رضاعى شوهرى را كه شير از  احتياط مستحب آن است كه با آنان ازدواج نكند و نيز نمى
 .شود ، عقد او باطل مى ، و در هر دو صورت چنانچه يكى از آنها فعال زن او باشد اوست براى خود عقد نمايد

، شوهر آن زن كه  آيد شير دهد مى» 2538«كه در مسأله اى را با شرايطى   اگر زنى بچه ـ  2530مسأله  
، و  ، ولى احتياط مستحب آن است كه با آنان ازدواج ننمايد شود صاحب شير است به خواهرهاى آن بچه محرم نمى

 .شوند نيز خويشان شوهر به خواهر و برادر آن بچه محرم نمى
، و نيز خويشان آن زن به  شود برادرهاى آن بچه محرم نمى، به  اى را شير دهد  اگر زنى بچه ـ  2531مسأله  

 .شوند برادر و خواهر آن بچه محرم نمى
، ديگر   اگر انسان با زنى كه دخترى را شير كامل داده ازدواج كند و با آن زن نزديكى نمايد ـ  2532مسأله  

 .تواند آن دختررا براى خود عقد كند نمى
تواند با زنى كه آن دختررا شير كامل داده  ، ديگر نمى با دخترى ازدواج كند اگر انسان  ـ  2533مسأله  
 .ازدواج نمايد
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،  تواند با دخترى كه مادر يا مادر بزرگ او آن دختررا شير كامل داده ازدواج كند  انسان نمى ـ  2534مسأله  
، و  تواند با آن دختر ازدواج نمايد  نمى، انسان ، دخترى را شير داده باشد و نيز اگر زن پدر انسان از شير پدر او

، يا زن پدر او آن  ، بعد مادر يا مادر بزرگ او آن دختر را شير بدهد چنانچه دختر شيرخوارى را براى خود عقد كند
 .شود ، عقد باطل مى دختررا از شير پدر او شير دهد

شود ازدواج  ، او را شير كامل داده نمى ادر، يا زن برادر انسان از شير بر  با دخترى كه خواهر ـ  2535مسأله  
 .، و همچنين است اگر خواهر زاده يا برادر زاده يا نوه خواهر يا نوه برادر انسان آن دختر را شير داده باشد كرد

، و  شود ، آن دختر به شوهر خود حرام مى  اگر زنى بچه دختر خودرا شير كامل دهد ـ  2536مسأله  
ه پسر خودرا شير دهد اى را كه شوهر دخترش از زن ديگر دارد شير دهد ههمچنين است اگر بچولى اگر زنى بچ ،  ،

 .شود زن پسرش كه مادر آن طفل شيرخوار است بر شوهر خود حرام نمى
، آن دختر به شوهر خود   اگر زن پدر دخترى بچه شوهر آن دختررا به شير پدرش شير دهد ـ  2537مسأله  

 .ه بچه از همان دختر و چه از زن ديگر باشد، چ شود حرام مى

 
 شرايط شيردادنى كه علّت محرم شدن است

 : شير دادنى كه علّت محرم شدن است هشت شرط دارد ـ  2538مسأله  

 .، پس اگر از پستان زنى كه مرده است شير بخورد اثر ندارد  بچه شير زن زنده را بخورد)اول(

، پس اگر شيرى را كه از زنا پيدا شده به بچه ديگر بدهند به  ه و از حرام نباشد شير آن زن به والدت بود)دوم(
 .شود واسطه آن شير بچه به كسى محرم نمى

 . بچه شير را از پستان بمكد پس اگر شير را در گلوى او بريزند اثرى ندارد)سوم(

 . شير خالص باشد و با چيز ديگر مخلوط نباشد)چهارم(

، بعد شوهر ديگرى كند و از او آبستن  ، پس اگر زن شير دهى را طالق دهند  شوهر باشد شير از يك)پنجم(
، و مثال هشت دفعه پيش از زاييدن از شير شوهر  شود و تا موقع زاييدن شيرى كه از شوهر اول داشته باقى باشد

 .شود كسى محرم نمى، آن بچه به  اى بدهد اول و هفت دفعه بعد از زاييدن از شير شوهر دوم به بچه
، و اگر قى كند ـ بنابر احتياط ـ بايد كسانى كه به واسطه شير خوردن به آن بچه   بچه شير را قى نكند)ششم(

 .، و نگاه محرمانه هم به او ننمايند شوند با او ازدواج نكنند محرم مى
، يا مقدارى شير  ـ شير سير بخوردآيد   پانزده مرتبه يا يك شبانه روز ـ به طورى كه در مسأله بعد مى)هفتم(

، و اگر ده مرتبه به او شير  از آن شير استخوانش محكم شده و گوشت در بدنش روييده است: به او بدهند كه بگويند
،  شوند با او ازدواج نكنند ، احتياط مستحب آن است كه كسانى كه به واسطه شير خوردن به او محرم مى داده شود

 . او ننمايندو نگاه محرمانه به
، و اگر بعد از تمام شدن دو سال او را شير دهند به كسى محرم   دو سال بچه تمام نشده باشد)هشتم(
، بلكه اگر مثال پيش از تمام شدن دو سال هشت مرتبه و بعد از آن هفت مرتبه شير بخورد به كسى محرم  شود نمى
اى را   از دوسال گذشته باشد و شير او باقى باشد و بچه، ولى چنانچه از موقع زاييدن زن شيرده بيشتر شود نمى

 .شود ، آن بچه به كسانى كه ذكر شد محرم مى شير دهد
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، ولى اگر كمى غذا بخورد به   بايد بچه در بين يك شبانه روز غذا يا شير كس ديگررا نخورد ـ  2539مسأله  
، و نيز بايد پانزده مرتبه را از شير يك زن بخورد و در  ، اشكال ندارد قدرى كه عرفاً صدق نكند در بين غذا خورده

، ولى اگر در بين شير  ، و در هر دفعه شير كامل ـ بدون فاصله ـ بخورد بين پانزده مرتبه شير كس ديگررا نخورد
 نظر شود از گيرد تا وقتى سير مى ، يا كمى صبر كند كه از زمان اولى كه پستان در دهان مى خوردن نفس تازه كند

 .، اشكال ندارد عرف حقيقةً يك دفعه حساب شود
، بعد شوهر ديگر كند و از شير شوهر دوم هم  اى را شير دهد  اگر زن از شير شوهر خود بچه ـ  2540مسأله  

، ولى نگاه  ، اگرچه بهتر است با هم ازدواج نكنند شوند ، آن دو بچه به يكديگر محرم نمى بچه ديگرى را شير دهد
 .مانه به يكديگر ننمايندمحر

، همه آنان به يكديگر و به شوهر و به زنى   اگر زن از شير يك شوهر چندين بچه را شير دهد ـ  2541مسأله  
 .شوند كه آنان را شير داده محرم مى

،  اى را شير دهد  اگر كسى چند زن داشته باشد و هركدام آنان با شرايطى كه گذشت بچه ـ  2542مسأله  
 .شوند هابه يكديگر و به آن مرد و به همه آن زنها محرم مى  آن بچههمه

اى را مثال هشت مرتبه و ديگرى هفت   اگر كسى دوزن شيرده داشته باشد و يكى از آنان بچه ـ  2543مسأله  
 .شود ، آن بچه به كسى محرم نمى مرتبه شير بدهد

، خواهر و برادر آن دختر به  رى را شير كامل بدهد اگر زنى از شير يك شوهر پسر و دخت ـ  2544مسأله  
 .شوند خواهر و برادر آن پسر محرم نمى

، با زنهايى كه به واسطه شير خوردن خواهر زاده يا برادر  تواند بدون اذن زن خود  انسان نمى ـ  2545مسأله  
واند دختر و خواهر و مادر ـ و بنابر ت ، نمى ، و نيز اگر مردى با پسرى لواط كند اند ازدواج كند زاده زن او شده

، و همچنين است ـ بنابر احتياط  احتياط واجب مادربزرگ و دختر دختر ـ رضاعى آن پسر را براى خود عقد نمايد
، و در موارد احتياط اگر عقدى بعد از لواط  واجب ـ در صورتى كه لواط كننده بالغ نباشد يا لواط دهنده بالغ باشد

 .احتياط واجب آن است كه طالق داده شود،  واقع شده است
، اگرچه احتياط مستحب آن است  شود  زنى كه برادر انسان را شير داده به انسان محرم نمى ـ  2546مسأله  

 .كه با او ازدواج نكند
تواند با دو خواهر اگرچه رضاعى باشند ـ يعنى به واسطه شير خوردن خواهر   انسان نمى ـ  2547مسأله  

، در صورتى كه عقد  اند ، و چنانچه دو زن را عقد كند و بعد بفهمد خواهر بوده ر شده باشند ـ ازدواج كنديكديگ
، عقد اولى صحيح و عقد  ، و اگر در يك وقت نبوده آنان در يك وقت بوده مخير است هر كدام را بخواهد اختيار كند

 .باشد دومى باطل مى
، شوهرش بر او حرام  شود شير دهد ر خود كسانى را كه ذكر مى اگر زن از شير شوه ـ  2548مسأله  

 :، اگرچه بهتر آن است كه احتياط كنند شود نمى
 . برادر و خواهر خودرا)اول(

 . عمو و عمه و دايى و خاله خودرا)دوم(

 . اوالد عمو و اوالد دايى خودرا)سوم(
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 . برادر زاده خودرا)چهارم(

 .وهر خودرا برادر شوهر يا خواهر ش)پنجم(

 . خواهر زاده خود يا خواهر زاده شوهرش را)ششم(

 . عمو و عمه و دايى و خاله شوهرش را)هفتم(

 . نوه زن ديگر شوهر خودرا)هشتم(

، ولى احتياط  شود ، به او محرم نمى  اگر زنى دختر عمه يا دختر خاله انسان را شير دهد ـ  2549مسأله  
 . او خوددارى كندمستحب آن است كه از ازدواج با

، زنى كه  ، اگر يكى از آن دو زن فرزند عموى زن ديگر را شير دهد  مردى كه دو زن دارد ـ  2550مسأله  
 .شود فرزند عموى او شير خورده به شوهر خود حرام نمى

 
 آداب شير دادن

در براى شير دادن فرزند ، و سزاوار است كه ما  براى شير دادن بچه بهتر از هركس مادر اوست ـ  2551مسأله  
، شوهر  ، و اگر مادر بخواهد بيشتر از دايه مزد بگيرد ، و خوب است كه شوهر مزد بدهد از شوهر خود مزد نگيرد

 .تواند بچه را از او گرفته و به دايه بدهد مى
ت و صورت گيرند دوازده امامى و داراى عقل و عفّ اى كه براى طفل مى  مستحب است دايه ـ  2552مسأله  

اى بگيرند كه  ، و نيز مكروه است دايه ، يا زنا زاده باشد ، يا بد خلق ، يا بد صورت ، و مكروه است كم عقل نيكو باشد
 .اى كه دارد از زنا بدنيا آمده باشد بچه

 
 مسائل متفرّقه شير دادن

يرا ممكن است فراموش شود ، ز اى شير ندهند  احتياط مستحب آن است كه زنها به هر بچه ـ  2553مسأله  
 .اند و بعد دو نفر محرم با يكديگر ازدواج نمايند كه به چه كسانى شير داده

، يكديگررا احترام  كنند  سزاوار است كسانى كه به واسطه شير خوردن خويشى پيدا مى ـ  2554مسأله  
 .يشان خود دارد براى آنان نيست، و حقوق خويشاوندى كه انسان با خو برند ، ولى از يكديگر ارث نمى نمايند

 . مستحب است بچه را دو سال تمام شير بدهند ـ  2555مسأله  

تواند بدون اجازه شوهر بچه ديگران  ، زن مى  اگر به واسطه شير دادن حقّ شوهر از بين نرود ـ  2556مسأله  
 .شود به آن بچه به شوهر خود حرام مىاى را شير دهد كه به واسطه شير دادن  ، ولى جايز نيست بچه را شير دهد

اگر مردى دختر شيرخوارى را براى خود عقد كرده «: اند كه فرموده» اعلى اهللا مقامهم«و اما آنچه مشهور فقهاء 
شود و بر او  ، چون اگر آن دختر را شير دهد، خودش مادر زن شوهرش مى ، زنش نبايد آن دختررا شير دهد باشد

،  شود، چه شير از شوهر باشد  اشكال است، ولى دخترى را كه شوهر عقد كرده بر او حرام مىمحلّ» گردد حرام مى
 .و چه شير از غير شوهر باشد و زن مدخوله باشد

اگر كسى بخواهد زن برادرش به او «: اند كه فتوا داده» اعلى اهللا مقامهم« جمعى از فقهاء  ـ  2557مسأله  
را مثال دو روزه براى خود متعه كند و در آن دو روز با شرايطى كه در مسأله ، بايد دختر شيرخوارى  محرم شود
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ولى اين فتوى خالى از » شود ، زيرا مادر رضاعى زن او مى گذشت زن برادرش آن دختر را شير دهد» 2538«
 .اشكال نيست
ر خوردن آن زن بر او به واسطه شي:  اگر مرد پيش از آن كه زنى را براى خود عقد كند بگويد ـ  2558مسأله  
، و  تواند با آن زن ازدواج كند ، نمى ، چنانچه تصديق او ممكن باشد شير مادر او را خورده: ، مثال بگويد حرام شده

، پس اگر مرد با او نزديكى نكرده باشد  ، عقد باطل است اگر بعد از عقد بگويد و خود زن هم حرف او را قبول نمايد
، و اگر بعد از نزديكى  ، مهر ندارد ى در وقت نزديكى كردن زن بداند بر آن مرد حرام استيا نزديكى كرده باشد ول

 .، شوهر بايد مهر او را مطابق مهر زنهايى كه مثل او هستند بدهد بفهمد كه بر آن مرد حرام بوده
چه تصديق او ، چنان به واسطه شير خوردن بر مردى حرام شده:  اگر زن پيش از عقد بگويد ـ  2559مسأله  

تواند با آن مرد ازدواج كند، و اگر بعد از عقد بگويد، مثل صورتى است كه مرد بعد از عقد بگويد  ممكن باشد، نمى
 .، و حكم آن در مسأله پيش گذشت كه زن بر او حرام است

 :شود  شير دادنى كه علّت محرم شدن است به دو چيز ثابت مى ـ  2560مسأله  

 .ينان پيدا كند يقين يا اطم)اول(

، ولى بايد هريك بر شرايط شير  ، يا چهار زن كه عادل باشند ، يا يك مرد و دو زن  شهادت دو مرد عادل)دوم(
ايم كه فالن بچه بيست و چهار ساعت از پستان فالن زن شير خورده و  ما ديده: دادن هم شهادت بدهند مثال بگويند

 .گذشت شرح دهند» 2538« شرطهارا كه در مسأله ، و همچنين ساير چيزى هم در بين نخورده
، يا گمان داشته   اگر شك كنند بچه به مقدارى كه علّت محرم شدن است شير خورده يا نه ـ  2561مسأله  

 .، ولى بهتر آن است كه احتياط كنند شود ، بچه به كسى محرم نمى باشند كه به آن مقدار شير خورده
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 » احكام طالق «

 
دهد بايد بالغ باشد ـ هر چند صحت طالق پسر ده ساله خالى   مردى كه زن خودرا طالق مى ـ  2562مسأله  

، و اگر او را مجبور كنند كه  ، و به اختيار خود طالق دهد از وجه نيستولى بايد مراعات احتياط شود ـ و عاقل باشد
، پس اگر صيغه طالق را مثال به شوخى  شد، و نيز بايد قصد طالق داشته با زنش را طالق دهد طالق باطل است

 .، صحيح نيست بگويد
، و شوهرش در آن پاكى با او   زن بايد در وقت طالق از خون حيض و نفاس پاك باشد ـ  2563مسأله  

 .، و تفصيل اين دو شرط در مسائل آينده خواهد آمد نزديكى نكرده باشد
 :فاس در سه صورت صحيح است طالق دادن زن در حال حيض يا ن ـ  2564مسأله  

 . آن كه شوهرش بعد از ازدواج با او نزديكى نكرده باشد)اول(

، بعد بفهمد آبستن  ، و اگر معلوم نباشد و شوهر در حال حيض طالقش بدهد  معلوم باشد آبستن است)دوم(
 .، احتياط واجب آن است كه دوباره او را طالق دهد بوده

 .ن يا مانند آن نتواند بفهمد كه زن از خون حيض و نفاس پاك است يا نه مرد به واسطه غايب بود)سوم(

، بعد معلوم شود كه موقع طالق   اگر زن را از خون حيض و نفاس پاك بداند و طالقش دهد ـ  2565مسأله  
 معلوم ، بعد ، و اگر او را در حيض يا نفاس بداند و طالقش دهد ، طالق او باطل است در حال حيض يا نفاس بوده

 .، طالق او صحيح است شود پاك بوده
، اگر غايب شود ـ مثال مسافرت كند ـ و  داند زنش در حال حيض يا نفاس است  كسى كه مى ـ  2566مسأله  

، بايد تا وقتى كه يقين يا اطمينان به پاكى او پيدا  بخواهد او را طالق دهد و متمكّن از اطّالع بر حالش نباشد
 . بعد او را طالق بدهدكند صبر كند و مى

، چنانچه بتواند اطّالع پيدا كند كه   اگر مردى كه غايب است بخواهد زن خودرا طالق دهد ـ  2567مسأله  
، و  شود استعالم كند اى كه موجب يقين يا اطمينان مى ، بايد به هر وسيله زن او در حال حيض يا نفاس است يا نه

 .تواند او را طالق دهد دت غيبت مىچنانچه نتوانست بعد از يك ماه از م
، بايد   اگر با عيالش كه از خون حيض و نفاس پاك است نزديكى كند و بخواهد طالقش دهد ـ  2568مسأله  

، يا معلوم باشد كه آبستن است  ، ولى زنى را كه نُه سالش تمام نشده صبر كند تا دوباره حيض ببيند و پاك شود
» 441«، و معناى يائسه در مسأله  ، و همچنين است اگر يائسه باشد د اشكال ندارداگربعد از نزديكى طالق دهن

 .گذشت
،   اگر با زنى كه از خون حيض و نفاس پاك است نزديكى كند و در همان پاكى طالقش دهد ـ  2569مسأله  

 .ق دهد، بنابر احتياط واجب دوباره او را طال چنانچه بعد معلوم شود كه موقع طالق آبستن بوده
 اگر با زنى كه از خون حيض و نفاس پاك است نزديكى كند و بعد غايب شود ـ مثال مسافرت  ـ  2570مسأله  

 .، بايد تا يك ماه صبر نمايد نمايد ـ چنانچه بخواهد در سفر طالقش دهد و نتواند از حال او اطّالع پيدا كند
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بيند ـ چه از اصل خلقت و چه به واسطه امر   اگر مرد بخواهد زن خودرا كه حيض نمى ـ  2571مسأله  
، و بعد او را طالق  ، بايد از وقتى كه با او نزديكى كرده تا سه ماه از نزديكى با او خوددارى كند عارضى ـ طالق بدهد

 .دهد
، و دو مرد عادل آن را  خوانده شود» طالق«، و به كلمه   طالق بايد به صيغه عربى صحيح ـ  2572مسأله  

زوجتي فاطمةُ «: ، بايد بگويد ، و اگر خود شوهر بخواهد صيغه طالق را بخواند و اسم زن او مثال فاطمه باشد ندبشنو
زوجةُ موكِّلي فاطمةُ «: ، آن وكيل بايد بگويد اگر ديگرى را وكيل كند ، و يعنى زن من فاطمه رها است» طالق
 .ر نام او الزم نيستو در صورتى كه زن معين باشد ذك» طالق

، و رها شدن  اند طالق ندارد ، مثال يك ماهه يا يك ساله او را عقد كرده  زنى كه متعه شده ـ  2573مسأله  
،  مدت را به تو بخشيدم: ـ بگويد مثال ، به اين كه ـ ، يا مرد مدت را به او ببخشد او به اين است كه مدتش تمام شود

 .زن از حيض و نفاس الزم نيستو شاهد گرفتن و پاك بودن 

 
 عده طالق

، يعنى اگرچه شوهرش با او نزديكى  ، و زن يائسه عده ندارد  زنى كه نُه سالش تمام نشده ـ  2574مسأله  
 .تواند فوراً شوهر كند كرده باشد بعد از طالق مى

،  نزديكى كند و طالقش دهد، اگر شوهرش با او   زنى كه نُه سالش تمام شده و يائسه نيست ـ  2575مسأله  
بيند و حيض او مستقيم و متعارف است ـ يعنى مانند  ، و زن آزادى كه حيض مى بعد از طالق بايد عده نگه دارد

اش آن است كه ـ بعد از آن كه شوهرش او را  بيند ـ عده كسى نيست كه مثال سه ماه يا چهار ماه يكبار حيض مى
 طالق داد و بعد از طالق هم هرچند به قدر يك لحظه پاك بود ـ به قدرى صبر كند در پاكى كه با او نزديكى نكرده

، ولى  تواند شوهر كند شود و مى ، و همين كه حيض سوم را ديد عده او تمام مى كه دوبار حيض ببيند و پاك شود
 .كندتواند فوراً شوهر  ، يعنى مى ، عده ندارد اگر پيش از نزديكى كردن با او طالقش بدهد

، چنانچه شوهرش  بينند ، اگر در سن زنهايى باشد كه حيض مى بيند  زنى كه حيض نمى ـ  2576مسأله  
 .، بايد بعد از طالق تا سه ماه عده نگه دارد بعد از نزديكى با او طالقش دهد

 ـ يعنى از موقعى ، اگر اول ماه طالقش بدهند بايد سه ماه هاللى  زنى كه عده او سه ماه است ـ  2577مسأله  
، بايد باقى ماه را با دو ماه بعد از آن  شود تا سه ماه ـ عده نگه دارد و اگر در بين ماه طالقش بدهند كه ماه ديده مى

و نيز كسرى ماه اول را از ماه چهارم ـ و بنابر احتياط واجب كسرى ماه اول را از ماه چهارم تا مجموع سى روز شود ـ 
، بايد نُه روز باقى ماه را با  مثال اگر غروب روز بيستم ماه طالقش دهند و آن ماه بيست و نُه روز باشد،  عده نگه دارد

 .ـ عده نگه دارد دو ماه بعد از آن و بيست روز از ماه چهارم ـ و بنابر احتياط واجب بيست و يك روز
اش تا دنيا آمدن يا سقط شدن بچه  ، عده  اگر زن آبستن را طالق دهند و بچه او از زنا نباشد ـ  2578مسأله  

 .شود اش تمام مى ، عده ، بنابر اين اگر مثال يك ساعت بعد از طالق بچه او به دنيا آيد اوست
، مثال يك ماهه يا يك ساله  ، اگر متعه شود  زنى كه نه سالش تمام شده و يائسه نيست ـ  2579مسأله  
، بايد عده  ، يا شوهر مدت را به او ببخشد يكى نمايد و مدت آن زن تمام شود، چنانچه شوهرش با او نزد شوهر كند
،  بيند ، و اگر حيض نمى ، و شوهر نكند بيند بايد به دو حيض كامل عده نگه دارد ، پس اگر حيض مى نگه دارد
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، و احتياط  ه اوست، و در صورتى كه آبستن باشد عده او تا زاييدن يا سقط بچ چهل و پنج روز عده نگه دارد
 .مستحب آن است كه به هركدام از زاييدن يا چهل و پنج روز كه بيشتر است عده نگه دارد

، چه زن بداند طالقش  شود  ابتداى عده طالق از وقتى است كه خواندن صيغه طالق تمام مى ـ  2580مسأله  
 .، الزم نيست دوباره عده نگه دارد اند و را طالق داده، پس اگر بعد از تمام شدن عده بفهمد كه ا اند يا نداند داده

 
 عده زنى كه شوهرش مرده

، يعنى از  ، اگر آبستن نباشد بايد تا چهار ماه و ده روز عده نگه دارد  زنى كه شوهرش مرده ـ  2581مسأله  
،  ، يائسه باشد يا نه يا كبيره، صغيره باشد  ، چه شوهرش با او نزديكى كرده باشد يا نه شوهر كردن خوددارى نمايد
 .عقدش دائم باشد يا موقّت

اش به دنيا  ، ولى اگر پيش از گذشتن چهارماه و ده روز بچه و اگر آبستن باشد بايد تا موقع زاييدن عده نگه دارد
 .، و اين عده را عده وفات گويند ، بايد تا چهار ماه و ده روز از مرگ شوهرش صبر كند آيد

مانند سرمه  باشد زينت در بدن و لباس حرام است ـ  بر زن آزادى كه در عده وفات مى ـ  2582مسأله  
، و تكليف ولى هم  كشيدن و استعمال عطريات و پوشيدن لباس رنگين ـ و اين حكم از صغيره و ديوانه مرفوع است

 .ست زينت كردن حرام نيست، و در زنى كه متعه شده و مدت آن دو روز يا كمتر ا به منع آنها ثابت نيست
، چنانچه   اگر زن يقين كند كه شوهرش مرده و بعد از تمام شدن عده وفات شوهر كند ـ  2583مسأله  

، و در صورتى كه آبستن باشد بنابر احتياط واجب تا  ، بايد از شوهر دوم جدا شود معلوم شود شوهر او بعد مرده است
، و اگر  ، و بعد براى شوهر اول عده وفات نگه دارد  شوهر دوم عده نگه داردزاييدن كه مقدار عده طالق است براى

آبستن نباشد براى شوهر اول عده وفات و بعد براى شوهر دوم عده وطى به شبهه ـ كه مانند عده طالق است ـ نگه 
 .دارد

 . ابتداى عده وفات از موقعى است كه زن از مرگ شوهر مطلع شود ـ  2584مسأله  

شود به شرط آن كه از طالق يا مردن شوهر  ام تمام شده از او قبول مى  اگر زن بگويد عده ـ  2585مسأله  
 .به قدرى گذشته باشد كه در آن مدت تمام شدن عده ممكن باشد

 
 طالق بائن و طالق رجعى

، يعنى بدون عقد  جوع كند، مرد حقّ ندارد به زن خود ر  طالق بائن آن است كه بعد از طالق ـ  2586مسأله  
 :، و آن بر پنج قسم است او را به زوجيت خود برگرداند

 . طالق زنى كه نُه سالش تمام نشده باشد)اول(

 . طالق زنى كه يائسه باشد)دوم(

 . طالق زنى كه شوهرش بعد از عقد با او نزديكى نكرده باشد)سوم(

 .اند ه طالق سوم زنى كه او را سه دفعه طالق داد)چهارم(

 . طالق خلع و مبارات)پنجم(
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، به اين معنى كه تا وقتى زن در عده است  ، و غير اينها طالق رجعى است و احكام اينها بعد خواهد آمد
 .تواند به او رجوع نمايد شوهرش مى
نه اى كه موقع طالق در آن خا ، حرام است او را از خانه  كسى كه زنش را طالق رجعى داده ـ  2587مسأله  

، و نيز حرام است  ، ولى در بعضى از مواقع مانند فحاشى و زنا كردن زن بيرون كردن او اشكال ندارد بوده بيرون كند
 .زن بدون اذن شوهر براى كارهاى غير الزم از آن خانه بيرون رود

 
 احكام رجوع كردن

 :ندتواند به زن خود رجوع ك  در طالق رجعى مرد به دو قسم مى ـ  2588مسأله  

، نه اين كه اخبار از برگرداندن او به   حرفى بزند كه به آن قصد كند كه او را به زوجيت خود برگردانده)اول(
 .زوجيت باشد

، و رجوع به  ، مانند لمس و بوسيدن  به قصد رجوع كارى كند كه از آن كار بفهمند رجوع كرده است)دوم(
 .نداشته باشدشود هر چند قصد رجوع  نزديكى كردن محقّق مى

، و همچنين  ، ولى شاهد گرفتن افضل است  براى رجوع كردن الزم نيست مرد شاهد بگيرد ـ  2589مسأله  
، و اگر ادعاى  ، رجوعش صحيح است ، بلكه اگر بدون اين كه كسى بفهمد رجوع كند الزم نيست به زن خبر دهد

 .، و اگر بعد از تمامى عده باشد بايد ثابت كند يست، در صورتى كه در بين عده باشد اثبات الزم ن رجوع كرد
، اگر مالى از او بگيرد و با او صلح كند كه ديگر به او   مردى كه زن خودرا طالق رجعى داده ـ  2590مسأله  
 .، ولى اگر رجوع كرد رجوع او صحيح است ، واجب است به مقتضاى صلح عمل كند رجوع نكند

، يا دوبار او را طالق دهد و  ادى را دوبار طالق دهد و بعد از هر طالق رجوع كند اگر زن آز ـ  2591مسأله  
، بعد از طالق سوم آن زن بر  ، يا بعد از يك طالق رجوع و بعد از طالق ديگر عقد كند بعد از هر طالق عقدش كند

، يعنى  شود ل حالل مى، ولى اگر بعد از طالق سوم به ديگرى شوهر كند با چند شرط به شوهر او او حرام است
 :تواند آن زن را دوباره عقد نمايد مى

 آن كه عقد شوهر دوم دائم باشد و اگر عقد مدت دار باشد ـ مثال يك ماهه يا يك ساله ـ بعد از آن كه از )اول(
 .تواند او را عقد كند او جدا شد شوهر اول نمى

 .نحوى كه هر دو لذت جماع را ببرند شوهر دوم با او از جلو نزديكى و دخول كند به )دوم(

 . شوهر دوم طالقش دهد يا بميرد)سوم(

 . عده طالق يا عده وفات شوهر دوم تمام شود)چهارم(

 . بنا بر احتياط واجب شوهر دوم بالغ باشد)پنجم(

 
 طالق خلع

 را مراعات نكند  طالق زنى را كه از شوهر كراهت دارد و ترس آن باشد كه حقوق واجبه شوهر ـ  2592مسأله  
 .، طالق خلع گويند بخشد كه طالقش دهد و در حرام بيفتد و مهر يا مال ديگر خود را به او مى
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، پس  ، چنانچه اسم زن مثال فاطمه باشد  اگر خود شوهر بخواهد صيغه طالق خلع را بخواند ـ  2593مسأله  
،  زنم فاطمه را در مقابل چيزى كه بذل نموده(يعنى » بذَلَت، خَلَعتُها على ما  زوجتي فاطمةُ«: گويد از بذل مى

 ).طالق خلع دادم
،  هم بگويد و در صورتى كه زن معين باشد» هي طالقٌ«و بنابر احتياط مستحب بعد از جمله مشتمل بر خلع 

 .بردن نامش الزم نيست
، و شوهر همان كس را وكيل   ببخشد اگر زنى كسى را وكيل كند كه مهر او را به شوهرش ـ  2594مسأله  

، وكيل صيغه طالق را اين طور  ، چنانچه مثال اسم شوهر محمد و اسم زن فاطمه باشد كند كه زن را طالق دهد
بر بنا پس از آن بدون آن كه ـ» عنْ موكِّلَتي فاطمةَ بذَلْت مهرَها لموكِّلي محمد ليخْلَعها علَيه«: خواند مى

و اگر زنى كسى را وكيل كند » زوجةُ موكِّلي خَلَعتُها على ما بذَلَت«: گويد ـ مواالت عرفاً به هم بخورد مى احتياط
آن چيز را » مهرَها«، وكيل بايد به جاى كلمه  كه غير از مهر چيز ديگرى را به شوهر او ببخشد كه او را طالق دهد

 .»بذَلْت مائَةَ تُومان«: اده باشد بايد بگويد، مثال اگر صد تومان د بگويد

 
 طالق مبارات

،   اگر زن و شوهر از يكديگر كراهت داشته باشند و زن مالى به مرد بدهد كه او را طالق دهد ـ  2595مسأله  
 .آن طالق را مبارات گويند

بارأْت «: فاطمه باشد بگويد م زن، چنانچه مثال اس  اگر شوهر بخواهد صيغه مبارات را بخواند ـ  2596مسأله  
،   و زنم فاطمه در مقابل آنچه او بذل كرده از هم جدا شديم ـ يعنى من» زوجتي فاطمةَ على ما بذَلَت فَهِي طالقٌ

لَت فَهِي على ما بذَ بارأْت زوجةَ موكِّلي فاطمةَ«: اگر ديگرى را وكيل كند وكيل بايد بگويد و ، پس او رها است
» فَهِي طالق«و لزوم گفتن » على ما بذَلَت فَهِي طالقٌ عنْ قبلِ موكِّلي بارأْت زوجتَه فاطمةَ«: يا بگويد» طالقٌ

بگويد اشكال » بِما بذَلَت» «على ما بذَلَت«، و اگر به جاى  هاى ذكر شده مبنى بر احتياط واجب است در صيغه
 .ندارد

، ولى اگر زن براى آن كه مال   صيغه طالق خلع و مبارات بايد به عربى صحيح خوانده شود ـ  2597مسأله  
، و اگر مرد  ، اشكال ندارد براى طالق فالن مال را به تو بخشيدم: ، مثال به فارسى بگويد خودرا به شوهر ببخشد

، به هر لفظى  ، و اگر نتوانست وكيل هم بگيرد بگيرد، بنابر احتياط واجب وكيل  نتوانست به صيغه عربى طالق بدهد
 .كه مرادف صيغه عربى باشد طالق خلع و مبارات بدهد صحيح است

تواند رجوع  ، شوهر مى  اگر زن در بين عده طالق خلع يا مبارات از بخشش خود برگردد ـ  2598مسأله  
 .، و بدون عقد دوباره او را به زوجيت خود برگرداند كند

، ولى در طالق خلع  ، بايد بيشتر از مهر نباشد گيرد  مالى را كه شوهر براى طالق مبارات مى ـ  2599أله  مس
 .، اشكال ندارد اگر بيشتر باشد
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 اگر با زن نامحرمى به گمان اين كه همسر اوست نزديكى كند ـ چه زن بداند كه او شوهرش  ـ  2600مسأله  
 .باشد ـ بايد عده نگه دارد ان كند شوهرش مى، يا گم نيست

، يا  داند همسرش نيست زنا كند ـ چه زن بداند كه آن مرد شوهرش نيست  اگر با زنى كه مى ـ  2601مسأله  
 .باشد ـ عده ندارد گمان كند شوهرش مى

الق و عقد صحيح ، ط  اگر مردى زنى را گول بزند كه از شوهرش طالق بگيرد و زن او شود ـ  2602مسأله  
 .اند ، ولى هردو معصيت بزرگى كرده است

 هرگاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط كند كه اگر شوهر مسافرت نمايد يا مثال شش ماه به  ـ  2603مسأله  
، ولى چنانچه شرط كند كه اگر مرد مسافرت كند يا  ، اين شرط باطل است ، اختيار طالق با او باشد او خرجى ندهد

، شرط صحيح  ، و طالق مشروط باشد نه وكالت ، از طرف او براى طالق خود وكيل باشد ش ماه خرجى ندهدمثال ش
 .، طالق صحيح است ، و در صورتى كه شرط حاصل شود و خودرا طالق دهد است

، اگر بخواهد به ديگرى شوهر كند بايد نزد مجتهد عادل برود و به   زنى كه شوهرش گم شده ـ  2604مسأله  
 .دستور او عمل نمايد

 .توانند زن او را با وجود مصلحت طالق بدهند  پدر و جد پدرى ديوانه دائمى مى ـ  2605مسأله  

، و اگر پدر يا جد پدرى براى  توانند زن دائمى طفل خودرا طالق بدهند  پدر و جد پدرى نمى ـ  2606مسأله  
 تكليف بچه جزء مدت متعه باشد ـ مثال براى پسر چهارده ساله ، اگرچه مقدارى از زمان طفل خود زنى را متعه كند

 .توانند مدت آن زن را ببخشند ـ چنانچه صالح بچه باشد مى خودش زنى را دو ساله متعه كند
، و زن خودرا پيش   اگر عدالت دو نفر به طريقى كه در شرع معين شده براى مرد ثابت شود ـ  2607مسأله  

اش براى خود يا  تواند آن زن را بعد از تمام شدن عده  ديگرى كه عدالت آنان نزدش ثابت نشده مى، آنان طالق دهد
، اگرچه احتياط مستحب آن است كه از ازدواج با او خوددارى نمايد و براى ديگرى هم او را  براى ديگرى عقد كند

 .عقد نكند
، چنانچه مخارج او را مثل وقتى كه   طالق دهد اگر كسى زن خودرا بدون اين كه او بفهمد ـ  2608مسأله  

تواند  ، مى ، و شرعاً هم ثابت كند يك سال پيش تورا طالق دادم: ، و مثال بعد از يك سال بگويد زنش بوده بدهد
، ولى چيزهايى  ، اگر مصرف نكرده است از او پس بگيرد چيزهايى را كه در مدتى كه نفقه زن بر او نبوده و به او داده

 .تواند از او مطالبه نمايد ا كه مصرف كرده نمىر
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 » احكام غصب «

 
، و اين يكى از گناهان بزرگ است كه اگر  غصب آن است كه انسان از روى ظلم بر مال يا حقّ كسى مسلّط شود

 .شود كسى انجام دهد در قيامت به عذاب سخت گرفتار مى

هركس يك وجب زمين از ديگرى غصب : وايت شده است كهر) صلى اهللا عليه وآله وسلم( از حضرت پيغمبر اكرم
 .اندازند ، در قيامت آن زمين را از هفت طبقه آن مثل طوق به گردن او مى كند

 اگر انسان نگذارد مردم از مسجد و مدرسه و پل و جاهاى ديگرى كه براى عموم ساخته شده  ـ  2609مسأله  
همچنين است اگر كسى در مسجد جايى را براى خود بگيرد و ديگرى ، و  ، حقّ آنان را غصب نموده استفاده كنند

 .نگذارد از آن جا استفاده نمايد
گذارد بايد پيش او بماند كه اگر طلب او را ندهد   چيزى را كه انسان پيش طلبكار گرو مى ـ  2610مسأله  

، حقّ او را غصب  زرا از او بگيرد، پس اگر پيش از آن كه طلب او را بدهد آن چي طلب خودرا از آن به دست آورد
 .كرده است

توانند  ، اگر ديگرى غصب كند صاحب مال و طلبكار مى اند  مالى را كه نزد كسى گرو گذاشته ـ  2611مسأله  
، و اگر آن چيز از  ، و چنانچه آن چيزرا از او بگيرند باز هم در گرو است چيزى را كه غصب كرده از او مطالبه نمايند

 .باشد ، آن عوض هم مثل خود آن چيز گرو مى د و عوض آن را بگيرندبين برو
، و اگر آن چيز از بين برود بايد  ، بايد به صاحبش برگرداند  اگر انسان چيزى را غصب كند ـ  2612مسأله  

 .عوض آن را به او بدهد
اى پيدا  ه غصب كرده برّه اگر از آنچه غصب كرده منفعتى به دست آيد ـ مثال از گوسفندى ك ـ  2613مسأله  

، اگرچه در آن ننشيند بايد اجاره آن را  اى را غصب كرده ، و نيز كسى كه مثال خانه شود ـ مال صاحب مال است
 .بدهد

، و اگر  ، بايد آن را به ولى او بدهد  اگر از بچه يا ديوانه چيزى را كه مال آنها است غصب كند ـ  2614مسأله  
 .وض آن را بدهداز بين رفته بايد ع

، هركدام ضامن  ، اگر هريك مسلّط بر نصف آن باشد  هرگاه دو نفر باهم چيزى را غصب كنند ـ  2615مسأله  
 .، هركدام ضامن تمام آن است ، و اگر بر تمام آن مسلّط باشد نصف آن است

را كه غصب كرده با  اگر چيزى را كه غصب كرده با چيز ديگرى مخلوط كند ـ مثال گندمى  ـ  2616مسأله  
، اگرچه زحمت داشته باشد بايد جدا كند و به صاحبش  جو مخلوط نمايد ـ چنانچه جدا كردن آنها ممكن است

 .برگرداند
مانند طاليى كه آن را   اگر شخصى چيزى را غصب كند كه در آن صنعتى بكار رفته باشد ـ ـ  2617مسأله  

، و اگر  ، بايد ماده آن را با قيمت آن صنعت و صفت به صاحبش بدهد گوشواره ساخته باشند ـ و آن را خراب كند
، و چنانچه  قيمت ماده بعد از خرابى از قيمت آن قبل از خرابى كمتر شده باشد بايد ما به التفاوت را هم بپردازد

ام كند كه مثل اولش تواند او را الز ، و مالك هم نمى ، مالك ملزم نيست قبول كند سازم بگويد آن را مثل اولش مى
 .بسازد
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 اگر چيزى را كه غصب كرده به طورى تغيير دهد كه از اولش بهتر شود ـ مثال طاليى را كه  ـ  2618مسأله  
تواند  ، و نمى ، بايد به او بدهد غصب كرده گوشواره بسازد ـ چنانچه صاحب مال بگويد مال را به همين صورت بده

، و اگر  ، و همچنين بدون اجازه مالك حقّ ندارد آن را به صورت اولش در آورد دبراى زحمتى كه كشيده مزد بگير
 .، ضمانت قيمت آن صفت محلّ اشكال و احوط صلح است بدون اجازه او آن را به صورت اولش در آورد

ويد  اگر چيزى را كه غصب كرده به طورى تغيير دهد كه از اولش بهتر شود و صاحب مال بگ ـ  2619مسأله  
، و چنانچه قيمت آن به واسطه تغيير  ، واجب است آن را به صورت اولش در آورد بايد آن را به صورت اول در آورى

 .دادن از اولش كمتر شود بايد تفاوت آن را به صاحبش بدهد
ال ، زراعت و درخت و ميوه آن م  اگر در زمينى كه غصب كرده زراعت كند يا درخت بنشاند ـ  2620مسأله  
، كسى كه غصب كرده بايد  ، و چنانچه صاحب زمين راضى نباشد كه زراعت و درخت در زمين او بماند خود اوست

، و نيز بايد اجاره زمين را در مدتى كه زراعت و درخت  فوراً زراعت يا درخت خودرا اگرچه ضرر نمايد از زمين بكند
، و خرابيهايى را كه در زمين پيدا   غصب به صاحب زمين بدهد، بلكه اجاره قبل از آن مدت را از زمان در آن بوده

، و اگر به واسطه اينها قيمت زمين از اولش كمتر شود بايد تفاوت آن  ، مثال جاى درختهارا پر نمايد شده درست كند
احب زمين ، و نيز ص تواند صاحب زمين را ملزم كند كه زمين را به او بفروشد يا اجاره دهد ، و نمى را هم بدهد

 .تواند او را ملزم كند كه درخت يا زراعت را به او بفروشد نمى
، كسى كه آن را غصب   اگر صاحب زمين راضى شود كه زراعت و درخت در زمين او بماند ـ  2621مسأله  

حب ، ولى بايد اجاره آن زمين را از وقتى كه غصب كرده تا وقتى كه صا كرده الزم نيست درخت و زراعت را بكند
 .زمين راضى شده بدهد

يعنى خصوصيات افراد  ، در صورتى كه قيمى باشد ـ  اگر چيزى كه غصب كرده از بين برود ـ  2622مسأله  
، و  ، مانند حيوانات ـ بايد قيمت آن را بدهد صنف آن از جهت ارزش و رغبت عقالء معموال تفاوت داشته باشد

 اداى قيمت اختالف داشته باشد بنابر احتياط واجب باالترين قيمتى را چنانچه قيمت بازار آن از زمان غصب تا زمان
، و احتياط مستحب آن است كه باالترين قيمت از زمان غصب تا زمان  كه از زمان غصب تا زمان تلف داشته بدهد

 .اداى قيمت را بدهد
صوصيات افراد صنف آن  اگر چيزى را كه غصب كرده و از بين رفته مثلى باشد ـ يعنى خ ـ  2623مسأله  

، مانند حبوبات ـ بايد مثل همان چيزى را كه غصب كرده ـ در  معموال از جهت ارزش و رغبت عقالء تفاوت ندارد
، و همچنين اگر گندم  تواند گندم آبى بدهد ، مثال اگر گندم ديم غصب كرده نمى خصوصيات نوعى و صنفى ـ بدهد

 .دتواند پست را بده ، نمى ديم اعال بوده
، چنانچه قيمت بازار آن فرق   اگر چيزى را كه مثل گوسفند است غصب نمايد و از بين برود ـ  2624مسأله  

 .، بايد قيمت گوسفند چاق را بدهد نكرده ولى در مدتى كه پيش او بوده چاق شده باشد
تواند   صاحب مال مى،  اگر چيزى را كه غصب كرده ديگرى از او غصب نمايد و از بين برود ـ  2625مسأله  

، و چنانچه عوض مال را از اولى  ، يا از هركدام مقدارى از عوض آن را بگيرد عوض آن را از هر يك از آنان بگيرد
تواند آنچه را كه داده از اولى  ، او نمى ، ولى اگر از دومى بگيرد تواند آنچه را داده از دومى بگيرد ، اولى مى بگيرد
 .بگيرد
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، ـ مثال چيزى را كه  شود يكى از شرطهاى معامله در آن نباشد  اگر خريد و فروشى كه مى ـ  2626مسأله  
، و چنانچه فروشنده و خريدار با قطع نظر از  بايد مقدار آن معلوم باشد با جهل به مقدار بفروشد ـ معامله باطل است

اند بايد به  گرنه چيزى را كه از يكديگر گرفته، و ، اشكال ندارد معامله راضى باشند كه در مال يكديگر تصرّف كنند
، چه بداند معامله باطل است و چه  ، و در صورتى كه مال هريك در دست ديگرى تلف شود همديگر برگردانند

، و اگر قيمى است قيمت وقتى را كه تلف شده  ، پس اگر مثلى است مثل آن را بدهد ، بايد عوض آن را بدهد نداند
، و احوط از آن اين است  وط آن است كه باالترين قيمت از زمان گرفتن مال تا زمان تلف را بدهد، هرچند اح بدهد

 .كه باالترين قيمت از زمان گرفتن تا زمان اداى قيمت را بدهد
 هرگاه مالى را از فروشنده بگيرد كه آن را ببيند يا مدتى نزد خود نگه دارد تا اگر پسنديد  ـ  2627مسأله  

 .، حكم بضمان عوض آن محلّ اشكال و احوط صلح است ر صورتى كه آن مال تلف شود، د بخرد
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 » كند احكام مالى كه انسان آن را پيدا مى «

 
اى نداشته  ، در صورتى كه نشانه اى كه حيوان نباشد پيدا كند  چنانچه انسان مال گم شده ـ  2628مسأله  

 6/12، و قيمت آن از يك درهم ـ يعنى  فر معين ـ معلوم شودباشد كه به واسطه آن صاحبش ـ هرچند بين چند ن
، ولى احتياط  ، جايز است آن را بردارد و تملّك كند و تفحص از مالكش الزم نيست نخود نقره سكه دار ـ كمتر باشد

 .مستحب آن است كه از طرف صاحبش به فقرا صدقه بدهد
، چنانچه صاحب آن  رد و قيمت آن از يك درهم كمتر است اگر مالى پيدا كند كه نشانه دا ـ  2629مسأله  

، و اگر صاحب آن به  تواند بدون اجازه او بردارد معلوم باشد ـ هرچند در بين افراد معين ـ تا رضايت او را نداند نمى
رتى كه ، و بنابر احتياط واجب هر وقت صاحبش پيدا شد در صو تواند براى خود بردارد ، مى هيچ وجه معلوم نباشد
 .، و در صورتى كه تلف شده عوض آن را به او بدهد تلف نشده خود مال را

،  تواند صاحبش را پيدا كند اى دارد كه به واسطه آن مى  هرگاه چيزى كه پيدا كرده نشانه ـ  2630مسأله  
يك درهم ، در صورتى كه قيمت آن چيز به مقدار  چه صاحب آن مسلمان باشد يا كافرى كه مالش محترم است

 .، بايد از روزى كه آن را پيدا كرده تا يك سال در محلّ اجتماع مردم اعالن كند برسد
تواند به كسى كه اطمينان دارد بگويد كه از طرف  ، مى  اگر انسان خودش نخواهد إعالن كند ـ  2631مسأله  

 .او اعالن نمايد
، در صورتى كه آن مال را در غير حرم  ا نشود اگر تا يك سال اعالن كند و صاحب مال پيد ـ  2632مسأله  

، يا از طرف صاحبش  تواند آن را براى صاحبش نگه دارد كه هر وقت پيدا شد به او بدهد ، مى مكّه پيدا كرده باشد
، و اگر آن مال را در حرم  ، ولى هرگاه صاحبش پيدا شد حقّ دارد بگيرد ، يا براى خود بردارد به فقرا صدقه بدهد

 .كرده باشد بايد از طرف صاحبش به فقرا صدقه بدهدپيدا 
، اگر مال را براى صاحبش   بعد از آن كه يك سال اعالن كرد و صاحب مال پيدا نشد ـ  2633مسأله  

، ضامن  ، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده و تعدى يعنى زياده روى هم ننموده نگهدارى كند و از بين برود
، و اگر  ، در صورتى كه مالك پيدا شود و مطالبه كند ضامن است اى خود برداشته و از بين رفته، ولى اگر بر نيست

، صاحب مال مخير است بين آن كه به صدقه راضى شود يا عوض مالش را بگيرد و ثواب صدقه  صدقه داده باشد
 .براى صدقه دهنده باشد

، گذشته از اين كه   به دستورى كه گذشت اعالن نكند، اگر عمداً  كسى كه مالى را پيدا كرده ـ  2634مسأله  
 .، تكليف ساقط نشده و بايد به همان دستور اعالن كند معصيت كرده
تواند به دستور  ، ولى او مى  اگر ديوانه يا بچه نابالغ چيزى كه بايد اعالن شود پيدا كند ـ  2635مسأله  

، و پس از يك سال يا آن را براى صاحبش  شود ن بر او واجب مى، ولى اگر از آنها گرفت اعال مذكور اعالن نمايد
، و اگر صاحبش پيدا  ، و يا از طرف صاحبش به فقرا صدقه بدهد ، و يا براى صغير يا ديوانه تملّك كند نگهدارى كند

 .، ولى ـ بنابر احتياط واجب ـ عوض آن را از مال خودش بپردازد شد و راضى به صدقه نشد
، تملّك آن  كند از پيدا شدن صاحب مال نااميد شود  اگر انسان در بين سالى كه اعالن مى ـ  2636مسأله  
 .، و بنابر احتياط واجب از حاكم شرع اذن بگيرد تواند از طرف صاحبش صدقه بدهد ، ولى مى اشكال دارد
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 نگهدارى آن كوتاهى كرده ، چنانچه در كند مال از بين برود  اگر در بين سالى كه اعالن مى ـ  2637مسأله  
 .، و اگر كوتاهى نكرده و زياده روى هم ننموده ضامن نيست يا تعدى يعنى زياده روى كرده باشد ضامن است

رسد و تعريفش ممكن نيست ـ مثل اينكه   اگر مالى پيدا كند كه قيمت آن به يك درهم مى ـ  2638مسأله  
دار  ، يا نشانه شود ، صاحب آن پيدا نمى لوم است به واسطه اعالنمال نشانه دارد ولى در جايى پيدا كند كه مع

، و بنابر احتياط واجب به اذن حاكم شرع  تواند از روز اول آن را از طرف صاحبش به فقراء صدقه بدهد نباشد ـ مى
 .باشد

همد مال خودش ، بعد بف  اگر چيزى را پيدا كند و به خيال اين كه مال خود او است بردارد ـ  2639مسأله  
 .، احكام گمشده ـ كه در مسائل قبل گذشت ـ بر آن جارى است نبوده

، بلكه همين قدر كه بگويد   الزم نيست موقع اعالن جنس چيزى را كه پيدا كرده بگويد ـ  2640مسأله  
سى كه ، مگر در صورتى كه بدون ذكر جنس، اعالن ـ از جهت تأثير در التفات ك ام كافيست چيزى پيدا كرده

 .فايده باشد را گم كرده ـ بى مالش
، در  هاى آن را بگويد  اگر كسى چيزى را پيدا كند و ديگرى بگويد مال من است و نشانه ـ  2641مسأله  

هايى را كه بيشتر اوقات صاحب مال  ، والزم نيست نشانه صورتى بايد به او بدهد كه اطمينان داشته باشد مال اوست
 . بگويدهم ملتفت آنها نيست

، چنانچه اعالن نكند و در مسجد يا جاى   اگر قيمت چيزى كه پيدا كرده به يك درهم برسد ـ  2642مسأله  
 .، كسى كه آن را پيدا كرده ضامن است ديگرى بگذارد و آن چيز از بين برود يا ديگرى آن را بردارد

ن نيست ـ مانند ميوه و سبزيجات ـ بنابر  هرگاه چيزى را پيدا كند كه تا يك سال قابل ماند ـ  2643مسأله  
، و چنانچه صاحبش پيدا نشد به اذن حاكم شرع يا وكيل  احتياط واجب تا زمانى كه آسيبى به آن نرسد نگه دارد

، يا  ، و در صورت نبودن اين دو به اذن عدول مؤمنين ـ در صورتى كه ميسر باشد ـ آن را قيمت كند و بفروشد او
، و در صورت  ، و بنابر احتياط واجب از زمان پيدا شدن تا يك سال اعالن كند ول آن را نگه داردخودش بردارد و پ

 .گذشت عمل نمايد» 2632«پيدا نشدن صاحبش به آنچه كه در مسأله 
، در صورتى كه   اگر چيزى را كه پيدا كرده موقع وضو گرفتن و نماز خواندن همراه او باشد ـ  2644مسأله  
، وگرنه تصرّف او هرچند به همراه داشتن  ، اشكال ندارد اشد كه صاحب آن را پيدا كند و به او بدهدقصدش اين ب

 .شود ، ولى وضو و نمازش به صرف اين كه آن چيز همراه او باشد باطل نمى باشد حرام است
يا از قرائن ، چنانچه بداند   اگر كفش شخصى را ببرند و كفش ديگرى به جاى آن بگذارند ـ  2645مسأله  

، و راضى است كه كفشش را عوض كفشى كه  اطمينان كند كفشى كه مانده مال كسى است كه كفش او را برده
، و همچنين است اگر بداند كه كفش او را به طور ناحق و  تواند به جاى كفش خودش بردارد ، مى برده است بردارد

، وگرنه نسبت به زيادى قيمت حكم  دش بيشتر نباشدظلم برده است ولى در اين فرض بايد قيمت آن از كفش خو
 .، ودر غير اين دو صورت حكم مجهول المالك بر آن كفش جارى خواهد بود مجهول المالك جارى است

 اگر مالى كه در دست انسان است مجهول المالك باشد ـ يعنى صاحب آن معلوم نباشد  ـ  2646مسأله  
، الزم است صاحب آن را جستجو كند تا از پيدا  ده بر آن مال صدق نكندهرچند در بين افراد معينى ـ و گمش
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، و بنا بر احتياط واجب به اذن حاكم شرع  ، و پس از مأيوس شدن آن را به فقراء صدقه بدهد شدنش نا اميد شود
 .، واگر بعد صاحبش پيدا شود ضامن نيست باشد
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 » احكام سربريدن و شكار كردن حيوانات «

 
شود ـ به سر   اگر حيوان حالل گوشت را ـ وحشى باشد يا اهلى ـ به دستورى كه بعد ذكر مى ـ  2647 مسأله 

ـ تذكيه كنند بعد از جان دادن گوشت آن حالل و بدن آن  بريدن و غير آن با شرايطى كه تفصيل آن خواهد آمد
 : پاك است به غير از موارد ذيل

، و همچنين بنابر احتياط  الغى با آن نزديكى كرده و نسل آن ـ حيوان حالل گوشت چهارپايى كه شخص ب1
 .واجب اگر وطى كننده نابالغ باشد

، اگر به دستورى كه در شرع معين شده آن را استبراء   ـ حيوانى كه به خوردن نجاست انسان عادت كرده2
 .نكرده باشند

سل آن و همچنين بنابر احتياط واجب برّه ، و ن اى كه به تغذيه از شير خوك استخوانش محكم شده  ـ بزغاله3
 .شير خوار

اى كه شير خوك تغذيه كرده و استخوانش به آن محكم نشده در صورتى كه به دستورى كه در   ـ بزغاله و برّه4
 .، استبراء نشده باشد شرع معين شده

ل گوشتى كه اهلى  حيوان حالل گوشت و حشى مانند آهو و كبك و بز كوهى و حيوان حال ـ  2648مسأله  
، اگر به دستورى كه خواهد آمد  وحشى شده است بوده و بعد وحشى شده مثل گاو و شتر اهلى كه فرار كرده و

، ولى حيوان حالل گوشت أهلى مانند گوسفند و مرغ خانگى و حيوان حالل  حالل است ، پاك و آنهارا شكار كنند
 .شود ، با شكار كردن پاك و حالل نمى گوشت وحشى كه به واسطه تربيت كردن اهلى شده است

شود كه بتواند فرار  ، در صورتى با شكار كردن پاك و حالل مى  حيوان حالل گوشت وحشى ـ  2649مسأله  
، با شكار كردن  تواند پرواز نمايد تواند فرار كند و بچه كبك كه نمى ، بنابر اين بچه آهو كه نمى كند يا پرواز نمايد

اش   ، آهو حالل و بچه تواند فرار كند با يك تير شكار نمايد اش را كه نمى بچه ، و اگر آهو و شود ىپاك و حالل نم
 .حرام است

 حيوان حالل گوشتى كه خون جهنده ندارد ـ مانند ماهى ـ اگر به غير دستورى كه براى  ـ  2650مسأله  
 .، پاك و خوردن آن حرام است حالل شدن آن خواهد آمد بميرد

، ولى  شود ، با سر بريدن حالل نمى ، مانند مار  حيوان حرام گوشتى كه خون جهنده ندارد ـ  2651له  مسأ
 .مرده و كشته آن پاك است

، و خوردن گوشت آنها هم حرام  شوند  سگ و خوك به سر بريدن و شكار كردن پاك نمى ـ  2652مسأله  
، اگر به دستورى كه خواهد آمد   درنده و گوشت خوار است، و حيوان حرام گوشتى را كه مانند گرگ و پلنگ است

، و اگر با سگ شكارى آن را  شود ، ولى گوشت آن حالل نمى ، پاك است سر ببرند يا با تير و مانند آن شكار كنند
 .، پاك شدن آن محلّ اشكال است شكار كنند

مد سرببرند يا با تير و مانند آن شكار  فيل و خرس و بوزينه را اگر به دستورى كه خواهد آ ـ  2653مسأله  
، اگر خون جهنده داشته  كنند مانند موش كنند پاك است ولى حيوانات كوچكى كه در داخل زمين زندگى مى
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، و اگر جلد قابل انتفاع  شوند باشند و جلد قابل انتفاع نداشته باشند و سر آنهارا ببرند يا آنهارا شكار نمايند پاك نمى
 .پاك شدنشان محلّ اشكال استداشته باشند 
، خوردن گوشت آن  اى بيرون آيد يا آن را بيرون آورند  اگر از شكم حيوان زنده بچه مرده ـ  2654مسأله  
 .حرام است

 
 دستور سر بريدن حيوان

، و حلقوم كه مجراى نفس   دستور سر بريدن حيوان آن است كه مرى كه مجراى طعام است ـ  2655مسأله  
كنند ـ از پايين بر آمدگى زير گلو به طور   دو رگ محيط به حلقوم را ـ كه از اينها به چهار رگ تعبير مى، و است

 .، و اگر آنهارا بشكافند كافى نيست كامل ببرند
، حالل و پاك   اگر بعضى از چهار رگ را ببرند و صبر كنند تا حيوان بميرد بعد بقيه را ببرند ـ  2656مسأله  

و همچنين است ـ بنابر احتياط واجب ـ اگر چهار رگ را پيش از جان دادن حيوان ببرند ولى بريدن آنها ،  شود نمى
 .هم نباشد به طور معمول پشت سر

 اگر گرگ مقدارى از گردن گوسفند را بكند و چهار رگ باقى باشد يا جاى ديگر بدن را  ـ  2657مسأله  
، و اگر  شود ، حالل و پاك مى آيد سر آن را ببرند  شرايطى كه مى، در صورتى كه گوسفند زنده باشد و به بكند

، آن گوسفند  گلوى گوسفند را به طورى بكند كه از چهار رگى كه در گردن است و بايد بريده شود چيزى نماند
،  طع كردتر از آن رگ را ق ، ولى اگر بعضى از رگها را طورى بكند كه بشود از باالتر از آن يا پايين شود حرام مى

 .حليت حيوان محلّ اشكال است

 
 شرايط سربريدن حيوان

 : سربريدن حيوان شرايطى دارد ـ  2658مسأله  

، و بچه مسلمان هم اگر مميز  ، چه مرد باشد و چه زن برد بايد مسلمان باشد  كسى كه سر حيوان را مى)اول(
، و اگر كفّار و نواصب و خوارج و غالتى كه محكوم به  ردتواند سر حيوان را بب باشد ـ يعنى خوب و بدرا بفهمد ـ مى

 .شود حالل نمى سر حيوان را ببرند، آن حيوان) عليه السالم( مانند قائلين به الوهيت أميرالمؤمنين كفرند
، با چيز تيزى كه چهار رگ  ، ولى چنانچه آهن پيدا نشود  سر حيوان را با چيزى ببرند كه از آهن باشد)دوم(
، ولى بنابر احتياط واجب بايد طورى باشد كه اگر  شود سر آن را بريد  جدا كند مانند شيشه و سنگ تيز مىآن را

 .، يا ضرورتى مقتضى سر بريدنش باشد ميرد ، مى سر حيوان را نبرند
 اگر ، داند بايد رو به قبله سر ببرد  در هنگام سر بريدن جلو بدن حيوان رو به قبله باشد، و كسى كه مى)سوم(

، يا قبله را اشتباه  ، يا مسأله را نداند ، ولى اگر فراموش كند شود عمداً حيوان را رو به قبله نكند حيوان حرام مى
 .، اشكال ندارد ، يا نتواند حيوان را رو به قبله كند و ناچار از تذكيه آن باشد ، يا نداند قبله كدام طرف است كند

، و  ، نام خدا را ببرد ، يا كارد به گلويش بگذارد به نيت سربريدن ا ببردخواهد سر حيوان ر  وقتى مى)چهارم(
تنها هم » اهللا«، بلكه گفتن  كند مانند آن از اذكار كفايت مى و» اهللاُ اَكْبر«، يا  »بِسمِ اهللاِ«همين قدر كه بگويد 

، ولى  و گوشت آن هم حرام استشود  ، آن حيوان پاك نمى ، و اگر بدون قصد سربريدن نام خدا را ببرد كافيست
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، و احتياط مستحب آن است كه هر وقت يادش بيايد نام خدارا  ، اشكال ندارد اگر از روى فراموشى نام خدارا نبرد
 .»آخرِه) على(بِسمِ اهللاِ على اَوله و «: ببرد و بگويد

، يا پاى خودرا به   خود را حركت دهد، اگرچه مثال چشم يا دم  حيوان بعد از سربريدن حركتى بكند)پنجم(
، و  ، وگرنه لزومى ندارد ، و اين حكم در صورتى است كه زنده بودن آن حيوان در حال ذبح مشكوك باشد زمين زند

 .نيز واجب است كه به اندازه معمول و متعارف نسبت به آن حيوان خون از بدنش بيرون آيد
،   را در غير پرندگان پيش از بيرون آمدن روح از بدنش جدا نكند آن كه بنابر احتياط واجب سر حيوان)ششم(

، ولى اگر از روى غفلت يا به جهت تيزى چاقو سر جدا شود  بلكه خود اين كار حتّى در پرندگان محلّ اشكال است
 .اشكال ندارد

د و آن را نخاع هاى گردن تا دم حيوان امتداد دار و همچنين بنا بر احتياط واجب رگ سفيدى را كه از مهره
 .، عمداً قطع نكند گويند مى

همچنين بنابر احتياط واجب جايز  كه بنابر احتياط واجب كشتن از مذبح باشد و از قفا نباشد و  آن)هفتم(
 .نيست كارد را زير رگها فرو نموده و به طرف جلو آنها را قطع كند

 
 دستور كشتن شتر

، بايد با شرايطى كه براى  كه بعد از جان دادن پاك و حالل باشد اگر بخواهند شتررا بكشند  ـ  2659مسأله  
اش فرو  ، كارد يا چيز ديگرى را كه از آهن و برنده باشد در گودى بين گردن و سينه سر بريدن حيوانات ذكر شد

 .كنند
، ولى   باشد، بهتر آن است كه شتر ايستاده خواهند كارد را به گردن شتر فرو ببرند  وقتى مى ـ  2660مسأله  

، يا به پهلو خوابيده و جلو بدنش رو به قبله است كاردرا در گودى گردنش فرو  اگر در حالى كه زانوهارا به زمين زده
 .، اشكال ندارد كنند

، يا گوسفند و گاو و   اگر به جاى اين كه كارد در گودى گردن شتر فرو كنند سر آن را ببرند ـ  2661مسأله  
، ولى اگر چهار  ، گوشت آنها حرام و بدن آنها نجس است ل شتر كارد در گودى گردنشان فرو كنندمانند اينهارا مث

، گوشت آن حالل و بدن  تا زنده است به دستورى كه گذشت كارد در گودى گردنش فرو كنند رگ شتررا ببرند و
،  كنند و تا زنده است سر آن را ببرند، و نيز اگر كارد در گودى گردن گاو يا گوسفند و مانند اينها فرو  آن پاك است

 .شود حالل و پاك مى
، يا مثال   اگر حيوانى سركش شود و نتوانند آن را به دستورى كه در شرع معين شده بكشند ـ  2662مسأله  

، هرجاى بدنش را كه با  در چاه بيفتد و احتمال بدهند كه در آن جا بميرد و كشتن آن به دستور شرع ممكن نباشد
، و رو به قبله  شود ، حالل مى ثل شمشير و خنجر و نيزه و مانند اينها زخم بزنند و در أثر زخم زدن جان بدهدم

 .، ولى بايد شرطهاى ديگرى را كه براى كشتن حيوانات ذكر شد دارا باشد بودن آن الزم نيست

 
 چيزهايى كه موقع كشتن حيوانات مستحب است

 :تن حيوانات مستحب است چند چيز در كش ـ  2663مسأله  
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، و موقع سربريدن   موقع سربريدن گوسفند دو دست و يك پاى آن را ببندند و پاى ديگرش را باز بگذارند)اول(
، و موقع كشتن شتر در حال نشستگى دو دست آن را از  گاو چهار دست و پايش را ببندند و دم آن را باز بگذارند

، و مستحب است مرغ را بعد از سربريدن رها كنند  گر ببندند و پاهايش را باز بگذارندپائين تا زانو يا زير بغل به يكدي
 .تا پر و بال بزند

 .كشد رو به قبله باشد  كسى كه حيوان را مى):دوم(

 . پيش از كشتن حيوان آب جلوى آن بگذارند):سوم(

 .نند و با عجله سر حيوان را ببرند، مثال كاردرا خوب تيز ك  كارى كنند كه حيوان كمتر أذيت شود):چهارم(

 
 چيزهايى كه در كشتن حيوانات مكروه است

 : چند چيز در كشتن حيوانات مكروه است ـ  2664مسأله  

 .، و احتياط واجب در ترك آن است  بنابر مشهور پيش از بيرون آمدن روح پوست حيوان را بكنند):اول(

، مانند اين كه گوسنفد و شتر را  گرى كه مثل او است او را ببيند در جايى حيوان را بكشند كه حيوان دي):دوم(
 .بيند بكشند در مقابل گوسفند و شتر ديگرى كه او را مى

،  ، و همچنين پيش از ظهر روز جمعه  در شب سر حيوان را ببرند مگر ترس از مردن آن داشته باشند):سوم(
 .ولى در صورت ضرورت عيبى ندارد

 . چهارپائى را كه پرورش داده بكشد خود انسان):چهارم(

 
 احكام شكار كردن با اسلحه

، با پنج شرط حالل و بدنش   اگر حيوان حالل گوشت وحشى را با اسلحه شكار كنند و بميرد ـ  2665مسأله  
 :پاك است

 دام يا چوب و ، و اگر به وسيله ، يا مثل نيزه و تير تيز باشد  اسلحه شكار مثل كارد و شمشير برنده باشد):اول(
، و اگر حيوانى را با تفنگ  شود و خوردن آن هم حرام است ، پاك نمى سنگ و مانند اينها حيوانى را شكار كنند

، و اگر  ، پاك و حالل است ، چنانچه گلوله آن تيز باشد كه در بدن حيوان فرو رود و آن را پاره كند شكار كنند
، يا به واسطه حرارتش بدن حيوان را بسوزاند  وان فرو رود و حيوان را بكشدگلوله تيز نباشد بلكه با فشار در بدن حي

 .، پاك و حالل بودنش محلّ اشكال است و در أثر سوزاندن حيوان بميرد
، پس اگر كفّار  ، يا بچه مسلمان باشد كه خوب و بدرا بفهمد كند بايد مسلمان باشد  كسى كه شكار مى):دوم(

ـ حيوانى را ) عليه السالم(ى كه محكوم به كفرند ـ مانند قائلين به ألوهيت أمير المؤمنينو نواصب و خوارج و غالت
 .، آن شكار حالل نيست شكار نمايند

، آن حيوان  ، و اگر مثال جايى را نشان كند و اتّفاقاً حيوانى را بكشد  اسلحه را براى شكار حيوان بكار برد):سوم(
 .تپاك نيست و خوردن آن هم حرام اس

، ولى  شود ، و چنانچه عمداً نام خدارا نبرد شكار حالل نمى  وقت به كار بردن اسلحه نام خدا را ببرد):چهارم(
 .اگر فراموش كند اشكال ندارد
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، و چنانچه به  ، يا اگر زنده است به اندازه سربريدن آن وقت نباشد  وقتى به حيوان برسد كه مرده باشد):پنجم(
 .، حرام است باشد و سر حيوان را نبرد تا بميرداندازه سربريدن وقت 

، يا يكى   اگر دو نفر حيوانى را شكار كنند و يكى از آنان قصد كند و ديگرى قصد نكند ـ  2666مسأله  
 .، آن حيوان حالل نيست ، يا يكى از آن دو نام خدارا ببرد و ديگرى عمداً نام خدارا نبرد مسلمان و ديگرى كافر باشد

، و انسان بداند كه حيوان به  ـ در آب بيفتد مثال  اگر بعد از آن كه حيوانى را تير زدند ـ ـ  2667مسأله  
، بلكه اگر نداند كه جان دادن آن فقط به واسطه تير بوده حالل  ، حالل نيست واسطه تير و افتادن در آب جان داده

 .باشد نمى
،   شود ، شكار حالل است و مال خود او مى ا شكار كند اگر با سگ يا اسلحه غصبى حيوان ر ـ  2668مسأله  

 .، بايد اجرت اسلحه يا سگ را به صاحبش بدهد ولى گذشته از اين كه گناه كرده
» 2665« اگر با شمشير يا چيز ديگرى كه شكار با آن صحيح است با شرطهايى كه در مسأله  ـ  2669مسأله  

ردن در يك قسمت بماند و انسان وقتى برسد كه حيوان جان داده ، و سر و گ ذكر شد حيوانى را دو قسمت كنند
، أما اگر  ، و همچنين است اگر حيوان زنده باشد ولى به اندازه سربريدن وقت نباشد ، هر دو قسمت حالل است باشد

و قسمتى ،  ، قسمتى كه سر و گردن ندارد حرام به اندازه سربريدن وقت باشد و ممكن باشد كه مقدارى زنده بماند
 .باشد ، وگرنه حرام مى ، اگر سر آن را به دستورى كه در شرع معين شده ببرند حالل كه سر و گردن دارد

،   اگر با چوب يا سنگ يا چيز ديگرى كه شكار با آن صحيح نيست حيوانى را دو قسمت كنند ـ  2670مسأله  
، اگر زنده باشد و ممكن باشد كه مقدارى   دارد، و قسمتى كه سر و گردن قسمتى كه سر و گردن ندارد حرام است

 .باشد ، وگرنه آن قسمت هم حرام مى زنده بماند و سر آن را به دستورى كه در شرع معين شده ببرند حالل
، چنانچه آن بچه را به  اى از آن بيرون آيد  اگر حيوانى را شكار كنند يا سر ببرند و بچه زنده ـ  2671مسأله  
 .باشد ، وگرنه حرام مى در شرع معين شده سر ببرند حاللدستورى كه 
، چنانچه خلقت  اى از شكمش بيرون آورند  اگر حيوانى را شكار كنند يا سر ببرند و بچه مرده ـ  2672مسأله  

آن بچه كامل باشد و مو يا پشم در بدنش روييده باشد و به واسطه شكار يا سر بريدن مادرش مرده باشد و بيرون 
 .، پاك و حالل است آوردن بچه از شكم مادر بيشتر از اندازه متعارف تأخير نداشته باشد

 
 شكار كردن با سگ شكارى

، پاك بودن و حالل بودن آن   اگر سگ شكارى حيوان وحشى حالل گوشتى را شكار كند ـ  2673مسأله  
 :حيوان شش شرط دارد

آن را براى گرفتن شكار بفرستند برود و هر وقت جلوگيرى  سگ به طورى تربيت شده باشد كه هر وقت )اول(
، ولى اگر عادت به  ، و نيز ـ بنابر احتياط واجب ـ عادتش اين باشد كه تا صاحبش نرسد از شكار نخورد كنند بايستد

 .خوردن خون شكار داشته باشد يا به ندرت از شكار بخورد اشكال ندارد
، خوردن آن حيوان  از پيش خود دنبال شكار رود و حيوانى را شكار كند، و اگر   آن كه آن را بفرستند)دوم(

، اگرچه  ، بلكه اگر از پيش خود دنبال شكار رود و بعد صاحبش بانك بزند كه زودتر آن را به شكار برساند حرام است
 .د، بنا بر احتياط واجب بايد از خوردن آن شكار خوددارى نماين به واسطه صداى صاحبش شتاب بكند
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، و اگر كافر يا  فرستد بايد مسلمان يا بچه مسلمان باشد كه خوب و بدرا بفهمد  كسى كه سگ را مى)سوم(
 .، شكار آن سگ حرام است ناصب يا خارجى و يا بعضى از غالتى كه در حكم كافرند سگ را بفرستد

، ولى اگر فراموش  كار حرام است، و اگر عمداً نام خدارا نبرد آن ش  وقت فرستادن سگ نام خدارا ببرد)چهارم(
 .كند اشكال ندارد

، يا شكار از  ، پس اگر سگ شكار را خفه كند  شكار به واسطه زخمى كه از دندان سگ پيدا كرده بميرد)پنجم(
 .، حالل نيست دويدن يا ترس بميرد

دازه سربريدن آن ، يا اگر زنده است به ان  كسى كه سگ را فرستاده وقتى برسد كه حيوان مرده باشد)ششم(
، وچنانچه وقتى برسد كه به اندازه سربريدن وقت باشد و  ، بشرط آن كه در تأخير مسامحه نكرده باشد وقت نباشد

 .، حالل نيست سر حيوان را نبرد تا بميرد
، چنانچه مثال به   كسى كه سگ را فرستاده اگر وقتى برسد كه بتواند سر حيوان را ببرد ـ  2674مسأله  

، ولى اگر چيزى  ، حالل است ه بيرون آوردن كارد و مانند آن بدون مسامحه وقت بگذرد و آن حيوان بميردواسط
، و اگر در اين حال سگ را وابگذارد كه  شود ، حالل نمى همراه او نباشد كه با آن سر حيوان را ببرد و حيوان بميرد

 .شود آن حيوان را بكشد حالل مى
، چنانچه همه آنها داراى شرطهايى  سگ را بفرستد و با هم حيوانى را شكار كنند اگر چند  ـ  2675مسأله  

، شكار حرام  ، و اگر يكى از آنها داراى آن شرطها نباشد ، شكار حالل است گذشت باشند» 2673«كه در مسأله 
 .است

، آن شكار  ند اگر سگ را براى شكار حيوانى بفرستد و آن سگ حيوان ديگرى را شكار ك ـ  2676مسأله  
 .باشد ، هر دوى آنها حالل و پاك مى ، و نيز اگر آن حيوان را با حيوان ديگرى شكار كند حالل و پاك است

، آن شكار حرام   اگر چند نفر باهم سگ را بفرستند و يكى از آنها كافر يا در حكم كافر باشد ـ  2677مسأله  
اند به طورى كه در  ، و اگر يكى از سگهايى كه فرستاده را نبرد، و همچنين اگر بعضى از آنها عمداً نام خدا است

 .باشد ، آن شكار حرام مى گذشت تربيت شده نباشد» 2673«مسأله 
، ولى  ، آن شكار حالل نيست  اگر باز يا حيوان ديگرى غير سگ شكارى حيوانى را شكار كند ـ  2678مسأله  

 .ورى كه در شرع معين شده سر آن را ببرند حالل استاگر وقتى برسند كه حيوان زنده باشد و به دست

 
 صيد ماهى

 اگر ماهى فلس دار را زنده از آب بگيرند و بيرون آب جان دهد پاك و خوردن آن حالل  ـ  2679مسأله  
، مگر اين كه در تور ماهيگير در آب بميرد  باشد ، ولى خوردن آن حرام مى ، و چنانچه در آب بميرد پاك است است

، و ماهى بى فلس را اگرچه زنده از آب بگيرند و بيرون آب جان دهد حرام  ه در اين صورت خوردنش حالل استك
 .است

، يا آب فرو رود و ماهى در خشكى  ، يا موج آن را بيرون بيندازد  اگر ماهى از آب بيرون بيفتد ـ  2680مسأله  
 .، بعد از جان دادن حالل است يله ديگر كسى آن را بگيرد، با دست يا هر وس ، چنانچه پيش از آن كه بميرد بماند
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، و در موقع گرفتن آن نام خدا را  كند الزم نيست مسلمان باشد  كسى كه ماهى را صيد مى ـ  2681مسأله  
ه ، يا از راه ديگر يقين پيدا كند يا حجت شرعيه داشته باشد كه زند ، ولى مسلمان بايد گرفتن آن را ديده باشد ببرد

 .از آب گرفته شده يا در تور در آب مرده باشد
، چنانچه در دست  اند يا مرده اى كه معلوم نيست آن را زنده از آب گرفته  ماهى مرده ـ  2682مسأله  

، اگرچه بگويد آن را زنده  ، و اگر در دست كافرى باشد كه از دست مسلمان نگرفته باشد مسلمان باشد حالل است
اى كه ظنّ به خالف قولش نباشد خبر دهد كه آن را زنده  ، مگر آن كه بينه يا شخص ثقه باشد ام حرام مى گرفته

 .گرفته است
 .، هرچند احوط خوددارى كردن است  خوردن ماهى زنده جايز است ـ  2683مسأله  

ردنش جايز ، خو ، يا در بيرون آب پيش از جان دادن بكشند  اگر ماهى زنده را بريان كنند ـ  2684مسأله  
 .، ولى احتياط مستحب آن است كه از خوردن آن خوددارى نمايند است

 اگر ماهى را بيرون آب دو قسمت كنند و يك قسمت آن در حالى كه زنده است در آب  ـ  2685مسأله  
 .، بنابر احتياط خوردن قسمتى كه بيرون آب مانده جايز نيست بيفتد

 
 صيد ملخ

، و الزم  ، بعد از جان دادن حالل است را با دست يا به وسيله ديگرى زنده بگيرند اگر ملخ  ـ  2686مسأله  
اى در دست  ، ولى اگر ملخ مرده گيرد مسلمان باشد و در موقع گرفتن نام خدارا ببرد نيست كسى كه آن را مى

ام  گرچه بگويد زنده گرفته، ا كافرى باشد كه از دست مسلمان نگرفته باشد و معلوم نيست كه آن را زنده گرفته يا نه
 .اى كه ظنّ به خالف قولش نباشد بگويد كه زنده گرفته است ، مگر اين كه بينه يا ثقه حرام است

 .تواند پرواز كند حرام است  خوردن ملخى كه بال در نياورده و نمى ـ  2687مسأله  
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 » احكام خوردنيها و آشاميدنيها «

 
، و بلبل و سار و چكاوك از   خانگى و كبوتر و اقسام گنجشك حالل است خوردن گوشت مرغ ـ  2688مسأله  

 .قسم گنجشك است

، يا هنگام  اى كه مثل شاهين و عقاب و باز چنگال دارد و شب پره و طاووس و جميع انواع كالغ و هر پرنده
دان و سنگدان و  ه، و همچنين هر مرغى كه چين پرواز بال زدنش كمتر از صاف نگهداشتن بالش باشد حرام است

، مگر آن كه معلوم باشد كه بال زدنش بيشتر از صاف نگهداشتن آن است كه در اين صورت حالل  خار پشت پا ندارد
 .است

 .و كشتن پرستوك و هدهد و خوردن گوشت آنها مكروه است
، نجس و حرام  يند اگر چيزى را كه روح دارد ـ مانند دنبه و گوشت ـ از حيوان زنده جدا نما ـ  2689مسأله  

 .باشد مى
 :، و آنها از اين قرار است  بعضى از اجزاى حيوانات حالل گوشت حرام است ـ  2690مسأله  

 7،   گويند  ـ غدد كه آن را دشول مى6،   دان  ـ بچه5،    ـ فرج4،    ـ نرى3،    ـ فضله2،    ـ خون1
 ـ مغز 9،  باشد به شكل نخود مى ز كلّه است و ـ چيزى كه در مغ8،  گويند ـ تخم كه آن را دنبالن مى

 ـ 13،  )مثانه(دان   ـ بول12،  )طحال( ـ سپرز 11،  دان  ـ زهره10،   حرام كه در ميان تيره پشت است
 .حدقه چشم

، و از چيزى كه در ميان سم است و به آن ذات  و بنا بر احتياط واجب از پى كه در دو طرف تيره پشت است
، و در پرندگان غير از خون و فضله كه بى اشكال  ، و اين احتياط در پى آكد است ويند اجتناب شودگ األشاجع مى
 .، بنابر احتياط واجب از خوردن آن اجتناب شود ، از ساير چيزهايى كه ذكر شد هركدام كه در آنها باشد حرام است

، و خوردن و  ن بول حالل گوشت، و همچني  آشاميدن بول حيوان حرام گوشت حرام است ـ  2691مسأله  
، ولى خوردن بول شتر و گاو و  ، جايز نيست آشاميدن چيزهاى خبيث ديگر كه طبيعت انسان از آن متنفّر است

 .گوسفند در صورت نياز به آنها براى مداوا مانعى ندارد
نند خاك و ريگ و  خوردن گل حرام است و همچنين ـ بنابر احتياط ـ بقيه اجزاى زمين ما ـ  2692مسأله  

، و خوردن كمى از تربت  ، و خوردن گل داغستان و گل ارمنى در صورت انحصار معالجه به آن اشكال ندارد سنگ
، و بهتر  كه بيشتر از مقدار يك نخود متوسط نباشد براى استشفاء اشكال ندارد) عليه السالم(الشهداء حضرت سيد

 .ثال ـ حلّ نمايند كه مستهلك شود و بعد آن آب را بياشامنداين است كه تربت را در مقدارى از آب ـ م
، و نيز فرو بردن غذايى كه   فرو بردن آب بينى و خلط سينه كه در دهان آمده حرام نيست ـ  2693مسأله  

 .، اشكال ندارد آيد اگر طبيعت انسان از آن متنفّر نباشد موقع خالل كردن از الى دندان بيرون مى
، يا براى انسان ضرر مهمى دارد حرام  شود  خوردن و آشاميدن چيزى كه موجب مرگ مى   ـ2694مسأله  

 .است
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،  ، و اگر كسى آنها را وطى ـ نزديكى ـ كند  خوردن گوشت اسب و قاطر و االغ مكروه است ـ  2695مسأله  
آنهارا از شهر بيرون ببرند و ، و بايد  شود ، و بول و سرگين آنها نجس مى خود و نسلشان و آشاميدن شيرشان حرام

 .، و بر وطى كننده است قيمتش را به صاحبش بدهد در جاى ديگر بفروشند

، و خوردن  شود ، بول و سرگين آنها نجس مى و اگر با حيوان حالل گوشتى مانند گاو و گوسفند نزديكى كنند
يد فورى آن حيوان را بكشند و ، و با ، و همچنين است نسل آنها گوشت و آشاميدن شير آنها هم حرام است

 .، و كسى كه با آن وطى كرده پول آن را به صاحبش بدهد بسوزانند
، خود و نسلش حرام   بزغاله اگر از خوك به مقدارى كه استخوانش محكم شود شير بخورد ـ  2696مسأله  

ار شير خوردن كمتر از آن باشد ، و در صورتى كه مقد ، و همچنين است برّه شير خوار بنا بر احتياط واجب شوند مى
، و استبراء آنها اين است كه هفت روز از پستان  شوند كه استبراء شوند ـ بنابر احتياط واجب ـ در صورتى حالل مى

 .، و اگر حاجت به شير نداشتند هفت روز علف بخورند بز يا گوسفند شير بخورند

، و چنانچه استبرائش نمايند حالل  تش حرام استو حيوانى كه به خوردن نجاست انسان عادت كرده نيز گوش
 .بيان شد» 226«، و كيفيت استبراء آن در مسأله  شود مى

، و در  ، و روايات در مذمت آن بسيار است  آشاميدن شراب و غير آن از مسكرات حرام است ـ  2697مسأله  
به چيزى كه شديدتر از آشاميدن مسكر خداوند معصيت نشده : بعضى از آنها قريب به اين مضامين وارد شده كه

: آيا آشاميدن شراب بدتر است يا ترك نماز؟ فرمود: سؤال شد) عليه السالم( ، و از حضرت امام جعفر صادق باشد
 .شناسد گيرد كه پروردگار خودرا نمى ، براى اين كه شرابخوار در حالتى قرار مى شرب خمر

 .شراب سرِ هر گناهى است: روايت شده كه) صلى اهللا عليه وآله وسلم( و از حضرت رسول

، و خداوند شراب را حرام كرده به  و در بعضى از روايات آشاميدن شراب اشد از زنا و دزدى شمرده شده است
 .الخبائث و سرِ هر شرّى است علّت اين كه ام

، و هر  يتى را مرتكب، و هر معص شناسد ، پس پروردگار خود را نمى دهد و شرابخوار عقل خودرا از دست مى
 .شود اى را مرتكب مى ، و هر فاحشه اى را قطع ، و هر رحم وابسته حرمتى را هتك

ـ  خورند ـ اگر انسان يكى از آنان حساب شود اى كه در آن شراب مى  نشستن سر سفره ـ  2698مسأله  
 .، و چيز خوردن از آن سفره نيز حرام است حرام

،  ن واجب است به مسلمان ديگرى كه نزديك است از گرسنگى يا تشنگى بميرد بر هر مسلما ـ  2699مسأله  
 .نان و آب داده و او را از مرگ نجات دهد

 
 مستحبات و مكروهات خوردن و آشاميدن

كراهت شرعى نيست بلكه بيان  اگرچه بعضى از آن رواياتى كه مستند حكم است در مقام بيان استحباب و«
 .»شود  كه بر آن امور مرتّب مىكننده منفعت و ضررى است

 : چند چيز در غذا خوردن مستحب است ـ  2700مسأله  

 . هردو دست را پيش از غذا خوردن بشويد)اول(

 . بعد از غذا خوردن هر دو دست خودرا بشويد و با دستمال خشك كند)دوم(
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، و پيش از غذا خوردن اول  ، و بعد از همه دست بكشد ميزبان پيش از همه شروع به غذا خوردن كند)سوم(
، بعد كسى كه طرف راست او نشسته و همين طور تا برسد به كسى كه طرف چپ او  ميزبان دست خودرا بشويد

، و بعد از غذا خوردن اول كسى كه طرف چپ ميزبان نشسته دست خودرا بشويد و همينطور تا به ميزبان  نشسته
 .برسد
، در وقت خوردن  ، ولى اگر سر يك سفره چند جور غذا باشد  بگويد در اول غذا خوردن بسم اهللا)چهارم(

 .هركدام آنها گفتن بسم اهللا مستحب است
 . با دست راست غذا بخورد)پنجم(

 .، و با دو انگشت نخورد با سه انگشت يا بيشتر غذا بخورد) ششم(

 .بخورد، هركسى از غذاى جلوى خودش  اند  اگر چند نفر سر يك سفره نشسته)هفتم(

 .لقمه را كوچك بردارد) هشتم(

 .، و غذا خوردن را طول بدهد  سر سفره زياد بنشيند)نهم(

 .غذا را خوب بجود) دهم(

 .بعد از غذا خوردن خداوند عالم را حمد كند) يازدهم(

 . انگشتهارا بليسد)دوازدهم(

 .برگ درخت خرما خالل نكند و، ولى با چوب انار و ريحان و نى   بعد از غذا خوردن خالل نمايد)سيزدهم(

، ولى اگر در بيابان غذا بخورد مستحب است آنچه  ريزد جمع كند و بخورد  آنچه بيرون سفره مى)چهاردهم(
 .ريزد براى پرندگان و حيوانات بگذارد مى

 .، و در بين روز و در بين شب غذا نخورد  در اول روز و در اول شب غذا بخورد)پانزدهم(

 .عد از خوردن غذا به پشت بخوابد و پاى راست را روى پاى چپ بيندازد ب)شانزدهم(

 . در اول غذا و آخر آن نمك بخورد)هفدهم(

 . ميوه را پيش از خوردن با آب بشويد)هيجدهم(

 : چند چيز در غذا خوردن مكروه است ـ  2701مسأله  

 . در حال سيرى غذا خوردن)اول(

 . پر خوردن)دوم(

 . به صورت ديگران در موقع غذا خوردن نگاه كردن)سوم(

 .  خوردن غذاى داغ)چهارم(

 . آشامد خورد يا مى  فوت كردن چيزى كه مى)پنجم(

 .  بعد از گذاشتن نان در سفره منتظر چيز ديگرشدن)ششم(

 . پاره كردن نان با كارد)هفتم(

 .گذاشتن نان زير ظرف غذا) هشتم(

 .بيده به طورى كه چيزى در آن نماندپاك كردن گوشتى كه به استخوان چس) نهم(

 .پوست كندن ميوه) دهم(
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 . دور انداختن ميوه پيش از آن كه كامال آن را بخورد)يازدهم(

 : در آشاميدن آب چند چيز مستحب است ـ  2702مسأله  

 . آب را به طور مكيدن بياشامد)اول(

 . در روز ايستاده آب بياشامد)دوم(

 .، و بعد از آن اَلْحمد للّه بگويد بِسمِ اللّه پيش از آشاميدن آب )سوم(

 . به سه نفس آب بياشامد)چهارم(

 .از روى ميل آب بياشامد) پنجم(

، و قاتالن آن  و اهل بيت ايشان را ياد كند) عليه السالم( بعد از آشاميدن آب حضرت ابى عبد اهللا )ششم(
 .حضرت را لعنت نمايد

، و در شب به حال ايستاده مذموم  ، و آشاميدن آن بعد از غذاى چرب ن آب زياد آشاميد ـ  2703مسأله  
، و جايى كه دسته آن است مذموم  ، و همچنين از جاى شكسته كوزه ، و نيز آشاميدن آب با دست چپ است
 .باشد مى
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 » احكام نذر و عهد «

 
، يا كارى را كه  ى را به جا آورد نذر آن است كه انسان براى خدا ملتزم شود كه كار خير ـ  2704مسأله  

 .نكردن آن بهتر است ترك كند
: ، پس اگر بگويد ، و الزم نيست آن را به عربى بخوانند  در نذر بايد صيغه خوانده شود ـ  2705مسأله  

 .نذر او صحيح است) ، براى خدا بر من است كه ده تومان به فقير بدهم چنانچه مريض من خوب شود(
، بنابراين كسى كه به   نذر كننده بايد بالغ و عاقل باشد و با قصد و اختيار خود نذر كند   ـ2706مسأله  

 .واسطه عصبانى شدن بى اختيار نذر كرده يا او را بر نذر اكراه كرده باشند نذر او صحيح نيست
 كسى كه مال و سفيه ـ كه حاكم شرع او رااز تصرّف در اموالش منع كرده ـ  مفلس ـ شخصى ـ  2707مسأله  

 .كند ـ اگر نذر كند مالى به فقير بدهد صحيح نيست خودرا در كارهاى بيهوده مصرف مى
تواند ـ در صورتى كه وفاء به نذرش  ، زن نمى  اگر شوهر از نذر كردن زن جلوگيرى نمايد ـ  2708مسأله  

، و صحت نذر زن در  زن باطل است، بلكه بدون اذن شوهر در اين صورت نذر  منافى با حقّ شوهر باشد ـ نذر كند
 .ـ محلّ اشكال است مال خودش بدون اذن شوهر ـ در غير حج يا زكات يا احسان به پدر و مادر يا صله ارحام

، يا او را از عمل كردن  تواند نذر او را بهم بزند ، شوهرش نمى  اگر زن با اجازه شوهر نذر كند ـ  2709مسأله  
 .به نذر جلوگيرى نمايد

، ولى اگر پدر يا   اگر فرزند بدون اجازه پدر يا با اجازه او نذر كند بايد به آن نذر عمل نمايد ـ  2710مسأله  
 .مادر از عملى كه نذر كرده منعش كنند نذر او صحيح نيست

 ، بنابراين كسى كه مثال تواند نذر كند كه انجام آن برايش ممكن باشد  انسان كارى را مى ـ  2711مسأله  
 .تواند پياده كربال برود اگر نذر كند پياده برود نذر او صحيح نيست نمى

،  ، يا كار واجب يا مستحبى را ترك كند  اگر نذر كند كه كار حرام يا مكروهى را انجام دهد ـ  2712مسأله  
 .نذر ا و صحيح نيست

، چنانچه به جا آوردن آن و تركش از   اگر نذر كند كه كار مباحى را انجام دهد يا ترك نمايد ـ  2713مسأله  
هر جهت مساوى باشد نذر او صحيح نيست و اگر انجام آن از جهتى بهتر باشد و انسان به قصد همان جهت نذر 

، و نيز اگر ترك آن از جهتى  ، مثال نذر كند غذايى را بخورد كه براى عبادت قوت بگيرد نذر او صحيح است كند
مان جهت نذر كند كه آن را ترك نمايد ـ مثال براى آن كه دخانيات مضرّ است نذر كند بهتر باشد و انسان براى ه

 .باشد كه آن را استعمال نكند ـ نذر او صحيح مى
 اگر نذر كند نماز واجب خودرا در جايى بخواند كه بخودى خود ثواب نماز در آن جا زياد  ـ  2714مسأله  

، چنانچه نماز خواندن در آن جا از جهتى بهتر باشد ـ مثال به  اق بخواندكه نذر كند نمازرا در اط ، مثل آن نيست
 .كند ـ نذر او به آن جهت صحيح است واسطه اين كه خلوت است انسان حضور قلب پيدا مى

، پس اگر نذر كند  طور كه نذر كرده به جا آورد ، بايد همان  اگر نذر كند عملى را انجام دهد ـ  2715مسأله  
، و نيز  كند ، چنانچه قبل از آن روز يا بعد از آن به جا آورد كفايت نمى ، يا روزه بگيرد ول ماه صدقه بدهدكه روز ا
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، چنانچه پيش از آن كه خوب شود صدقه را بدهد كافى  اگر نذر كند كه وقتى مريض او خوب شد صدقه بدهد
 .نيست

، چنانچه يك روز روزه بگيرد   آن را معين نكند اگر نذر كند روزه بگيرد ولى وقت و مقدار ـ  2716مسأله  
، اگر يك نماز دو ركعتى بخواند كفايت  ، و اگر نذر كند نماز بخواند و مقدار و خصوصيات آن را معين نكند كافيست

 ، به ، اگر چيزى بدهد كه بگويند صدقه داده ، و اگر نذر كند صدقه بدهد و جنس و مقدار آن را معين نكند كند مى
جاآورد يا يك روز روزه  ، و اگر نذر كند كارى براى خدا به جا آورد در صورتى كه يك نماز به نذر عمل كرده است

 .، نذر خودرا انجام داده است بگيرد يا چيزى صدقه بدهد
مداً ، و در صورتى كه ع ، بايد همان روز را روزه بگيرد  اگر نذر كند روز معينى را روزه بگيرد ـ  2717مسأله  

اش كفّاره مخالفت قسم است ـ چنانچه در مسأله  ، و كفّاره روزه نگيرد بايد گذشته از قضاى آن روز كفّاره هم بدهد
، و چنانچه در سفر باشد الزم  تواند مسافرت كند و روزه را نگيرد خواهد آمد ـ ولى درآن روز اختياراً مى) 2734(

،  صورتى كه از جهت سفر يا مرض روزه نگيرد الزم است روزه را قضا كند، و در  نيست قصد اقامه كرده و روزه بگيرد
 .، و در هر صورت كفّاره ندارد و همچنين بنابر احتياط واجب اگر از جهت حيض روزه نگيرد

 . اگر انسان از روى اختيار به نذر خود عمل نكند بايد كفّاره بدهد ـ  2718مسأله  

تواند آن عمل  ، بعد از گذشتن آن وقت مى تا وقت معينى عملى را ترك كند اگر نذر كند كه  ـ  2719مسأله  
، ولى  ، و اگر پيش از گذشتن آن وقت از روى فراموشى يا ناچارى انجام دهد چيزى بر او واجب نيست را به جا آورد

 وقت بدون عذر آن ، و چنانچه دوباره پيش از رسيدن آن بازهم الزم است كه تا آن وقت آن عمل را به جا نياورد
 .عمل را انجام دهد بايد كفّاره بدهد

، اگر از روى   كسى كه نذر كرده عملى را ترك كند و وقتى براى آن معين نكرده است ـ  2720مسأله  
، ولى بعد هر وقت از روى اختيار آن را  فراموشى يا ناچارى يا غفلت آن عمل را انجام دهد كفّاره بر او واجب نيست

 .آورد بايد كفّاره بدهدبه جا 
، چنانچه يكى از   اگر نذر كند كه در هر هفته روز معينى ـ مثال روز جمعه را ـ روزه بگيرد ـ  2721مسأله  

، بايد آن روز را  ، يا در روز جمعه عذر ديگرى مانند سفر يا مرض براى او پيدا شود ها عيد فطر يا قربان باشد جمعه
 .، و همچنين است ـ بنابر احتياط  واجب ـ اگر از جهت حيض روزه نگيرد به جا آوردروزه نگيرد و قضاى آن را 

، چنانچه پيش از دادن صدقه بميرد الزم نيست آن   اگر نذر كند مقدار معينى صدقه بدهد ـ  2722مسأله  
 را از حصه خود از طرف ، ولى احتياط مستحب اين است كه بالغين از ورثه آن مقدار مقدار را از مال او صدقه بدهند

 .ميت صدقه بدهند
، و اگر آن فقير  تواند آن را به فقير ديگر بدهد ، نمى  اگر نذر كند به فقير معينى صدقه بدهد ـ  2723مسأله  

 .بميرد احتياط مستحب آن است كه به ورثه او بدهد
ـ  )عليه السالم( عبداهللا ت حضرت ابى اگر نذر كند به زيارت يكى از امامان ـ مثال به زيار ـ  2724مسأله  
،  ، و اگر به واسطه عذرى نتواند آن امام را زيارت كند ، چنانچه به زيارت امام ديگر برود كافى نيست مشرّف شود

 .چيزى بر او واجب نيست
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را به ، الزم نيست آنها  كسى كه نذر كرده زيارت برود و غسل زيارت و نماز آن را نذر نكرده ـ  2725مسأله  
 .جا آورد

 اگر براى حرم يكى از امامان يا امامزادگان نذر كند و مصرف معينى را در نظر نگرفته باشد  ـ  2726مسأله  
 .بايد آن را در تعمير و روشنايى و فرش حرم و مانند اينها مصرف كند

عينى را قصد كرده بايد ، چنانچه مصرف م چيزى نذر كند) عليه السالم( اگر براى خود امام  ـ  2727مسأله  
) عليه السالم(، و اگر مصرف معينى را قصد نكرده بايد به مصرفى برساند كه نسبتى با امام  به همان مصرف برساند

، و يا آنچه موجب  از قبيل تعمير و مانند آن) عليه السالم( ، يا مصارف حرم آن امام ، مانند زوار فقير داشته باشد
عليه ( ، و احتياط مستحب آن است كه ثواب آن را هم هديه براى آن امام است)عليه السالم( امتكريم و تعظيم آن ام

 .اى نذر كند زاده ، و همچنين است اگر چيزى را براى امام كند) السالم
، اگر پيش از آن كه به  اند  گوسفندى را كه براى صدقه يا براى يكى از امامان نذر كرده ـ  2728مسأله  

، ولى پشم گوسفند و مقدارى كه  ، مال كسى است كه آن را نذر كرده ، يا بچه بياورد ر برسد شير بدهدمصرف نذ
 .شود جزء نذر است چاق مى

، چنانچه   هرگاه نذر كند كه اگر مريض او خوب شود يا مسافر او بيايد عملى را انجام دهد ـ  2729مسأله  
 .، عمل كردن به نذر الزم نيست ه يا مسافر آمده استمعلوم شود كه پيش از نذر كردن مريض خوب شد

، بعد از آن كه دختر به تكليف   اگر پدر يا مادر نذر كند كه دختر خودرا به سيد شوهر دهد ـ  2730مسأله  
 .، اختيار با خود اوست و نذر آنان اعتبار ندارد رسيد

 خود برسد كار خيرى را انجام دهد بعد از آن  هرگاه با خدا عهد كند كه اگر به حاجت شرعى ـ  2731مسأله  
، و نيز اگر بدون آن كه حاجتى داشته باشد عهد كند كه عمل  ، بايد آن كاررا انجام دهد كه حاجتش بر آورده شد

، و همچنين است ـ بنا بر احتياط واجب در هر دو صورت ـ اگر  شود ، آن عمل بر او واجب مى خيرى را انجام دهد
 . باشدآن كار مباح
، ولى اعتبار  ، و متعلّق عهد نبايد مرجوح باشد  در عهد هم مثل نذر بايد صيغه خوانده شود ـ  2732مسأله  

 .اند ـ محلّ اشكال است رجحان در متعلّق آن ـ چنانكه مشهور فرموده
شصت فقير را ، يا  ، يعنى يك بنده آزاد كند  اگر به عهد خود عمل نكند بايد كفّاره بدهد ـ  2733مسأله  

 .، يا دو ماه پى در پى روزه بگيرد سير كند

 

www.ParsBook.org



 توضيح المسائل

 

338

 » احكام قسم خوردن «

 
، مثال قسم بخورد كه روزه بگيرد يا   اگر قسم بخورد كه كارى را انجام دهد يا ترك كند ـ  2734مسأله  

، يا ده فقير را سير  د كند، يعنى يك بنده آزا ، بايد كفّاره بدهد ، چنانچه عمداً مخالفت كند دخانيات استعمال نكند
 .، و اگر اينهارا نتواند بايد سه روز پى در پى روزه بگيرد ، يا آنان را بپوشاند كند

 : قسم چند شرط دارد ـ  2735مسأله  

، پس قسم خوردن  خورد بايد بالغ و عاقل باشد و از روى قصد و اختيار قسم بخورد  كسى كه قسم مى)اول(
، و همچنين است اگر در حال عصبانى بودن بى  اند درست نيست و كسى كه اكراهش كردهبچه و ديوانه و مست 

 .، و قسم سفيه و مفلس در صورتى كه مستلزم تصرّف در مال باشد صحيح نيست قصد قسم بخورد
 خورد ترك ، و كارى را كه قسم مى خورد بايد حرام يا مكروه نباشد  كارى را كه براى انجام آن قسم مى)دوم(

كند بايد واجب يا مستحب نباشد و وجوب عمل به قسم متعلق به فعل يا ترك مباحى كه مصلحتى در دين يا دنيا 
 .در آن نباشد محلّ اشكال است

و ) خدا(، مانند  شود  به يكى از اسمهاى خداوند عالم قسم بخورد كه به غير ذات مقدس او گفته نمى)سوم(
شود كه هروقت  گويند ولى به قدرى به خدا گفته مى بخورد كه به غير خدا هم مى، و نيز اگر به اسمى قسم  )اهللا(

، بلكه  ، مثل آن كه به خالق و رازق قسم بخورد صحيح است آيد كسى آن اسم را بگويد ذات مقدس حقّ در نظر مى
بر احتياط واجب به آن ، بنا  شود اگر خدا را قصد كند و قسم بخورد به اسمى هم كه بر خدا و بر غير خدا گفته مى

 .قسم عمل كند
، ولى آدم الل اگر با  ، و اگر آن را بنويسد يا در قلبش قصد كند صحيح نيست  قسم را به زبان بياورد)چهارم(

 .اشاره قسم بخورد صحيح است
به خورد ممكن باشد و بعداً از عمل  ، و اگر موقعى كه قسم مى  عمل كردن به قسم براى او ممكن باشد)پنجم(

، و همچنين است اگر عمل كردن به نذر يا قسم  خورد شود قسم او به هم مى ، از وقتى كه عاجز مى آن عاجز شود
 .يا عهد به قدرى مشقّت پيدا كند كه نشود آن را تحمل كرد

،  ، يا شوهر از قسم خوردن زن جلوگيرى نمايد  اگر پدر از قسم خوردن فرزند جلوگيرى كند ـ  2736مسأله  
 .سم آنان صحيح نيستق

توانند قسم  ، پدر و شوهر مى  اگر فرزند بدون اجازه پدر و زن بدون اجازه شوهر قسم بخورد ـ  2737مسأله  
 .، بلكه ظاهر آن است كه قسم آنان بدون اجازه پدر يا شوهر صحيح نيست آنان را بهم بزنند

،  ، كفّاره بر او واجب نيست فلت به قسم عمل نكند اگر انسان از روى فراموشى يا ناچارى يا غ ـ  2738مسأله  
خورد مثل اين كه  ، و قسمى كه آدم وسواسى مى و همچنين است اگر اكراهش كنند كه به قسم عمل ننمايد

، اگر وسواس او طورى باشد كه بى  شود ، و به واسطه وسواس مشغول نمى شوم واهللا اآلن مشغول نماز مى: گويد مى
 .مل نكند كفّاره ندارداختيار به قسم ع

خورد كه حرف من راست است  چنانچه حرف او راست باشد قسم خوردن   كسى كه قسم مى ـ  2739مسأله  
، ولى اگر براى اين كه خودش يا مسلمان ديگرى  باشد او مكروه است و اگر دروغ باشد حرام و از گناهان بزرگ مى
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، اما اگر بتواند توريه كند ـ  شود ، بلكه گاهى واجب مى ال نداردرا از شرّ ظالمى نجات دهد قسم دروغ بخورد اشك
، مثال اگر ظالمى  يعنى موقع قسم خوردن طورى نيت كند كه دروغ نشود ـ احتياط واجب اين است كه توريه نمايد

، بگويد  داى و انسان يك ساعت قبل او را ديده باش بخواهد كسى را اذيت كند و از انسان بپرسد كه او را ديده
 .ام ام و قصد كند كه از پنچ دقيقه پيش نديده نديده
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 » احكام وقف «

 
توانند آن را ببخشند يا بفروشند و كسى   اگر كسى چيزى را وقف كند خود او و ديگران نمى ـ  2740مسأله  

ن آن اشكال ، فروخت گذشت» 2123«و » 2122«، ولى در بعضى از موارد كه در مسأله  برد هم از آن ارث نمى
 .ندارد

) خانه خود را وقف كردم: (، بلكه اگر مثال بگويد  الزم نيست صيغه وقف را به عربى بخوانند ـ  2741مسأله  
، مثل اين كه حصيرى را به قصد وقف بودن در  شود ، و همچنين انشاء وقف به عمل نيز محقّق مى كند كفايت مى

 بودن بسازد و در موقوفات عامه مثل مسجد و مدرسه يا چيزى را كه بر ، و يا جايى را به قصد مسجد مسجد بيندازد
، بلكه در اوقاف خاصه هم  ، قبول كردن كسى در صحت وقف معتبر نيست فقراء يا سادات و امثال اينها وقف نمايند

 .ـ مثل وقف بر اوالد ـ اقوى عدم اعتبار قبول است هرچند قبول احوط است
، وقف واقع  ملكى را براى وقف معين كند و پيش از انشاء وقف پشيمان شود يا بميرد اگر  ـ  2742مسأله  

 .شود نمى
، و  ، مال را براى هميشه وقف كند ، بايد از موقع انشاء وقف كند  كسى كه مالى را وقف مى ـ  2743مسأله  

ه تا مردنش وقف نبوده صحيح ، چون از موقع خواندن صيغ اگر مثال بگويد اين مال بعد از مردن من وقف باشد
، يا بگويد تا ده سال باشد بعد پنج سال وقف نباشد  ، و نيز اگر بگويد تا ده سال وقف باشد و بعد از آن نباشد نيست

 .، و قف صحيح نيست و دوباره وقف باشد
ه يا  وقف خاص در صورتى صحيح است كه مال وقف را به تصرّف كسى كه براى او وقف شد ـ  2744مسأله  

، و از طرف آنان قبض و حيازت نمايد وقف  ، ولى اگر چيزى را بر اوالد صغير خود وقف كند وكيل يا ولى او بدهند
 .صحيح است
 در اوقاف عامه از قبيل مدارس و مساجد و امثال اينها قبض معتبر نيست هرچند احوط است،  ـ  2745مسأله  

، كسى  ، يك نفر در آن مسجد نماز بخواند يا در وقف مقبره ف مسجدشود به اين كه مثال در وق و قبض محقّق مى
 .در آن جا دفن شود

، و صحت وقف صبى مميز مأذون از طرف ولى در صورتى كه   وقف كننده بايد بالغ باشد ـ  2746مسأله  
، و شرعاً بتواند در  شد، و همچنين بايد عاقل و با قصد باشد و كسى او را اكراه نكرده با مصلحت باشد بعيد نيست

كند ـ و همچنين  ، بنا بر اين سفيه ـ يعنى كسى كه مال خودرا در كارهاى بيهوده مصرف مى مال خود تصرّف كند
، مگر با اجازه ولى  ، اگر چيزى را وقف كنند نافذ نيست مفلس كه از طرف حاكم شرع ممنوع از تصرّف در مال است

 .و طلبكاران
اى كه در شكم مادر است و هنوز به دنيا نيامده وقف كند صحت آن  ر مالى را براى بچه اگ ـ  2747مسأله  

آيند وقف  ، ولى اگر براى اشخاصى كه فعال موجودند و بعد از آنها براى كسانى كه بعد به دنيا مى محلّ اشكال است
يزى را بر اوالد خود وقف كند كه شود در شكم مادر هم نباشند ـ مثال چ نمايد اگرچه در موقعى كه وقف محقّق مى

 .اى بعد از دسته ديگر از وقف استفاده كنند ـ صحيح است هاى او باشد و هر دسته بعد از آنان وقف نوه
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 اگر چيزى را  بر خودش وقف كند مثل آن كه دكّانى را وقف كند كه عايدى آن را بعد از  ـ  2748مسأله  
،  ، ولى اگر مثال مالى را بر فقراء وقف كند و خودش فقير شود اش نمايند صحيح نيست مرگ او خرج مقبره

 .تواند از منافع وقف استفاده نمايد مى
 اگر براى چيزى كه وقف كرده متولّى معين كند اختيار وقف با كسى است كه واقف معين  ـ  2749مسأله  

، در صورتى كه بالغ  خود ـ وقف كرده باشد، چنانچه بر افراد مخصوصى ـ مثال بر اوالد  ، و اگر معين نكند كرده
، ولى در تصرّفاتى كه مربوط به مصلحت  ، و اگر بالغ نباشند اختيار با ولى ايشان است باشند اختيار با خود آنان است

 .وقف و مصلحت طبقات بعد است اجازه حاكم شرع معتبر است
، يا وقف كند كه منافع آن به مصرف خيرات  كند اگر ملكى را مثال بر فقراء يا سادات وقف  ـ  2750مسأله  

 .، اختيار آن با حاكم شرع است ، در صورتى كه براى آن ملك متولّى معين نكرده باشد برسد
اى بعد از طبقه ديگر   اگر ملكى را بر افراد مخصوصى مثال بر اوالد خود وقف كند كه هر طبقه ـ  2751مسأله  

، ولى اگر متولّى نداشته  شود متولّى وقف آن را اجاره دهد و بميرد اجاره باطل نمى، چنانچه  از آن استفاده كنند
، چنانچه  ، آن را اجاره دهند و در بين مدت اجاره بميرند باشد و يك طبقه از كسانى كه ملك بر آنها وقف شده

ال االجاره تمام مدت را داده ، و در صورتى كه مستأجر م شود طبقه بعدى آن اجاره را امضاء نكنند اجاره باطل مى
 .تواند مال االجاره از زمان مردنشان تا آخر مدت اجاره را از مال آنان بگيرد باشد مى

، مگر آن كه متعلّق وقف عنوانى  رود ، از وقف بودن بيرون نمى  اگر ملك وقف خراب شود ـ  2752مسأله  
كه خانه را وقف كند براى استفاده از سكناى آن  مانند آن،  باشد كه به زوال آن عنوان متعلّقى براى وقف نماند

شود و به واقف و با  ، كه در اين صورت به زوال آن عنوان وقف باطل مى مادامى كه خانه به اين هيئت باقى است
 .گردد نبودن او به ورثه بر مى

، ـ اگر متولّى  قف نيست ملكى كه به نحو مشاع مقدارى از آن وقف است و مقدارى از آن و ـ  2753مسأله  
، و در  توانند آن ملك را با نظر خبره قسمت كنند خاص داشته باشد ـ متولّى با مالك قسمتى كه وقف نيست مى

 .شوند ، متصدى قسمت مى صورتى كه متولّى خاص نداشته باشد حاكم شرع با مالك
نمايد كه  ع امينى را به او ضميمه مى اگر متولّى وقف در مال موقوفه خيانت كند حاكم شر ـ  2754مسأله  

 .تواند به جاى او متولّى امينى معين نمايد ، و در صورتى كه ممكن نباشد مى مانع از خيانتش گردد
، اگرچه آن  شود براى نماز به مسجد ببرند اند نمى  فرشى را كه براى حسينيه وقف كرده ـ  2755مسأله  

 .مسجد نزديك حسينيه باشد
، چنانچه آن مسجد احتياج به تعمير ندارد و   اگر ملكى را براى تعمير مسجدى وقف نمايند ـ  2756مسأله  

رود كه احتياج به تعمير پيدا كند به نحوى كه نگهداشتن عايدات آن ملك براى تعمير عقاليى نباشد  انتظار هم نمى
 .صحت چنين وقفى محلّ اشكال است

كند كه عايدى آن را خرج تعمير مسجد نمايند و به امام جماعت و به  اگر ملكى را وقف  ـ  2757مسأله  
، در صورتى كه بدانند يا اطمينان داشته باشند كه براى هر يك چه  گويد بدهند كسى كه در آن مسجد اذان مى

تعمير كنند ، بايد اول مسجد را  مقدار معين كرده بايد همان طور مصرف كنند و اگر يقين يا اطمينان نداشته باشند
 .گويد در تقسيم با يكديگر صلح نمايند ، بنا بر احتياط واجب امام جماعت و كسى كه اذان مى و اگر چيزى زياد آمد
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 » احكام وصيت «

 
، يا بگويد   وصيت آن است كه انسان سفارش كند بعد از مرگش براى او كارهايى انجام دهند ـ  2758مسأله  

، يا اين كه چيزى از مال او را به كسى تمليك يا وقف يا صرف در   او ملك كسى باشدبعد از مرگش چيزى از مال
، و كسى را  ، قيم و سرپرست معين كند ، يا براى اوالد خود و كسانى كه اختيار آنان با اوست خيرات و مبرّات كنند
 .گويند كنند وصى مى كه به او وصيت مى

تواند  ، براى هركارى مى ، اگر با اشاره مقصود خودرا بفهماند حرف بزندتواند   كسى كه نمى ـ  2759مسأله  
اى كه مقصودش را بفهماند وصيت كند صحيح  تواند حرف بزند اگر با اشاره ، بلكه كسى هم كه مى وصيت كند

 .است
وم باشد كه براى اى بامضاء يا مهر ميت ببينند چنانچه مقصود او را بفهماند و معل  اگر نوشته ـ  2760مسأله  

 .وصيت كردن نوشته بايد مطابق آن عمل كنند
، و وصيت بچه ده ساله  كند بايد عاقل باشد و بر وصيت اكراه نشده باشد  كسى كه وصيت مى ـ  2761مسأله  

تياط ، و بنابر اح در صورتى كه مميز و وصيتش عقاليى باشد در ثلث مالش براى ارحامش و امور خيريه نافذ است
، و وصيت سفيه  واجب به وصيت پسر هفت ساله مميز در مقدار كمى از مالش در مصرفى كه سزاوار باشد عمل شود

 .در مواردى كه مستلزم تصرّف در مال است نافذ نيست
 كسى كه به قصد خودكشى مثال زخمى به خود زده يا سمى خورده است و به واسطه آن  ـ  2762مسأله  

 .، صحيح است ، ولى اگر وصيت قبل از آن عمل باشد ت او در مالش صحيح نيست، وصي بميرد
، در صورتى كه آن شخص وصيت   اگر انسان وصيت كند كه چيزى از اموالش مال كسى باشد ـ  2763مسأله  
، بلكه  ودش ، آن چيز را بعد از مردن موصى مالك مى ، اگرچه قبولش در زمان زنده بودن موصى باشد را قبول كند

 .، و فقط رد وصيت مانع است ظاهر اين است كه قبول معتبر نيست
اى  ، نسبت به امانتهاى مردم بايد به وظيفه هاى مرگ را در خود ببيند  هرگاه انسان نشانه ـ  2764مسأله  

طلبكار ، و اگر به مردم بدهكار است و موقع دادن آن بدهى رسيده و  گذشت عمل كند» 2395«كه در مسأله 
كند  تواند بدهد يا موقع دادن بدهى او نرسيده يا طلبكار مطالبه نمى ، و اگر خودش نمى كند بايد بدهد مطالبه مى

 .بايد اطمينان به اداى دين پيدا كند هرچند به وصيت كردن و شاهد گرفتن بر آن باشد
و زكات و مظالم بدهكار است و ، اگر خمس  بيند هاى مرگ را در خود مى  كسى كه نشانه ـ  2765مسأله  

، و  ، بايد وصيت كند دهد كسى آنهارا ادا نمايد ، چنانچه از خودش مال دارد يا احتمال مى تواند فوراً بدهد نمى
 .همچنين است اگر حج بر او واجب باشد

 براى انجام آنها ، اگر نماز و روزه قضا دارد بايد بيند هاى مرگ را در خود مى  كسى كه نشانه ـ  2766مسأله  
، و اگر مال نداشته باشد و احتمال  ، مثل اين كه وصيت كند كه از مال خودش براى آنها اجير بگيرند وصيت كند

، و اگر قضاى نماز و روزه او به تفصيلى كه در مسأله  بدهد كسى تبرّعاً انجام بدهد بازهم واجب است وصيت نمايد
 .، بايد به او اطّالع دهد  باشدگذشت بر پسر بزرگترش واجب» 1398«
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بيند اگر مالى پيش كسى دارد يا در جايى پنهان  هاى مرگ را در خود مى  كسى كه نشانه ـ  2767مسأله  
، و الزم  ، چنانچه به واسطه ندانستن حقّشان از بين برود بايد به آنان اطّالع دهد دانند كرده است كه ورثه نمى

،  رود ، و لى در صورتى كه بدون قيم مالشان از بين مى د قيم و سرپرست معين كندهاى صغير خو نيست براى بچه
 .، بايد براى آنان قيم امينى معين نمايد شوند يا خودشان ضايع مى

،  ، ولى در صورت انضمام به بالغ ، و احوط اين است كه بالغ نيز باشد  وصى بايد عاقل باشد ـ  2768مسأله  
، و وصى شخص مسلمان در صورتى كه  ، اشكال ندارد غ با وصى ديگر در انجام امور شريك شودكه بعد از بلو

 .مستلزم واليت بر مسلمان باشد مانند قيمومت بر اوالد صغارش بايد مسلمان باشد

 و وصى بايد در امور مربوط به غير موصى مانند اداى حقوق واجبه و تصرّف در مال صغار و مانند اينها مورد
، ولى در امور مربوط به موصى در غير واجبات ـ مانند اين كه وصيت كند كه ثلثش را در خيرات  اطمينان باشد

 .صرف كند ـ الزم نيست مورد اطمينان باشد
، چنانچه اجازه داده باشد كه هركدام به تنهايى به   اگر كسى چند وصى براى خود معين كند ـ  2769مسأله  

، و اگر اجازه نداده باشد ـ چه گفته باشد كه  الزم نيست در انجام وصيت از يكديگر اجازه بگيرند،  وصيت عمل كند
، و اگر بدون عذر شرعى  همه با هم به وصيت عمل كنند يا نگفته باشد ـ بايد با نظر يكديگر به وصيت عمل نمايند

، و اگر اطاعت نكنند يا عذر شرعى  كند ملزم مى، حاكم شرع آنهارا  حاضر نشوند كه با يكديگر به وصيت عمل كنند
 .نمايد ، حاكم شرع به جاى يكى از آنان شخص ديگرى را معين مى داشته باشند
، بعد بگويد به او  ، مثال بگويد ثلث مالش را به كسى بدهند  اگر انسان از وصيت خود برگردد ـ  2770مسأله  

هاى خود معين كند  ، مثل اين كه قيمى براى بچه  خودرا تغيير دهد، و اگر وصيت شود ، وصيت باطل مى ندهند
 .، و بايد به وصيت دوم او عمل نمايند شود ، وصيت اولش باطل مى بعد ديگرى را به جاى او قيم نمايد

باشد  اگر كارى كند كه معلوم شود از وصيت خود برگشته يا كارى كند كه با وصيت او منافى  ـ  2771مسأله  
 .شود وصيت باطل مى

، بعد وصيت كند كه نصف همان را به ديگرى   اگر وصيت كند چيز معينى را به كسى بدهند ـ  2772مسأله  
 .، بايد آن چيزرا دو قسمت كنند و به هركدام از آن دو نفر يك قسمت آن را بدهند بدهند

 مقدارى از مالش را به كسى ببخشد و وصيت ، ميرد  اگر كسى در مرضى كه به آن مرض مى ـ  2773مسأله  
ـ چنانچه در  كند كه بعد از مردن او هم مقدارى به كسى بدهند بايد مالى كه بخشيده از اصل تركه خارج نمايند

 .گذشت ـ ولى مالى را كه وصيت كرده از ثلث خارج كنند» 2308«مسأله 
، بايد مطابق  شند و عايدى آن را به مصرفى برسانند اگر وصيت كند كه ثلث مال او را نفرو ـ  2774مسأله  

 .گفته او عمل نمايند
، چنانچه متّهم باشد  ، بگويد به كسى بدهكار است ميرد  اگر در مرضى كه به آن مرض مى ـ  2775مسأله  

 نباشد اقرار او ، و اگر متّهم ، بايد مقدارى را كه معين كرده از ثلث او بدهند كه براى ضرر زدن به ورثه گفته است
 .نافذ است و بايد از اصل مالش بدهند

كند چيزى به او بدهند الزم نيست در حال وصيت وجود   كسى را كه انسان وصيت مى ـ  2776مسأله  
اى كه ممكن است فالن زن به او آبستن شود چيزى بدهند اگر آن بچه  ، پس اگر وصيت كند به بچه داشته باشد
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، و اگر موجود نباشد در صورتى كه از وصيت  موجود باشد الزم است آن چيزرا به او بدهندپس از مرگ موصى 
موصى يا قرائن ديگرى استفاده شود كه نظر موصى در صورت نبود آن بچه صرف در مصرف ديگرى است بايد بر 

چيزى از مال او بعد از ، و اگر وصيت كند كه  شود طبق نظرش عمل شود، وگرنه وصيت باطل و به ورثه منتقل مى
مرگش مال كسى باشد پس اگر آن شخص وقت مرگ موصى موجود باشد وصيت صحيح وگرنه باطل است و آنچه را 

 .شود كه براى او وصيت كرده به ورثه منتقل مى
» 555« اگر انسان بفهمد كسى او را وصى كرده ـ در غير تجهيز ميت كه حكم آن در مساًله  ـ  2777مسأله  

، الزم نيست بعد از مردن او  گذشت ـ چنانچه به اطّالع وصيت كننده برساند كه براى انجام وصيت او حاضر نيست
، يا بفهمد و به او اطّالع ندهد كه براى  ، ولى اگر پيش از مردن او نفهمد كه او را وصى كرده به وصيت عمل كند

، و اگر وصى   نداشته باشد بايد وصيت او را انجام دهد، در صورتى كه مشقّت عمل كردن به وصيت حاضر نيست
پيش از مرگ موصى موقعى ملتفت شود كه موصى به واسطه شدت مرض يا مانع ديگر نتواند به ديگرى وصيت كند 

 .بنا بر احتياط بايد وصيت را قبول نمايد
 را براى انجام كارهاى وصيت تواند ديگرى ، وصى نمى  اگر كسى كه وصيت كرده بميرد ـ  2778مسأله  

،  ، ولى اگر بداند مقصود ميت اين نبوده كه وصى آن كار را خودش انجام دهد معين كند و خود از كار كناره گيرد
 .تواند ديگرى را از طرف خود وكيل نمايد ، مى بلكه مقصودش انجام كار بوده

، حاكم شرع  نانچه يكى از آن دو بميرد يا ديوانه شود، چ  اگر كسى دو نفر را با هم وصى كند ـ  2779مسأله  
، و اگر هر دو بميرند يا ديوانه شوند حاكم شرع دو نفر ديگر را معين  كند يك نفر ديگر را به جاى او معين مى

 ، و همچنين است اگر يكى از ، ولى اگر يك نفر بتواند وصيت را عملى كند معين كردن دو نفر الزم نيست كند مى
 .آن دو يا هردو كافر شوند در صورتى كه وصايت مستلزم واليت باشد مانند قيمومت بر صغار

، حاكم   اگر وصى نتواند به تنهايى يا به كمك گرفتن از ديگرى كارهاى ميت را انجام دهد ـ  2780مسأله  
 .كند شرع براى كمك او يك نفر ديگررا معين مى

، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى كرده ـ  مال ميت در دست وصى تلف شود اگر مقدارى از  ـ  2781مسأله  
مثل اين كه مال را در جايى گذاشته كه مأمون نبوده ـ و يا تعدى نموده مثال ميت وصيت كرده است كه فالن مقدار 

، و اگر كوتاهى نكرده و  به فقراى فالن شهر بده و او مال را به شهر ديگرى برده و در راه از بين رفته ـ ضامن است
 .تعدى هم ننموده ضامن نيست

، بعد از آن   هرگاه انسان كسى را وصى كند و بگويد اگر آن شخص بميرد فالنى وصى باشد ـ  2782مسأله  
 .كه وصى اول مرد وصى دوم بايد كارهاى ميت را انجام دهد

و بدهكارى و حقوقى را كه ـ مثل خمس و زكات  حجى كه به استطاعت بر ميت واجب است  ـ  2783مسأله  
، اگرچه ميت براى آنها وصيت نكرده باشد ولى  باشد بايد از اصل مال ميت بدهند و مظالم ـ ادا كردن آنها واجب مى

 .، و اگر ثلث كفايت نكرد از اصل مال خارج كنند اگر وصيت كرده باشد از ثلث بدهند بايد به وصيت عمل كنند
 اگر مال ميت از بدهى و حج واجب و حقوقى كه مثل خمس و زكات و مظالم بر او واجب  ـ  2784 مسأله 

، چنانچه وصيت كرده باشد كه ثلث يا مقدارى از ثلث را به مصرفى برسانند بايد به وصيت او عمل  است زياد بيايد
 .ماند مال ورثه است ، و اگر وصيت نكرده باشد آنچه مى كنند
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 اگر مالى را كه وصيت كرده بيشتر از ثلث مال او باشد وصيت او در بيشتر از ثلث در صورتى  ـ  2785مسأله  
اند و تنها راضى بودن آنها  صحيح است كه ورثه حرفى بزنند يا كارى كنند كه معلوم شود وصيت را اجازه نموده

، و چنانچه بعضى از ورثه اجازه و بعضى  ست، و اگر مدتى بعد از مردن او هم اجازه نمايند صحيح ا كافى نيست
 .اند نافذ است اجازه ننمايند وصيت فقط در حصه آنهايى كه اجازه نموده

، و پيش از مردن او ورثه اجازه  ، از ثلث مال او بيشتر باشد  اگر مالى را كه ميت وصيت كرده ـ  2786مسأله  
 .خود برگردندتوانند از اجازه  ، بعد از مردن او نمى نمايند

 اگر وصيت كند كه از ثلث او خمس و زكات يا بدهى ديگر او را بدهند و براى نماز و روزه او  ـ  2787مسأله  
، بايد اول بدهى او را از ثلث بدهند و براى نماز و  اجير بگيرند و كار مستحبى هم مثل اطعام به فقراء انجام دهند

، و چنانچه ثلث مال او فقط  ياد آمد به مصرف كار مستحبى كه معين كرده برسانندروزه او اجير بگيرند و اگر از آن ز
، نماز و روزه قسمت  ، ثلث بين بدهى باندازه بدهى او باشد و ورثه هم اجازه ندهند كه بيشتر از ثلث مال مصرف شود

 .شود شود و كسر واجب مالى از اصل تركه داده مى مى
كند كه بدهى او را بدهند و براى نماز و روزه او اجير بگيرند و كار مستحبى هم  اگر وصيت  ـ  2788مسأله  
، بايد بدهى او را از اصل مال بدهند و اگر چيزى  ، چنانچه وصيت نكرده باشد كه اينهارا از ثلث بدهند انجام دهند

، و در صورتى كه ثلث كافى  سانندروزه و كارهاى مستحبى كه معين كرده بر ، ثلث آن را به مصرف نماز و زياد آمد
روزه را از ثلث بدهند و  ، چنانچه ورثه اجازه بدهند بايد به وصيت او عمل شود و اگر اجازه ندهند بايد نماز و نباشد

 .اگر چيزى زياد آمد به مصرف كار مستحبى كه معين كرده برسانند
، چنانچه دو مرد عادل گفته  مبلغ به من بدهند اگر كسى بگويد كه ميت وصيت كرده فالن  ـ  2789مسأله  

، يا  ، يا يك مرد عادل و دو زن عادل ، يا قسم بخورد و يك مرد عادل هم گفته او را تصديق نمايد او را تصديق كنند
، و اگر يك زن عادل شهادت دهد  گويد به او بدهند ، بايد مقدارى را كه مى چهار زن عادل به گفته او شهادت دهند

، و اگر سه  ، و اگر دو زن عادل شهادت دهند نصف آن را كند به او بدهند يد يك چهارم چيزى را كه مطالبه مىبا
، و نيز اگر دو مرد كافر كتابى كه در دين خود عادل باشند  زن عادل شهادت دهند سه چهارم آن را به او بدهند

 كه وصيت كند و مرد و زن عادلى هم در موقع وصيت گفته او را تصديق كنند ـ در صورتى كه ميت ناچار بوده است
 .كند به او بدهند نبوده ـ بايد چيزى را كه مطالبه مى

هاى  ، يا ميت مرا قيم بچه  اگر كسى بگويد من وصى ميتم كه مال او را به مصرفى برسانم ـ  2790مسأله  
 .رد عادل گفته او را تصديق نمايند، در صورتى بايد حرف او را قبول كرد كه دو م خود قرار داده

اگر وصيت كند به مالى براى كسى و آن شخص پيش از آن كه قبول كند يا رد «:  بنابر مشهور ـ  2791مسأله  
ولى بعيد نيست اگر بعد از » توانند آن چيز را قبول نمايند ، مى اند ، تا وقتى ورثه او وصيت را رد نكرده نمايد بميرد

، و اين حكم در صورتى است كه وصيت كننده از  ، آن مال را ورثه به ارث ببرند ـ بميرد ت كنندهوصي موصى ـ
 .، و گرنه حقّى به آن چيز ندارند وصيت خود بر نگردد
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 » احكام ارث «

 
 :برند سه طبقه هستند  كسانى كه به واسطه نسب ارث مى ـ  2792مسأله  

، هركدام آنان كه به  ، اوالد اوالد هرچه پايين روند ميت است و با نبودن اوالد پدر و مادر و اوالد )طبقه اول(
 .برند ، و تا يك نفر از اين طبقه هست طبقه دوم ارث نمى برد ميت نزديكتر است ارث مى

 ،  ، و با نبودن برادر و خواهر  جد يعنى پدر بزرگ و جده يعنى مادر بزرگ و خواهر و برادر است)طبقه دوم(
، و تا يك نفر از اين طبقه هست طبقه سوم ارث  برد اوالد ايشان هركدام آنان كه به ميت نزديكتر است ارث مى

 .برند نمى
ها و  ها و دايى ، و تا يك نفر از عموها و عمه  عمو و عمه و دايى و خاله و اوالد آنان است)طبقه سوم(
، ولى اگر وارث ميت منحصر به يك عموى پدرى و يك پسر عموى  برند اند اوالد آنان ارث نمى هاى ميت زنده خاله

، و در غير اين صورت  برد رسد و عموى پدرى ارث نمى پدر و مادرى باشد ارث به پسر عموى پدر و مادرى مى
 .احتياط واجب ـ خصوصاً در صورتى كه با آنها دو دايى يا خاله باشد ـ آن است به مصالحه تمام شود

، عمو و عمه   اگر عمو و عمه و دايى و خاله خود ميت و اوالد آنان هر چه پايين روند نباشندـ   2793مسأله  
، و اگر اينها هم نباشند عمو و  برند برند و اگر اينها نباشند اوالدشان ارث مى و دايى و خاله پدر و مادر ميت ارث مى

 .برند گر اينها هم نباشند اوالدشان ارث مى، و ا برند عمه و دايى و خاله جد و جده ميت ارث مى
 .برند تفصيلى كه بعد خواهد آمد، از يكديگر ارث مى  زن و شوهر به ـ  2794مسأله  

 
 ارث طبقه اول

، مثال پدر يا مادر يا يك پسر يا يك دختر   اگر وارث ميت فقط يك نفر از طبقه اول باشد ـ  2795مسأله  
، همه مال به طور مساوى بين آنان قسمت  ، و اگر چند پسر يا چند دختر باشند رسد و مى، همه مال ميت به ا باشد
 .كنند كه هر پسر دو برابر دختر ببرد شود و اگر پسر و دختر باشد مال را طورى قسمت مى مى

ر و دو قسمت آن را پد: شود ، مال سه قسمت مى  اگر وارث ميت فقط پدر و مادر او باشند ـ  2796مسأله  
، يا يك برادر و دو خواهر داشته باشد كه همه  ، يا چهار خواهر ، ولى اگر ميت دو برادر برد يك قسمت را مادر مى
،  خواه مادرشان هم با مادر ميت يكى  پدرى باشند ـ يعنى پدر آنان با پدر ميت يكى باشد آنان مسلمان و آزاد و

برند ولى به واسطه بودن اينها مادر شش   پدر و مادر دارد اينها ارث نمى، اگرچه تا ميت باشد يا نه ـ و حمل نباشند
 .دهند برد و بقيه را به پدر مى يك مال را مى

،  ، يا چهار خواهر ، چنانچه ميت دو برادر  اگر وارث ميت فقط پدر و مادر و يك دختر باشد ـ  2797مسأله  
،  كنند ، مال را پنج قسمت مى در مسأله قبل گذشت ـ نداشته باشديا يك برادر و دو خواهر پدرى ـ با شرايطى كه 

، يا يك برادر و دو  ، يا چهار خواهر ، و اگر دو برادر برد پدر و مادر هركدام يك قسمت و دختر سه قسمت آن را مى
ادر پدر و م: كنند ، مال را شش قسمت مى خواهر پدرى ـ با شرايطى كه در مسأله قبل گذشت ـ داشته باشد

يك قسمت را : كنند ، و يك قسمت باقى مانده را چهار قسمت مى برد ، و دختر سه قسمت مى هركدام يك قسمت
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پانزده قسمت : كنند ، و در نتيجه مال ميت را بيست و چهار قسمت مى دهند ، و سه قسمت را به دختر مى به پدر
، هرچند احتياط مؤكّد آن است  دهند ا به مادر مى، و چهار قسمت آن ر آن را به دختر و پنج قسمت آن را به پدر

 .كه مال را با رضايت پدر و دختر پنج قسمت كنند
پدر و مادر : كنند ، مال را شش قسمت مى  اگر وارث ميت فقط پدر و مادر و يك پسر باشد ـ  2798مسأله  

، آن چهار قسمت را به  دختر باشند، و اگر چند پسر يا چند  برد ، و پسر چهار قسمت آن را مى هركدام يك قسمت
كنند  ، آن چهار قسمت را طورى تقسيم مى ، و اگر پسر و دختر باشند كنند طور مساوى بين خودشان قسمت مى
 .كه هر پسرى دو برابر يك دختر ببرد

 ، كنند ، مال را شش قسمت مى  اگر وارث ميت فقط پدر يا مادر و يك يا چند پسر باشند ـ  2799مسأله  
، و اگر چند پسر باشند آن پنج قسمت را به طور  برد ، و پنج قسمت را پسر مى يك قسمت آن را پدر يا مادر

 .نمايند مساوى تقسيم مى
يك : كنند ، مال را شش قسمت مى ، يا مادر و پسر و دختر باشد  اگر وارث ميت فقط پدر ـ  2800مسأله  

 .كنند كه هر پسرى دو برابر دختر ببرد را طورى قسمت مى، و بقيه  برد قسمت آن را پدر يا مادر مى
يك قسمت : كنند ، مال را چهار قسمت مى  اگر وارث ميت فقط پدر يا مادر و يك دختر باشد ـ  2801مسأله  

 .برد ، و بقيه را دختر مى آن را پدر يا مادر
يك قسمت : كنند  مال را پنج قسمت مى،  اگر وارث ميت فقط پدر يا مادر و چند دختر باشد ـ  2802مسأله  

 .كنند ، و چهار قسمت را دخترها به طور مساوى بين خودشان قسمت مى برد را پدر يا مادر مى
، و  برد ، سهم پسر ميت را مى ، نوه پسرى او اگرچه دختر باشد  اگر ميت اوالد نداشته باشد ـ  2803مسأله  

، مثال اگر ميت يك پسر از دختر خود و يك دختر از  برد تر ميت را مى، سهم دخ نوه دخترى او اگرچه پسر باشد
 .دهند كنند يك قسمت را به پسر دختر و دو قسمت را به دختر پسر مى ، مال را سه قسمت مى پسرش داشته باشد

 

 
 ارث طبقه دوم

رگ و جده يعنى مادر برند جد يعنى پدر بز  طبقه دوم از كسانى كه به واسطه نسب إرث مى ـ  2804مسأله  
 .برند ، اوالدشان هر چه پايين روند ارث مى ، و اگر برادر و خواهر نداشته باشد بزرگ و برادر و خواهر ميت است

، و اگر چند برادر  رسد ، همه مال به او مى  اگر وارث ميت فقط يك برادر يا يك خواهر باشد ـ  2805مسأله  
، و اگر برادر و خواهر  شود  و مادرى باشد مال به طور مساوى بين آنان قسمت مى، يا چند خواهر پدر پدر و مادرى

،  ، مثال اگر دو برادر و يك خواهر پدر و مادرى دارد برد ، هر برادرى دو برابر خواهر مى پدر و مادرى با هم باشند
 .برد مى، و خواهر يك قسمت آن را  هر يك از برادرها دو قسمت: كنند مال را پنج قسمت مى

، برادر و خواهر پدرى كه از مادر با ميت جداست   اگر ميت برادر و خواهر پدر و مادرى دارد ـ  2806مسأله  
،  ، چنانچه فقط يك خواهر يا يك برادر پدرى داشته باشد ، و اگر برادر و خواهر پدر و مادرى ندارد برد ارث نمى

، مال به طور مساوى بين آنان قسمت  چند خواهر پدرى داشته باشد، و اگر چند برادر يا  رسد همه مال به او مى
 .برد ، هر برادرى دو برابر خواهر مى ، و اگر هم برادر و هم خواهر پدرى داشته باشد شود مى
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، همه مال   اگر وارث ميت فقط يك خواهر يا يك برادر مادرى باشد كه از پدر با ميت جداست ـ  2807مسأله  
، مال به طور  ، يا چند برادر و خواهر مادرى باشند ، يا چند خواهر مادرى ، و اگر چند برادر مادرى درس به او مى

 .شود مساوى بين آنان قسمت مى
 اگر ميت برادر و خواهر پدر و مادرى و برادر و خواهر پدرى و يك برادر يا يك خواهر مادرى  ـ  2808مسأله  
و يك قسمت را به برادر يا خواهر : كنند ، و مال را شش قسمت مى برند ارث نمى، برادر و خواهر پدرى  داشته باشد

 .برد ، و هر برادرى دو برابر خواهر مى دهند ، وبقيه را به برادر و خواهر پدر و مادرى مى مادرى
مادرى  اگر ميت برادر و خواهر پدر و مادرى و برادر و خواهر پدرى و چند برادر و خواهر  ـ  2809مسأله  
يك قسمت آن را برادر و خواهر : كنند ، و مال را سه قسمت مى برد ، برادر و خواهر پدرى ارث نمى داشته باشد

، و هر  دهند ، و بقيه را به برادر و خواهر پدر و مادرى مى كنند مادرى به طور مساوى بين خودشان قسمت مى
 .برد برادرى دو برابر خواهر مى

، يا يك خواهر مادرى باشد مال را  وارث ميت فقط برادر و خواهر پدرى و يك برادر مادرى اگر  ـ  2810مسأله  
،  دهند ، و بقيه را به برادر و خواهر پدرى مى برد يك قسمت آن را برادر يا خواهر مادرى مى: كنند شش قسمت مى

 .برد و هر برادرى دو برابر خواهر مى
، مال را سه  رادر و خواهر پدرى و چند برادر و خواهر مادرى باشد اگر وارث ميت فقط ب ـ  2811مسأله  
نمايند و بقيه را  يك قسمت آن را برادر و خواهر مادرى به طور مساوى بين خودشان قسمت مى: كنند قسمت مى

 .برد ، و هر برادرى دو برابر خواهر مى دهند به برادر و خواهر پدرى مى
، زن ارث خودرا به تفصيلى كه بعد خواهد آمد  فقط برادر و خواهر وزن او باشد اگر وارث ميت  ـ  2812مسأله  

، و نيز اگر زنى بميرد و وارث او  برند برد و خواهر و برادر به طورى كه در مسائل قبل گذشت ارث خودرا مى مى
كه در مسائل قبل گذشت برد و خواهر و برادر به طورى  ، شوهر نصف مال را مى فقط خواهر و برادر و شوهر او باشد

برد از سهم برادر و خواهر مادرى چيزى كم  ، ولى به جهت آن كه زن يا شوهر ارث مى برند ارث خودرا مى
، شوهر و برادر و خواهر  ، مثال اگر وارث ميت شود ، و از سهم برادر و خواهر پدر و مادرى يا پدرى كم مى شود نمى

رسد و يك قسمت از سه قسمت أصل مال را  ، نصف مال به شوهر مى او باشدمادرى و برادر و خواهر پدر و مادرى 
، پس اگر همه مال او  ماند مال برادر و خواهر پدر و مادرى است ، و آنچه مى دهند به برادر و خواهر مادرى مى

در و خواهر پدر و ، و يك تومان به برا ، و دو تومان به برادر و خواهر مادرى ، سه تومان به شوهر  شش تومان باشد
 .دهند مادرى مى

، و سهم برادر  دهند ، سهم ارث آنان را به اوالدشان مى  اگر ميت خواهر و برادر نداشته باشد ـ  2813مسأله  
، و از سهمى كه به برادر زاده و خواهر زاده پدرى  شود زاده و خواهر زاده مادرى به طور مساوى بين آنان قسمت مى

 .، هرچند احوط رجوع به صلح است برد ، هر پسرى دو برابر دختر مى رسد ىيا پدر و مادرى م
 اگر وارث ميت فقط يك جد يا يك جده است ـ چه پدرى باشد يا مادرى ـ همه مال به او  ـ  2814مسأله  

، مال سه  د، و اگر وارث ميت فقط جد و جده پدرى باش برد ، پدر جداو ارث نمى ، و با بودن جد ميت رسد مى
، مال را به طور  ، و اگر جد و جده مادرى باشد برد ، و يك قسمت را جده مى دو قسمت را جد: شود قسمت مى

 .كنند مساوى بين خودشان قسمت مى
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، مال سه قسمت   اگر وارث ميت فقط يك جد يا جده پدرى و يك جد يا جده مادرى باشد ـ  2815مسأله  
 .برد ، و يك قسمت را جد يا جده مادرى مى ا جد يا جده پدرىدو قسمت ر: شود مى

يك : شود ، مال سه قسمت مى  اگر وارث ميت جد و جده پدرى و جد و جده مادرى باشد ـ  2816مسأله  
، و دو قسمت آن را به جد و جده  كنند قسمت آن را جد و جده مادرى به طور مساوى بين خودشان قسمت مى

 .برد ، و جد دو برابر جده مى دهند  مىپدرى
، زن ارث خودرا به   اگر وارث ميت فقط زن و جد و جده پدرى وجد و جده مادرى او باشد ـ  2817مسأله  

دهند كه به  ، و يك قسمت از سه قسمت اصل مال را به جد و جده مادرى مى برد تفصيلى كه بعد خواهد آمد مى
، و  برد دهند و جد دو برابر جده مى ، و بقيه را به جد و جده پدرى مى كنند ن قسمت مىطور مساوى بين خودشا

، و جد و جده به دستورى كه در مسائل قبل  برد ، شوهر نصف مال او را مى اگر وارث ميت شوهر و جد و جده باشد
 .برند گذشت ارث  خودرا مى

ر يا برادرها يا خواهرها با جد يا جده يا اجداد يا جدات چند صورت  در اجتماع برادر يا خواه ـ  2818مسأله  
 :است
، در اين صورت مال بين آنها به   اين كه هريك از جد يا جده و برادر يا خواهر همه از طرف مادر باشند)اول(

 .، اگرچه از حيث ذكورت و انوثت مختلف باشند شود طور مساوى تقسيم مى
شود در  ، در اين صورت نيز مال بين آنها به طور مساوى تقسيم مى آنها از طرف پدر باشند اين كه همه )دوم(

 .برد ، و اگر مختلف باشند هر ذكرى دو مقابل انثى مى فرضى كه همه ذكور يا همه اناث باشند
، حكم اين   اين كه هر يك از جد يا جده از طرف پدر باشد و برادر يا خواهر از طرف پدر و مادر باشد)سوم(

ـ كه برادر يا خواهر پدرى ميت اگر با برادر يا » 2809«، و دانسته شد ـ در مسأله  صورت حكم صورت گذشته است
 .برد ، پدرى تنها ارث نمى خواهر پدر و مادرى جمع شود

ناث يا ، چه همه ذكور باشند يا ا ، بعضى از آنان پدرى باشد و بعضى مادرى  اين كه اجداد يا جدات)چهارم(
، در اين صورت از براى خويشان مادرى از برادرها و خواهرها و اجداد  ، و برادرها يا خواهرها نيز چنين باشند مختلف

، اگرچه از جهت ذكورت و انوثت مختلف  شود ، و به طور مساوى بين آنها تقسيم مى و جدات يك سوم از تركه است
، و اگر اختالف  شود تركه است كه به هر ذكرى دو مقابل انثى داده مى، و از براى خويشان پدرى دو سوم از  باشند

 .شود ، به طور مساوى بين آنها تقسيم مى بين آنها نباشد و همه ذكور يا همه اناث باشند
، در اين صورت برادر يا خواهر   اين كه جد يا جده از طرف پدر با برادر يا خواهر از طرف مادر جمع شود)پنجم(

، و اگر متعدد باشند يك سوم را به طور مساوى بين خودشان  برد ى كه يكى باشد يك ششم از مال را مىدر فرض
 .برد ، جد دو مقابل جده مى ، و اگر جد و جده هردو باشند ، و باقى مانده مالِ جد يا جده است نمايند تقسيم مى

، در اين صورت از براى جد يا جده يك  در جمع شود اين كه جد يا جده از طرف مادر با برادر از طرف پ)ششم(
، و اگر با آن جد يا جده خواهر از  ، و دو سوم آن از براى برادر است اگرچه نيز يكى باشد سوم است اگرچه يكى باشد

ورت ، و در هر ص برند ، و اگر متعدد باشد دو سوم را مى برد ، در صورتى كه يكى باشد نصف را مى طرف پدر باشد
، و  ماند ، و بنابراين اگر خواهر يكى باشد يك ششم از تركه زايد از فريضه مى از براى جد و يا جده يك سوم است
 .، هرچند احوط صلح است گردد اقوى اين است كه به خواهر بر مى

www.ParsBook.org



 توضيح المسائل

 

352

،  خواهر پدرى باشد، و با آنها برادر يا   اين كه اجداد يا جدات بعضى از آنها پدرى و بعضى از آنها مادرى)هفتم(
، و با تعدد به طور مساوى بين آنها  ، در اين صورت از براى جد يا جده مادرى يك سوم است چه يكى باشد يا متعدد

، و از براى جد يا جده پدرى و برادر يا خواهر پدرى  شود اگرچه از حيث ذكورت و انوثت مختلف باشند تقسيم مى
، و بدون اختالف به طور مساوى قسمت  الف از حيث ذكورت و انوثت با تفاضل، و با اخت دو سوم از تركه است

، از براى جد يا جده مادرى با برادر يا خواهر مادرى  ، و اگر با آن اجداد يا جدات برادر يا خواهر مادرى باشد شود مى
، و از براى  ت مختلف باشندشود اگرچه از حيث ذكورت و انوث يك سوم است كه به طور مساوى بين آنها تقسيم مى

 .شود ، وگرنه به طور مساوى تقسيم مى ، و بين آنان در صورت اختالف با تفاضل جد و يا جده پدرى دو سوم است
، و با آنها جد يا جده پدرى   اين كه برادرها يا خواهرها بعضى از آنها پدرى و بعضى از آنها مادرى)هشتم(
، و يك سوم از آن است اگر  برادر يا خواهر مادرى يك ششم تركه است اگر يكى باشد، در اين صورت از براى  باشد

، و از براى برادر يا خواهر پدرى با جد يا جده پدرى باقى  شود ، و به طور مساوى بين آنها تقسيم مى متعدد باشند
، و  ورت و انوثت مختلف نباشندشود در صورتى كه از حيث ذك ، و به طور مساوى بين آنها تقسيم مى آن تركه است

، از  ، و اگر با آن برادرها يا خواهرها جد يا جده مادرى باشد شود در صورت اختالف به تفاضل بين آنها تقسيم مى
، و از  شود ، و به طور مساوى بين آنها تقسيم مى براى جد يا جده مادرى با برادر يا خواهر مادرى يك سوم است

، و در  ، و بين آنها در صورت اختالف از حيث ذكورت و انوثت با تفاضل اهر پدرى دو سوم استبراى برادر يا خو
 .شود صورت عدم اختالف به طور مساوى تقسيم مى

، ولى اين  برد ، برادر زاده يا خواهرزاده او ارث نمى  در صورتى كه ميت برادر يا خواهر دارد ـ  2819مسأله  
، مثال اگر ميت   زاده يا خواهر زاده با ارث برادر يا خواهر مزاحمت نكند جارى نيستحكم در جايى كه ارث برادر

و در اين صورت اگر  ، برد مى ، برادر پدرى دو ثلث و جد مادرى يك ثلث ارث جد مادرى داشته باشد برادر پدرى و
 .باشند مىبرادر با جد مادرى در ثلث شريك  ، پسر ميت پسر برادر مادرى نيز داشته باشد

 
 ارث طبقه سوم

، كه اگر از   طبقه سوم عمو و عمه و دايى و خاله و اوالد آنان است به تفصيلى كه گذشت ـ  2820مسأله  
 .برند طبقه اول و دوم كسى نباشد اينها ارث مى

يا پدرى ، چه با پدر ميت پدر و مادرى باشد   اگر وارث ميت فقط يك عمو يا يك عمه است ـ  2821مسأله  
، و اگر چند عمو يا چند عمه باشند و همه پدر و مادرى يا همه پدرى  رسد ، همه مال به او مى باشد يا مادرى

، و اگر عمو و عمه هر دو باشند و همه پدر و مادرى يا همه  شود ، مال به طور مساوى بين آنان قسمت مى باشند
،  كنند ر وارث ميت دو عمو و يك عمه باشد مال را پنج قسمت مى، مثال اگ برد پدرى باشند عمو دو برابر عمه مى

 .كنند دهند و چهار قسمت را عموها به طور مساوى بين خودشان قسمت مى يك قسمت را به عمه مى
 اگر وارث ميت فقط چند عموى مادرى يا چند عمه مادرى باشند مال به طور مساوى بين  ـ  2822مسأله  

 .، ولى اگر عمو و عمه مادرى باشند بنا بر احتياط واجب در تقسيم با هم صلح كنند شود آنان قسمت مى
 اگر وارث ميت عمو و عمه باشد و بعضى پدرى و بعضى مادرى و بعضى پدر و مادرى باشند  ـ  2823مسأله  

هور ـ مال را شش قسمت ، پس اگر ميت يك عمو يا يك عمه مادرى دارد ـ بنابر مش برند عمو و عمه پدرى ارث نمى
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يك قسمت را به عمو يا عمه مادرى و بقيه را به عمو و عمه پدر و مادرى و بر فرض نبودن آنها به عمو و : كنند مى
، ولى بنابر احتياط واجب در يك قسمت از پنج قسمت عمو و عمه پدر و مادرى يا پدرى با  دهند عمه پدرى مى

، دو قسمت را به عمو و عمه  كنند  و هم عمه مادرى دارد مال را سه قسمت مى، و اگر هم عمو مادرى صلح كنند
، و در هر  دهند پدر و مادرى و در فرض نبودن آنها به عمو و عمه پدرى و يك قسمت را به عمو و عمه مادرى مى

واجب آن است كه عمو و ، و احتياط  برد صورت عموى پدر و مادرى يا پدرى دو برابر عمه پدر و مادرى يا پدرى مى
 .عمه مادرى با يكديگر صلح كنند

، و اگر هم دايى و  رسد  اگر وارث ميت فقط يك دايى يا يك خاله باشد همه مال به او مى ـ  2824مسأله  
مال به طور مساوى بين آنان قسمت «: هم خاله باشد و همه پدر و مادرى يا پدرى يا مادرى باشند بنابر مشهور

 .ولى احتياط واجب آن است كه دايى و خاله در قسمت با يكديگر صلح كنند» شود مى
 اگر وارث ميت فقط يك دايى يا يك خاله مادرى و دايى و خاله پدر و مادرى و در صورت  ـ  2825مسأله  

سمت ، يك ق كنند مال را شش قسمت مى«: نبودن دايى و خاله پدر و مادرى دايى و خاله پدرى باشد بنابر مشهور
دهند و در صورتى كه هم دايى و هم  ، يا پدرى مى را به دايى يا خاله مادرى و بقيه را به دايى و خاله پدر و مادرى

كنند يك قسمت را به دايى و خاله مادرى و دو قسمت را به دايى و خاله  ، مال را سه قسمت مى خاله مادرى باشد
اجب آن است كه در هر دو صورت متقرّب به مادر با متقرّب به پدر ولى احتياط و» دهند ، يا پدرى مى پدر و مادرى

 .و همچنين دايى و خاله با يكديگر صلح كنند
، يا  ، يا دايى و خاله و يك يا چند عمو ، يا يك يا چند خاله  اگر وارث ميت يك يا چند دايى ـ  2826مسأله  

، و بقيه را  ، يك قسمت را دايى يا خاله يا هر دو كنند  مى، مال را سه قسمت ، يا عمو و عمه باشد يك يا چند عمه
 .برند عمو يا عمه يا هر دو مى

، چنانچه عمو و عمه پدر و مادرى يا   اگر وارث ميت يك دايى يا يك خاله و عمو و عمه باشد ـ  2827مسأله  
، و از بقيه دو قسمت را به عمو و  دبر ، يك قسمت را دايى يا خاله مى كنند ، مال را سه قسمت مى پدرى باشند

، سه قسمت را به دايى يا خاله و چهار قسمت  كنند ، بنابر اين مال را نُه قسمت مى دهند يك قسمت را به عمه مى
 .دهند را به عمو و دو قسمت را به عمه مى

عمو و عمه پدر و  اگر وارث ميت يك دايى يا يك خاله و يك عمو يا يك عمه مادرى و  ـ  2828مسأله  
، و دو قسمت  دهند ، يك قسمت آن را به دايى يا خاله مى كنند ، مال را سه قسمت مى مادرى يا پدرى باشد

، يك قسمت را به عمو يا عمه مادرى و بقيه را به عمو و عمه پدر  كنند شش قسمت مى«: مانده را بنابر مشهور باقى
، سه قسمت را به دايى  ، بنابر اين اگر مال را نُه قسمت كنند برد بر عمه مىدهند و عمو دو برا و مادرى يا پدرى مى

» دهند يا خاله و يك قسمت را به عمو يا عمه مادرى و پنج قسمت ديگر را به عمو و عمه پدر و مادرى يا پدرى مى
 .نندولى احتياط واجب آن است كه عمو و عمه پدرى با مادرى در يك قسمت از پنج قسمت صلح ك

 اگر وارث ميت چند دايى و چند خاله باشند كه همه پدر و مادرى يا پدرى يا مادرى باشند و  ـ  2829مسأله  
، و اگر آن دو پدر و  دهند دو سهم آن را به عمو و عمه مى: شود عمو و عمه هم داشته باشند مال سه سهم مى

،  ر مادرى باشند در قسمت بنابر احتياط واجب مصالحه كنند، و اگ برد مادرى يا پدرى باشند عمو دو برابر عمه مى
 .نمايند رسد و بنابر احتياط واجب به مصالحه قسمت مى ها مى ها و خاله و يك سهم آن به دايى
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 اگر وارث ميت دايى يا خاله مادرى و چند دايى و خاله پدر و مادرى يا پدرى تنها ـ در  ـ  2830مسأله  
دستورى كه در  ،دو سهم آن را به شود ، مال سه سهم مى ى نباشند ـ و عمو و عمه باشدصورتى كه پدر و مادر

، و يك سهم باقى مانده به دستورى كه قبل ذكر شد  كنند مسائل قبل گذشت عمو و عمه بين خودشان قسمت مى
 .شود تقسيم مى

رسد به اوالد  ارى كه به عمو و عمه مى، مقد  اگر ميت عمو و عمه و دايى و خاله نداشته باشد ـ  2831مسأله  
 .شود رسد به اوالد آنان داده مى ، و مقدارى كه به دايى و خاله مى آنان

،  ، و عمو و عمه و دايى و خاله مادر او باشد  اگر وارث ميت عمو و عمه و دايى و خاله پدر ـ  2832مسأله  
مو و عمه و دايى و خاله مادر ميت به طور مساوى بين ع«: ، يك سهم آن را بنابر مشهور شود مال سه سهم مى

، يك قسمت را دايى و خاله پدر ميت به  كنند ، و دو سهم ديگر آن را سه قسمت مى كنند خودشان قسمت مى
دهند و عمو دو  ، و دو قسمت ديگر آن را به عمو و عمه پدر ميت مى نمايند طور مساوى بين خودشان قسمت مى

ولى احتياط واجب آن است كه عمو و عمه و دايى و خاله مادر ميت در تقسيم ثلث از اصل مال با » برد مىبرابر عمه 
، و عمو و عمه پدر ميت در تقسيم  ، و همچنين دايى و خاله پدر در تقسيم يك ثلث از دو ثلث يكديگر صلح كنند

 .گذشت رفتار نمايند» 2823«به دستورى كه در مسأله 

 
 شوهرارث زن و 

، نصف همه مال را شوهر او و بقيه را ورثه ديگر   اگر زنى بميرد و اوالد نداشته باشد ـ  2833مسأله  
، چهار يك همه مال را شوهر و بقيه را ورثه ديگر  ، و اگر از آن شوهر يا از شوهر ديگر اوالد داشته باشد برند مى
 .برند مى

،  برند ، چهار يك مال او را زن و بقيه را ورثه ديگر مى نداشته باشد اگر مردى بميرد و اوالد  ـ  2834مسأله  
، و زن از زمين  برند ، هشت يك مال را زن و بقيه را ورثه ديگر مى و اگر از آن زن يا از زن ديگر اوالد داشته باشد
و از خود هوايى خانه مانند بنا ،  ، نه از خود زمين و نه از قيمت آن برد خانه و باغ و زراعت و زمينهاى ديگر ارث نمى

، و همچنين است  ، بايد زن قبول كند ، ولى اگر بقيه ورثه قيمت بنا و درخت را بخواهد بدهد برد و درخت ارث مى
 .حكم درخت و زراعت و ساختمانى كه در زمين باغ و زراعت و زمينهاى ديگر است

، بايد از  برد ـ مانند زمين خانه ـ تصرّف كند  ارث نمى اگر زن بخواهد در چيزهايى كه از آنها ـ  2835مسأله  
،  اند ، و همچنين ساير ورثه تا سهم زن را از هوايى مانند بنا و درخت هر چند از قيمت نداده ساير ورثه اجازه بگيرد

 .توانند بدون اجازه او در آنها تصرّف كنند نمى
، كه سهم زن را از آن قيمت بدهند بايد   را قيمت نمايند اگر بخواهند بنا و درخت و مانند آن ـ  2836مسأله  

، و سهم زن را از همان  ، چقدر ارزش دارند حساب كنند كه اگر آنها بدون اجاره در زمين بمانند تا از بين بروند
 .قيمت بدهند
،   كار رفته، و آجر و چيزهايى كه در آن به  مجراى آب قنات و مانند آن حكم زمين را دارد ـ  2837مسأله  

 .در حكم ساختمان است
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، و اگر اوالد  ، چنانچه اوالد نداشته باشد چهار يك مال  اگر ميت بيش از يك زن داشته باشد ـ  2838مسأله  
شود اگر چه شوهر با  ، به طور مساوى بين زنهاى او قسمت مى ، هشت يك مال به شرحى كه گذشت داشته باشد

، ولى اگر در مرضى كه در آن مرض از دنيا رفته زنى را عقد كرده و با او  نكرده باشدهمه يا بعضى از آنان نزديكى 
 .برد و حقّ مهر هم ندارد ، آن زن از او ارث نمى نزديكى نكرده است

، شوهرش اگرچه با او نزديكى   اگر زن در حال مرض شوهر كند و به همان مرض بميرد ـ  2839مسأله  
 .برد ى، از او ارث م نكرده باشد

،   اگر زن را ـ به ترتيبى كه در احكام طالق گذشت ـ طالق رجعى بدهند و در بين عده بميرد ـ  2840مسأله  
، ولى اگر بعد از گذشتن عده يا  برد ، و نيز اگر شوهر در بين آن عده بميرد زن از او ارث مى برد شوهر از او ارث مى
 .برد ، ديگرى از او ارث نمى ، يكى از آنان بميرد در عده طالق بائن

،  ، همسرش را طالق دهد و پيش از گذشتن دوازده ماه هاللى بميرد  اگر شوهر در حال مرض ـ  2841مسأله  
 :برد زن با سه شرط از او ارث مى

، و در صورتى كه شوهر كرده باشد احتياط واجب اين است   آن كه در اين مدت شوهر ديگر نكرده باشد)اول(
 .ح نمايندكه صل
، بلكه اگر چيزى هم به   به واسطه بى ميلى به شوهر مالى به او نداده باشد كه به طالق دادن راضى شود)دوم(

 .، ارث بردنش محلّ اشكال است شوهر ندهد ولى طالق به تقاضاى زن باشد
، پس   بميرد، به واسطه آن مرض يا به جهت ديگرى  شوهر در مرضى كه در آن مرض زن را طالق داده)سوم(

 .برد ، زن از او ارث نمى اگر از آن مرض خوب شود و به جهت ديگرى از دنيا برود
، بعد از مردن   لباسى كه مرد براى پوشيدن زن خود گرفته اگرچه زن آن را پوشيده باشد ـ  2842مسأله  

 .، جزء مال شوهر است شوهر

 
 مسائل متفرّقه ارث

، و  رآن و انگشتر و شمشير و لباسهايى را كه پوشيده مال پسر بزرگتر است پدر اگر بميرد ق ـ  2843مسأله  
، احتياط واجب آن است كه پسر بزرگتر در  ، مثال دو قرآن يا دو انگشتر دارد اگر از سه چيز اول بيشتر از يكى دارد

غير از شمشير احتياط ، و همچنين در كتاب و جهاز شتر و شتر سوارى و سالح ديگر  آنها با ورثه ديگر صلح كند
 .واجب در صلح است

 اگر پسر بزرگ ميت بيش از يكى باشد ـ مثل آن كه از دو زن او در يك وقت دو پسر به دنيا  ـ  2844مسأله  
 .آمده باشند ـ بايد آنچه را كه در مسأله قبل ذكر شد به طور مساوى بين خودشان قسمت كنند

، بايد چيزهايى  ، چنانچه قرضش به اندازه مال او يا زيادتر باشد اشد اگر ميت قرض داشته ب ـ  2845مسأله  
، بايد از آن  ، و اگر قرضش كمتر از مال او باشد كه قبل ذكر شد كه مال پسر بزرگتر است به قرض او بدهند

ت و به ، مثال اگر همه دارايى او شصت تومان اس رسد به نسبت به قرض او بدهند چيزهايى كه به پسر بزرگتر مى
، پسر بزرگ بايد به  مقدار بيست تومان آن از چيزهايى است كه مال پسر بزرگتر است و سى تومان هم قرض دارد

 .مقدار ده تومان از آن چيزها را بابت قرض ميت بدهد
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، ولى كافر اگر چه پدر يا پسر ميت مسلمان باشد از او ارث  برد  مسلمان از كافر ارث مى ـ  2846مسأله  
 .برد ىنم

، ولى اگر از  برد ، از او ارث نمى  اگر كسى يكى از خويشان خود را عمداً و به ناحق بكشد ـ  2847مسأله  
روى خطا باشد ـ مثل آن كه سنگ را به هوا بيندازد و اتّفاقاً به يكى از خويشان او بخورد و او را بكشد ـ از او ارث 

 .اشكال است، ولى ارث بردن او از ديه قتل محلّ  برد مى
اى كه در شكم است كه اگر زنده به دنيا  ، براى بچه  هرگاه بخواهند ارث را تقسيم كنند ـ  2848مسأله  
، بايد يك سهم و بنابر احتياط سهم يك پسر را كنار  ، در صورتى كه احتمال بيشتر از يكى نرود برد بيايد ارث مى

، بنابر  ، ولى اگر احتمال عقاليى بدهند كه بيشتر از يكى باشد دكنن بگذارند و بقيه را ورثه بين خود تقسيم مى
، مگر در صورتى كه وثوق و  احتياط سهم محتمل را بايد كنار بگذارند و زيادى را ورثه بين خود تقسيم كنند

ا بين توانند مقدار زايد بر يك سهم مذكور ر ، كه در اين صورت مى رود اطمينان باشد كه حقِّ محتمل از بين نمى
 .خود قسمت كنند
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 ملحـقات

 
 » مسائل مربوط به بانكها «

 
 . اسالمى و غير اسالمى: بانكها بر دو نوعند

ـ بانكهايى كه به شركت دولت و مردم  3 ـ بانكهاى دولتى 2 ـ بانكهاى شخصى 1: بانكهاى اسالمى بر سه قسمند
 . شود تأسيس مى

اى دولتى و بانكهايى كه به شركت دولت و مردم تأسيس و اظهر اين است كه معامالت مشروعه با بانكه
، هرچند احوط آن است كه در گرفتن پول از اين دو قسم و تصرّف در آن از حاكم شرع اجازه  ، جايز است شود مى

 .بگيرد
با ، ر  وام گرفتن از بانكهاى اسالمى و وام دادن به آنها كه در آن شرط سود و فايده شده باشد ـ  2849مسأله  
، كااليى را از بانك يا  ، مانند اين كه وام گيرنده هايى از ابتالى به ربا پرهيز كرد توان به راه ، ولى مى و حرام است

، و شرط كند كه بانك مبلغ مورد  تر از قيمت بازار بخرد ، گران ، مثال ده يا بيست درصد وكيل او به نسبت معينى
 و يا اين كه كااليى را به بانك يا وكيل او به كمتر از قيمت بازار به ;ض دهدتقاضاى او را تا مدت معينى به او قر

 .، و شرط كند كه بانك مبلغ مورد تقاضاى او را تا مدت معينى قرض دهد نسبت معينى بفروشد

شتر از ، به اين كه مثال بانك كااليى را به بي توان از اين راه استفاده كرد و همچنين در وام دادن به بانك مى
، و شرط كند مبلغى را تا مدت  ، و يا كااليى را به كمتر از قيمت بازار به او بفروشد قيمت بازار از شخص بخرد

 .معينى آن شخص به بانك قرض دهد

 . شود و اين نتيجه به اجاره و صلح و هبه به شرط قرض نيز محقّق مى
،  به بانك مانند حكم قرض گرفتن از بانك است، كه حكم قرض دادن   در مسأله قبل گذشت ـ  2850مسأله  

كند پولى كه به بانك داده  ، و فرق نمى ، ربا و حرام است و چنانچه در قرارداد وام شرط فايده و سود شده باشد
تواند از پول خود  ، به نحو سپرده ثابت باشد ـ يعنى صاحب پول بر حسب قرار داد تا مدت معينى نمى شود مى

تواند از پول خود استفاده كند ـ ولى  يد ـ يا به نحو حساب در گردش باشد ـ كه هر موقع بخواهد مىاستفاده نما
ـ گذاشتن پول نزد آن بانك جايز  اگرچه بانك به او سود بدهد ، ـ كار نداند ، و خود را طلب چنانچه شرط سود نشود

 . است
فّار ـ چه دولتى باشد و چه شخصى ـ گرفتن پول از ، كه سرمايه آن از ك  بانكهاى غير اسالمى ـ  2851مسأله  

تواند  ، و همچنين مى گرفتن سود از آنها مانعى ندارد ، و سپردن پول به اين بانكها و ، بدون اشكال جايز است آنها
 . مقدار سود را به عنوان استنقاذ بگيرد

 
 اعتبارهاى بانكى

 : اعتبارهاى بانكى دو گونه است
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، بايد ـ بنابر مقررات ـ در   كسى كه بخواهد كااليى از كشورهاى خارجى وارد كند:ردات ـ اعتبار براى وا1
شود پس از  ، بانك متعهد مى ، و با گشايش اعتبار ، گشايش اعتبار نمايد يكى از بانكهاى كشورِ وارد كننده كاال

 نماينده و وكيل فروشنده در كشور انجام معامله بين طرفين ـ خريدار و فروشنده ـ از طريق مكاتبه يا مراجعه به
، به موجب فاكتور ارسال شده از طرف فروشنده ـ كه حاكى از تمام مشخصات و اوصاف كاالى مورد معامله  خريدار

،   ، به فروشنده بپردازد ، توسط بانك كشور فروشنده باشد ـ مبلغ مورد اتفاق طرفين را از جهت كيفيت و كميت مى
 درصدى ـ مثال مقدار ده يا بيست درصد ـ از كل بهاى كاالى سفارش شده را از سفارش دهنده و با اين اقدام بانك

،  ، تا فروشنده جهت دريافت بهاى كاال نمايد ، و سپس تمام شدنِ معامله را به فروشنده اعالم مى كند دريافت مى
بر طبق مشخصات مورد توافق هنگام   ـ، و با تحويل گرفتن اسناد حمل كاال اسناد حمل كاال را به بانك تحويل دهد

 . پردازد گشايش اعتبار ـ بانك تمام مبلغ را به فروشنده مى
، بايد ـ طبق مقررات  خواهد كااليى را به كشورهاى خارجى صادر كند  كسى كه مى: ـ اعتبار براى صادرات2

ان مراحل مذكور در گشايش ، تا بانك پس از طى هم ـ خريدار خارجى در بانك كشورش گشايش اعتبارى نمايد
، و كاال را تحويل خريدار و بهاى آن را تحويل فروشنده  ، با صادر كننده كاال ارتباط برقرار كرده اعتبار براى واردات

 . بدهد

 . بنابراين عمل بانك در گشايش اعتبار براى واردات و صادرات يكى است

،  اى با وارد كننده انجام شده باشد دون آن كه قبال معامله، ب و گاهى صادر كننده كاال و يا نماينده و وكيل او
دهد  ، و به بانك وكالت مى فرستد ، به بانك مى اسناد و صورت شامل نوع كاال و كيفيت و كميت و مشخصات آن را

معين ، و چنانچه خريدار به قيمت  ، عرضه نمايد باشند كه آن صورت و اسناد را به كسانى كه خريدار آن كاال مى
، و بانك نيز به ترتيبى كه گذشت مراحل تحويل كاال را به خريدار  كند ، تقاضاى گشايش اعتبار مى شده قبول كرد

 . دهد و تحويل بهاى آن را به فروشنده انجام مى
، و قبول گشايش اعتبار و انجام تعهدات از طرف بانك جايز   گشايش اعتبار براى خريدار ـ  2852مسأله  

 . است
، مبلغى از سفارش دهنده ـ   جايز است بانك براى انجام گشايش اعتبار و تعهدات مربوطه ـ  2853مسأله  

 . خريدار ـ دريافت نمايد

، كه به سه عنوان در ذيل اشاره  توان تطبيق داد گشايش اعتبار و گرفتن مبلغ را از نظر شرعى بر عناوينى مى
 : شود مى

، و مبلغ  كند ، يعنى سفارش دهنده بانك را براى عمل گشايش اعتبار اجير مى باشد آن كه به عنوان اجاره :اول
پرداختى را ـ كه به نسبت معينى از بهاى كاالى سفارش شده كه مورد توافق بانك و سفارش دهنده است ـ بابت 

 . پردازد اجرت عمل به بانك مى
، كه اگر بانك عمل گشايش  گذارد انك قرار مى، يعنى سفارش دهنده با ب  آن كه به عنوان جعاله باشد:دوم

، حقّ دارد آن مبلغ  ، و بانك پس از انجام عمل گشايش اعتبار ، مبلغى را به بانك بپردازد اعتبار را براى او انجام دهد
 . را از او بگيرد
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ارجى و به پول ، به اين كه بانك مبلغ سفارش شده را با ارز خ  آن كه به عنوان خريد و فروش انجام شود:سوم
، و از سفارش دهنده و خريدار به پول رايج كشور خودش عوض آن را  پردازد ، به او مى كشور فروشنده كاال

، و  فروشد ، مى گيرد اى كه مى ، پس آن ارز خارجى را در ذمه خريدار به پول كشور خودش با فايده گيرد مى
 . الى ندارد، اشك باشد چون مورد معامله ارزى دو نوع مختلف مى

 
 نگهدارى كاال به وسيله بانك

، به اين صورت كه پس از انعقاد قرارداد ميان صادر  كند ، نگهدارى مى گاهى بانك كاال را به حساب وارد كننده
، و اعالم  ، و رسيدن اسناد و كاال به كشور خريدار ، و پرداخت مبلغ سفارش شده به فروشنده كننده و وارد كننده

، و بانك كاال را به حساب او نگهدارى  نمايد ، خريدار در گرفتن كاال تأخير مى يدار براى گرفتن كاالبانك به خر
 .گيرد ، و در مقابل اجرت معينى براى اين عمل مى كند مى

، بدون قرار داد و  ، به اين صورت كه صادر كننده كند و گاهى بانك كاال را به حساب صادر كننده نگهدارى مى
، تا بانك به بازرگانان كشور عرضه  فرستد ، كاال را حمل كرده و اسناد و صورت آن را به بانك مى بلىمعامله ق

، و در مقابل  كند ، و بانك كاال را به حساب صادر كننده نگهدارى مى كند ، ولى كسى كاال را خريدارى نمى نمايد
 . گيرد اجرت معينى براى اين عمل از او مى

دارى كند و چه به حساب   هر دو صورت مذكور ـ چه كاال را بانك به حساب خريدار نگه در ـ  2854مسأله  
، يعنى بودن  ، اگر چه به نحو ارتكاز فروشنده ـ چنانچه گرفتن اجرت نگهدارى كاال بر اساس شرط ضمنِ عقدى باشد

، و يا اين كه نگهدارى به  ، چنان كه در اين گونه معامالت معمول است در ذهن طرفين و عدم غفلت از آن باشد
،  ، و در غير اين دو صورت ، گرفتن اجرت براى آن جايز است درخواست و امرِ وارد كننده و يا صادر كننده باشد

 .بانك حقّ ندارد چيزى بابت نگهدارى به عنوان اجرت بگيرد

، و   و صادر كننده صورت گرفته و اگر حمل كاال و ارسال اسناد به وسيله بانك با قرار داد قبلى بين وارد كننده
، جايز است بانك براى رسيدن به  ، و او از گرفتن اسناد خوددارى نمايد بانك وصول اسناد را به وارد كننده ابالغ كند

،  ، كه قيمت سفارش شده را به فروشنده پرداخت كرده است ـ به مقتضاى اختيارى كه در اين گونه موارد حقّ خود
 . دهد ـ كاال را به ديگرى بفروشد ك مىوارد كننده به بان

 
 هاى بانكى ضمانت نامه

، مانند ساختمان مدرسه يا  كند گاه شخصى انجام كارى را از دولت يا از اشخاص به نحو مقاطعه كارى قبول مى
كار به ، براى اطمينان از عملِ مقاطعه  ، صاحب كار ، و در ضمن قرار داد بيمارستان يا جاده سازى و مانند اينها

، كه در صورت تخلّف مقاطعه كار از انجام اصل  نمايد نامه بانكى براى مبلغ معينى مطالبه مى ، از او ضمانت تعهدش
، و مبلغ  ، از ضمانت نامه استفاده نمايد ، براى جبران خسارتهاى احتمالى آن تخلّف كار و يا تخلّف از شرايط قرار داد

، و از بانك تقاضاى صدور  نمايد ى اين مقصود مقاطعه كار به بانك مراجعه مى، و برا معين شده را دريافت كند
، براى مقاطعه كار  ، و بانك با دريافت تضمين الزم كند اى به مبلغ مورد تقاضاى صاحب كار مى ضمانت نامه

 .كند د دريافت مى، كارمز براى صدور آن به نسبت مبلغ مورد ضمانت از مقاطعه كار ، و نمايد ضمانت نامه صادر مى
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،  ، مثل ايجاب و قبول قولى عقد ضمان به هر چه كه داللت بر آن تعهد كند ـ چه لفظ باشد ـ  2855مسأله  
كند كه ضامن به صاحب كار تعهد نمايد كه  ، و فرق نمى شود و چه عملى كه داللت بر آن بكند ـ محقّق مى

، و در صورت   كند كه مقاطعه كار به تعهدات و شرايط خود وفا نمايد، يا تعهد ، وجه الضمان را بپردازد مقاطعه كار
 . ، وجه الضمان را بپردازد تخلّف

، به شرط خود كه پرداخت وجه   بر مقاطعه كار واجب است در صورت تخلّف از انجام قرار داد ـ  2856مسأله  
، و اگر از پرداخت وجه الضمان   وفا كند، ، در صورتى كه اين شرط ضمن عقدى قرار داده شده باشد الضمان است

، و چون صدور ضمانت  كند ، مراجعه مى ، صاحب كار به بانكى كه ضمانت نامه را صادر كرده است خوددارى نمايد
، بايد مقاطعه كار  پردازد ، و آنچه بانك مى باشد ، او ضامن بانك مى نامه به درخواست مقاطعه كار بوده است

 . حقّ دارد از او مطالبه كرده و دريافت نمايد، و بانك  بپردازد
، و  ، جايز است گيرد  كار مزد معينى را كه بانك بابت صدور ضمانت نامه از مقاطعه كار مى ـ  2857مسأله  

،  ، و از آن جمله اين است كه به صورت عقد اجاره باشد شود معامله بانك با مقاطعه كار به راههايى تصحيح مى
، كه مقاطعه  ، و يا به صورت عقد جعاله باشد ، بانك را به مبلغ معينى براى عمل مذكور اجير كند كاريعنى مقاطعه 

شود ـ در مقابل انجام عمل مذكور قرار  ، كارمزد را جعل ـ مبلغى كه در مقابل عمل در عقد جعاله قرار داده مى كار
 . دهد

 

 
 فروش سهام

، و بانكها با  دهند ، بانكها را واسطه قرار مى  اسناد بهادار خودهاى سهامى براى فروش سهام و گاهى شركت
 . كنند ، به فروش و صرف آن سهام و اسناد اقدام مى دريافت مبلغى بر حسب قرار داد به عنوان واسطه

، بانك را در  ، كه شركت سهامى ، چه به صورت اجاره باشد  اين قرار داد با بانك جايز است ـ  2858مسأله  
، كه  ، و چه به صورت جعاله باشد ـ اجير كند فروش سهام و اسناد بهادار ابل پرداخت آن كارمزد براى اين كار ـمق

، و در هر دو صورت  ، اين مبلغ را به او بپردازد شركت سهامى متعهد شود كه اگر بانك اين كار را براى او انجام دهد
 . مزد تعيين شده را دريافت كند، حقّ دارد كار  بانك با انجام دادن عمل مذكور

مانند  ، در صورتى كه در آن شركتها معامالت حرام ـ  خريد و فروش سهام شركتهاى سهامى ـ  2859مسأله  
دهند در  ، و خريد و فروش سهام شركتهايى كه معامالت حرام انجام مى ، جايز است ـ انجام نشود معامالت ربوى

، و در غير اين صورت خريد و فروش خود  ، جايز نيست زء سرمايه شركت باشد، ج صورتى كه سود حاصلِ از حرام
 .، ولى بايد از درآمدهاى حرامِ آن پرهيز شود سهام جايز است

 
 هاى داخلى و خارجى حواله

 : حواله چند نوع است
، به بانك  نك آن كه مشترى ـ و مراد از مشترى در اين مسائل صاحب حساب و كسى كه براى معامله با با:اول

اى به عهده  ، و از بانك تقاضا كند كه چك بانكى يا حواله باشد ـ پولى در بانك داشته باشد ، مى نمايد مراجعه مى
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، شعبه  ، و يا از بانك تقاضا نمايد كه پول او را يكى از بانكهاى طرف حساب خود در داخل يا خارج كشور صادر كند
، و بانك براى  ، و مشترى آن مبلغ را در آن محلّ دريافت كند يگر پرداخت نمايدديگر از آن بانك در شهر يا كشور د

، و گرفتن اين كار مزد را ممكن است به اين نحو تصحيح كرد  اين عمل حقّ دارد كارمزد از مشترى دريافت نمايد
و حقّ دارد از پرداخت آن ،  كه چون بانك شرعاً ملزم نيست پولى كه از مشترى گرفته در شهر يا كشور ديگر بپردازد

، براى رفع يد از اين حق جايز است كه مبلغى بگيرد كه پول  در غير محلّى كه از مشترى پول گرفته خوددارى كند
 . مشترى را در شهر يا كشور ديگر به او بپردازد

 بانك طرف اى صادر كند كه ، و بانك براى او چك يا حواله  آن كه مشترى پولى در بانك نداشته باشد:دوم
، و يا اين بانك از متصدى شعبه ديگر بخواهد كه  ، در داخل يا خارج كشور به مشترى او قرض دهد حسابِ اين بانك

، و اين كار وكالت دادن بانك است به بانك طرف خود يا به متصدى شعبه ديگر كه پول را  به آن مشترى قرض دهد
، و   آن شخص است كه پول را قبض و به عنوان قرض تملّك كند، و يا وكالت دادن به به آن شخص قرض بدهد

 .تواند كار مزد از آن شخص بگيرد ، بانك مى براى اين وكالت دادن

اى كه  ، و مشترى به گونه ، به پول كشور خارج باشد دهد اى كه در خارج كشور به مشترى مى و چنانچه حواله
، بانك حق دارد طلب خود را به همان پول خارجى از او مطالبه  كند، آن پول را براى خود قرض  ، از بانك ذكر شد

، و يا آن پول خارجى را با پول كشور مشترى  تواند در مقابل گرفتن مبلغى از حقّ خود صرف نظر كند ، و مى نمايد
 . اى معاوضه نمايد با اضافه
در داخل يا خارج كشور از بانك طرف  آن كه شخصى مبلغى را در شهر خود به بانك بدهد تا معادل آن را :سوم

، يا در شام و لبنان و يا  دهد كه در بغداد بگيرد ، مثال پولى را در نجف اشرف به بانك مى آن بانك دريافت كند
، و  ، اين عمل بانك و گرفتن مبلغ مذكور جايز است گيرد ، و بانك براى اين كار مبلغى اضافه مى كشور ديگر بگيرد

اى است كه قرض دهنده از قرض گيرنده  ، زياده لغ اضافه به اين جهت است كه رباى حرام در قرضجواز گرفتن مب
، و در صورتى كه آن دو پول از دو جنس  ، جايز است ، ولى اگر قرض گيرنده از قرض دهنده زيادى بگيرد بگيرد

بلغى از پول كشور مشترى كه ارزش آن تواند ارز خارجى را به م باشد ـ مثل تومان ايرانى و دينار عراقى ـ بانك مى
 . ، بفروشد بيشتر باشد
،  ، و بدون اين كه درخواست و الزامى از بانك باشد گيرد  آن كه شخصى در محلّى مبلغى از بانك مى:چهارم

، و بانك براى قبول اين عمل مبلغى از آن  كند آن مبلغ را در محلّ ديگرى به بانك بپردازد گيرنده درخواست مى
 :  گرفتن اين مبلغ اضافى به يكى از دو راه جايز است;گيرد خص مىش

، و در مقابل بانك از او   ـ اگر آن دو پول از دو جنس باشد ـ مانند اين كه شخص از بانك ريال ايرانى بگيرد1
 پولى كه به او گيرد ـ به ، آن پول خارجى را با مبلغ اضافى ـ كه از او مى پول غير ايرانى بگيرد ـ بانك از آن شخص

 .كند ، معاوضه مى دهد مى

، و حقّ دارد درخواست  ، در محلّ ديگرى بگيرد ، پولى كه به آن شخص داده  ـ چون بانك شرعاً ملزم نيست2
 .تواند براى اسقاط اين حقّ مبلغى از شخص بگيرد ، مى گيرنده را قبول نكند

، نسبت به اشخاص هم  بيق آنها با عناوين فقهى گذشتهاى بانكى و تط  آنچه از اقسام حواله ـ  2860مسأله  
، كه آن مبلغ و يا معادل آن را در محلّ ديگر  ، مانند اين كه كسى مبلغى در محلّى به شخصى بدهد جارى است
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اى در  ، و يا مبلغى از شخصى در محلّى بگيرد و معادل آن را با اضافه ، و آن شخص مبلغى اضافه بگيرد دريافت كند
 . يا كشور ديگر بپردازدشهر 

كند كه حواله كننده مبلغى نزد شخص يا بانكى كه بر او حواله   در موارد حواله فرق نمى ـ  2861مسأله  
 . ، و در هر دو صورت حواله صحيح است ، يا نداشته باشد كند داشته باشد مى

 

 
 هاى بانكى جايزه

، يا مشتريان كه بيشتر پولشان را به بانك  از كنندگاهى بانكها به منظور تشويق و ترغيب مردم كه حساب ب
 .، بدهند كشى به كسى كه قرعه به نام او اصابت كند گيرند كه از طريق قرعه اى در نظر مى ، جايزه بسپارند

 : هاى بانكى دو صورت دارد  جايزه ـ  2862مسأله  

، در اين صورت عمل قرعه  تشويق باشد، بلكه قرعه فقط به عنوان  آن كه قرعه كشى بر بانك شرط نشود: اول
، هرچند احوط آن است كه اگر  ، جايز است آن جايزه را بگيرد ، و كسى كه قرعه به نام او اصابت كند جايز است

 . ، گرفتن جايزه به اذن حاكم شرع باشد بانك دولتى يا مشترك باشد
، كه در اين صورت عمل  قرعه بكشد، و بانك به جهت وفاى به آن شرط  آن كه قرعه كشى شرط شود: دوم

 . ، و همچنين گرفتن جايزه براى كسى كه قرعه به نام او اصابت كرده است جايز نيست قرعه كشى جايز نيست

 
 ها به وسيله بانكها تحصيل و نقد كردن سفته

د آن ، وجو ، به اين ترتيب كه پيش از سررسيد هاى مشتريان است يكى از خدمات بانكى وصول كردن سفته
، تا براى پرداخت آن در  نمايد سفته را در بانك و شماره و مقدار و تاريخ سر رسيد آن را به متعهد سفته اعالم مى

، و يا نقداً به او  كند ، مبلغ آن را در حساب مشترى منظور مى ، و بانك پس از وصول سفته سر رسيد آماده شود
 .نمايد ت مى، و براى اين خدمت كار مزدى درياف پردازد مى

، و بانك از مشترى براى اين  گذارند ، وصول كردن چكهايى است كه مشتريان نزد بانك مى و از خدمات بانك
 . گيرد خدمت كار مزدى مى

 :  وصول سفته و دريافت كارمزد چند صورت دارد ـ  2863مسأله  

لبكار در سر رسيدش به آن بانك ، و در آن سفته قيد شده است كه ط  ـ متعهد سفته پولى نزد بانك دارد1
، و يا در حساب طلبكار  ، و به طلبكار نقد بپردازد مراجعه كند و بانك مبلغ سفته را از حساب بدهكار برداشت كرده

، و چون در  ، و اين كار به اين معنى است كه متعهد سفته طلبكار خود را به بانك حواله كرده است منظور نمايد
 . ، و احتياج به قبول ندارد ، حواله صحيح است باشد انك بدهكار او مىبانك پول داشته و ب

 .و در اين صورت جايز نيست بانك براى پرداخت بدهى، مبلغى دريافت كند

، مبلغ سفته را به بانك حواله   ـ متعهد سفته بدون آن كه پولى در بانك داشته باشد و بانك به او بدهكار باشد2
، و بانك اين  باشد و جايز است ـ مى يعنى كسى كه بدهكار حواله كننده نيست ه بر برىء ـ، كه اين حوال كند مى
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، و  گيرد ، و بابت قبول كردن حواله از متعهد سفته كارمزد مى پردازد ، و مبلغ آن را مى كند حواله را قبول مى
 . گرفتن اين كار مزد نيز جايز است

، و  دهد ، به بانك مى ، جهت وصول اى از جانب متعهد شده باشد اله ـ مشترى سفته خود را بدون اين كه حو3
، و گرفتن مبلغى به عنوان جعل  ، انجام داد توان به عنوان عملى كه مورد جعاله واقع شده است اين عمل را مى

ك فقط در ، در صورتى كه بان ـ براى اين عمل نيز جايز است شود آنچه به عنوان عوض در جعاله قرار داده مى ـ
، تصدى  ، ولى چنانچه براى آن دين سود و فايده نزولى قرار داده شده باشد گرفتن اصل دين دخالت داشته باشد

 .بانك جايز نيست

 
 )پولهاى خارجى(خريد و فروش ارز 

،  دههاى خارجى ـ مانند دينار به تومان ـ به زيادتر از آنچه خريدارى ش  خريد و فروش پول ـ  2864مسأله  
 . كند كه معامله با مدت باشد يا بدون مدت ، و فرق نمى ، يا مساوى با آن جايز است يا كمتر

 
 حسابهاى جارى

، حقّ دارد هر مبلغى كه  ، و پولى در آن گذاشته  كسى كه حساب جارى در بانكى دارد ـ  2865مسأله  
،  دهد كه مشترى او ، ولى گاهى بانك اجازه مى ، از آن حساب برداشت كند بخواهد و بيشتر از موجودى او نباشد

،  ، و اين بر حسب اعتمادى است كه به مشترى خود دارد ، برداشت كند مبلغ معينى با نداشتن موجودى در حساب
، و اين قرض دادن و گرفتن فايده  گيرد ، و بانك براى قرض دادن اين مبلغ فايده مى نامند و اين را برداشت آزاد مى

 . يستجايز ن

 
 ها خريد و فروش سفته

 : منشأ ماليت يكى از دو امر است
ها و  ، مانند خوردنى آن كه براى چيزى منافع و خواصى باشد كه موجب رغبت عقال به آن چيز شود: اول

 . ها ها و پوشيدنى آشاميدنى
ها و تمبرها كه  سكناس، مانند ا ، براى آن چيز اعتبار ماليت كند  آن كه مقامى كه صاحب اعتبار است:دوم

 . دهند حكومتها به آنها ارزش و ماليت مى
 : از جهت موضوع و حكم فرق دارد  بيع ـ خريد و فروش ـ  با قرض ـ  2866مسأله  

، و قرض تمليك  ، چه آن اضافه ملكيت باشد يا حقّ از جهت موضوع بيع تبديل عين است به عوض در اضافه
 . ، و به قيمت اگر قيمى باشد ، به مثل اگر مثلى باشد عين است به ضمانِ قرض گيرنده

 :شود ، در احكامى اختالف دارند كه به بعضى از آنها اشاره مى از جهت حكم
، ولى در بيع زيادى  ، در قرض هر نوع زيادى كه شرط شود ربا و حرام است ربا در بيع و قرض مختلف است) 1

، كه در  عوض آن از يك جنس باشند و با كيل يا وزن فروخته شونددر صورتى حرام است كه چيز فروخته شده و 
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، زياده گرفتن در  ، پس اگر از يك جنس نباشند و يا با كيل و وزن فروخته نشوند اين صورت زيادى ربا و حرام است
 .شوند ، مانند اجناسى كه به عدد فروخته مى آن حرام نيست

، ربا موجب بطالن قرض  ، و در قرض شود قل و انتقالى محقّق نمى، و ن  ربا در بيع موجب بطالن بيع است) 2
، ولى قرض دهنده مالك مقدار زيادى كه شرط شده  شود ، و قرض گيرنده مالك مالى كه قرض گرفته مى نيست
 . شود نمى

انى و هاى كاغذى از قبيل دينارهاى عراقى يا دالرهاى آمريكايى يا تومانهاى اير  تمام پول ـ  2867مسأله  
هاى كاغذى خود ارزشى معين شده است  ، زيرا كه از طرف هر يك از دولتها نسبت به پول امثال اينها ماليت دارند

، و هر موقعى بخواهند از اعتبار و ماليت  ، و بدين جهت ماليت پيدا نموده كه در تمام مملكت قبول و رايج است
 . نمايند ساقط مى

) اعلى اهللا مقامهم(، و از اين جهت بعضى از فقها  شوند با كيل يا وزن فروخته نمىو معلوم است كه اين پولها 
ها كه دينِ در  ، و همچنين معامله اين پول ها به هم جنس خود با زياده جايز است معاوضه اين پول«: اند فرموده

تبارى دارد و به شماره خريد و ولى معاوضه چيزى كه ماليت اع» .ذمه باشد به نقدى با نقيصه يا زياده جايز است
 . ، به هم جنس خود با زياده يا نقيصه محلّ اشكال است شود فروش مى

، و او هم ناقص را به  و چنانچه مالك ناقص با مالك زايد مصالحه كند بر اين كه مالك زايد آن را به او ببخشد
مصالحه «: ك هزار تومان به قصد مصالحه بگويد، مثال مالك نهصد تومان به مال ، اشكال ندارد مالك زايد ببخشد

 .»كنم با تو بر اين كه هزار تومان به من ببخشى و من نهصد تومان به تو ببخشم مى
، مانند  كنند ، و با آنها معامله مى هاى ريالى كه بين مردم و تجار معمول است  سفته ـ  2868مسأله  

، بلكه آنها سند دينى است كه در ذمه متعهد و امضاء   شده باشداسكناس نيست كه براى خود آنها ماليت اعتبار
، در واقع بهاى كاالى خريده  دهد اى به فروشنده كاال مى ، پس مشترى موقعى كه سفته باشد كننده سفته مى

ده ، چيزى از مال فروشن ، و به اين جهت چنانچه آن سفته در دست فروشنده گم يا سوخته شود شده را نداده است
، از  شد ، ولى اگر بهاى كاال را اسكناس داده بود و گم مى گردد شود و ذمه مشترى فارغ و برىء نمى تلف نمى

 . كيسه فروشنده رفته و او ضرر كرده بود
 : ها بر دو نوع است  سفته ـ  2869مسأله  

فته را حقيقتاً به صاحب ، يعنى امضا كننده مبلغ ذكر شده در س آن كه از يك بدهى واقعى حكايت كند: اول
 .سفته بدهكار و سفته مدرك آن بدهكارى باشد

 . ، و فقط صورى است آن كه واقعيت ندارد: دوم

، فروش آن به كمتر يا بيشتر  در نوع اول كه حقيقتاً صاحب سفته به موجب آن طلب مدت دارى را طلبكار است
، ولى در صورت عدم  ، اشكال ندارد ه ثمن نسيه نباشدـ چنانچ در صورت اختالف ـ مانند دينار به تومان مثالً

اى كه در مسأله  ، و اگر به مصالحه به گونه اختالف ـ مثل فروش دينار به دينار يا ريال به ريال محلّ اشكال است
 . ، اشكال ندارد  گذشت معامله شود2867

، چون طلبى از امضا كننده  بفروشدتواند آن را به ديگرى  ، صاحب سفته نمى در نوع دوم كه سفته صورى است
، و استفاده از آن به  ، بلكه سفته به اين منظور صادر شده كه صاحب سفته بتواند از آن استفاده كند آن سفته ندارد
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معامله شرعى به اين است كه ـ مثال ـ امضا كننده سفته به شخصى كه سفته را به او داده است وكالت دهد كه مبلغ 
ـ در ذمه او به نوع ديگرى از پول به   تومان ايرانى باشد11000 ريال سعودى است و ارزشش 50ثال كه م سفته را ـ

 تومان را نيز از 10000، و وكالت داشته باشد كه آن   تومان ـ به بانك بفروشد10000كمتر از ارزش آن ـ مثال 
، به امضا  ين ترتيب ذمه صاحب سفته، و به ا  ريال سعودى بفروشد50طرف امضا كننده سفته به خودش به مبلغ 

 ريال 50، يعنى  شود به مقدار مبلغى كه امضا كننده سفته به بانك بدهكار گرديده است ، بدهكار مى كننده آن
، مبلغى را بدون اين كه بانك  ، و صاحب سفته ، و يا اين كه بانك وجه سفته را به صاحب سفته قرض بدهد سعودى

، ولى اگر با شرط ـ هر  ، به بانك بدهد ن كار مزد ثبت در دفاتر و تحصيل آن در سر رسيدبر او شرط كند به عنوا
 .ـ باشد قرض ربوى خواهد بود چند ضمنى

، و گرفتن تمام مبلغ سفته اشكال ندارد، زيرا  و مراجعه متعهد سفته به كسى كه از آن استفاده كرده است
 .، به تمام مبلغ حواله داده است هاستفاده كننده سفته، بانك را بر متعهد سفت

 
 كارهاى بانكى

 : باشد كارهاى بانكى دو قسم مى

، و كارمندى كه در اين نوع كارها  ، اشتغال به آنها جايز نيست  ـ كارهايى كه مربوط به معامالت ربوى است1
 .تواند اجرت بگيرد مشغول است، در مقابل آن نمى

 . ، اشتغال به آنها و اجرت گرفتن براى آنها جايز است ربوى ندارد ـ كارهايى كه ارتباطى با معامالت 2
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 » احكام بيمه «

 
بيمه قراردادى است بين بيمه كننده و بيمه شونده بر اين كه بيمه شونده مالى به بيمه كننده بپردازد ـ چه آن 

يمه كننده خسارتى را كه بر بيمه ، و چه يك جا و يا به اقساط باشد ـ و در مقابل ب مال عين يا منفعت يا عمل باشد
 . شود به طورى كه در عقد معين شده بپردازد شونده يا بر ديگرى وارد مى

 بيمه انواع و اقسام متعددى دارد ـ مانند بيمه حيات و بيمه سالمت و بيمه مال ـ و چون  ـ  2870مسأله  
 . حكم آنها يكى است نيازى به بيان اقسام و انواع آن نيست

من «: ، مثل آن كه بيمه كننده بگويد شود  بيمه از عقود است و به ايجاب و قبول محقّق مى ـ  2871  مسأله
و كسى كه خواهان بيمه » متعهدم كه خسارت وارده بر جان يا مال را در مقابل پرداخت چنين مالى جبران كنم

كنم كه مال معينى را در مقابل   مىمن تعهد«: يا كسى كه خواهان بيمه است بگويد» قبول كردم«: است بگويد
 . و بيمه كننده قبول كند» جبران چنين خسارتى بپردازم

، و شرايط عامه عقود مانند بلوغ و عقل و قصد و  شود ، به قول و فعل محقّق مى و اين عقد مانند ساير عقود
 . مكره نبودن و محجور نبودن طرفين عقد ـ به سفاهت يا افالس ـ در آن معتبر است

شود ـ مانند جان يا مال ـ و خطرهاى احتمالى كه جان يا مال به جهت آن بيمه  و معتبر است آنچه بيمه مى
، اقساط ماهانه يا ساالنه آن  ، و اگر به اقساط است شود ، و همچنين مالى كه پرداخت مى ، معين باشد شود مى

 . باشد، و ابتدا و انتهاى مدت بيمه نيز معين  مثال معين باشد
توان تمام اقسام عقد بيمه را از باب تعهد بيمه كننده و بيمه شونده به پرداخت خسارت   مى ـ  2872مسأله  
، هرچند احوط آن است كه مثال بيمه شونده مال معينى به بيمه كننده صلح كند به شرط آن  ، قرار داد و مال معين

، و همچنين  شود ، و بر بيمه كننده جبران واجب مى ن نمايدكه بيمه كننده خسارت احتمالى كه معين شده جبرا
توان عقد بيمه را به عنوان هبه به شرط تحمل  ، مى در صورتى كه مال معين از طرف بيمه شونده عين باشد

 .، كه بر بيمه كننده وفاى به شرط واجب است خسارت احتمالى از جانب بيمه كننده انجام داد
چه عقد بيمه به صورت صلح به شرط تحمل خسارت يا به صورت هبه به شرط تحمل  چنان ـ  2873مسأله  
، از جبران آن خوددارى كند و به شرط  ، و بيمه كننده در صورت پيش آمد خسارتى بر بيمه شونده خسارت باشد
ز اقساط بيمه ، و آنچه ا تواند صلح يا هبه را فسخ كند ، بيمه شونده خيار تخلّف شرط دارد و مى عمل ننمايد

 . ، پس بگيرد پرداخت كرده
، بر بيمه كننده واجب   در صورتى كه بيمه شونده اقساط بيمه را بر طبق قرار داد نپردازد ـ  2874مسأله  

 . ، پس بگيرد ، و بيمه شونده حقّ ندارد آنچه از اقساط بيمه پرداخت كرده نيست خسارت وارده را جبران كند
، كه بايد مثال يكساله باشد يا دو ساله يا  ت عقد بيمه مدت معينى معتبر نيست در صح ـ  2875مسأله  

 . ، بلكه تابع توافق بيمه شونده و بيمه كننده است بيشتر
، و هر يك از شركا و يا يكى از آنان در  اى تأسيس شود گذارى عده  اگر شركتى با سرمايه ـ  2876مسأله  

اى بر جان يا مال او وارد شود ـ با تعيين نوع حادثه  ند كه چنانچه ضرر و حادثهضمن عقد شركت بر ديگران شرط ك
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، در صورت وقوع حادثه تا زمانى كه عقد شركت  ـ شركت بايد خسارت آن حادثه را از سود عايد خود جبران كند
 . باقى است واجب است شركت به اين شرط عمل نمايد
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 » احكام سرقفلى «

 
، آن است كه مستأجر اختيار تخليه و واگذارى عين اجاره  ، و حقّ سرقفلى عامله سرقفلى استاز معامالت رايج م

، يا مالك اختيار زياد كردن مال االجاره و گرفتن عين اجاره شده را از مستأجر نداشته  شده را به غير داشته باشد
 . باشد

حق به اجاره كردن محلّ  آن ، و  مستأجر صحت اين معامله متوقف است بر ثبوت حقّى براى ـ  2877مسأله  
، يا كيفيت كسب و كار يا شخصيت مستأجر كه موجب  ، هرچند مدت اجاره طوالنى باشد سكنى و محلّ كسب

حق  ذى را ، و هر چند از نظر عرف و قانون دولتى مستأجر شود ارزش و مرغوبيت محلّ كار باشد حاصل نمى
تصرّف در عين اجاره شده بر مستأجر حرام و يد او بر  ، هر گونه از انقضاى مدت اجاره، و بعد  ، اعتبار ندارد بدانند

 . ، و اجاره دادن آن عين فضولى و با اجازه نكردن مالك فاسد است ، يد عدوان و ضمان است آن عين و منافع عين

 شرط شود ـ چه اين كه ، مثل آن كه در ضمن عقد اجاره و ثبوت حقّ شرعاً به وسيله شرط مشروع ممكن است
، آن محلّ را به او و يا به كسى كه او  نكند ـ كه پس از انقضاى مدت اجاره براى شرط موجر مبلغى دريافت كند يا

االجاره سابق اجاره  همان مال ـ به نمايد همچنين هر مستأجرى كه مستأجر قبلى او را معين مى و ، ـ معين كند
، و  تواند سرقفلى گرفته و آن محلّ را واگذار كند هر مستأجر مى ، ضاى حقّ الشرط، كه در اين صورت به مقت دهد

و يا هر  كه او معين كرده ـ كسى يا مقتضاى وجوب وفاى به شرط حقّ امتناع از اجاره دادن به مستأجر اول موجر به
 .ـ نـدارد مستأجرى كه مستأجر قبل او را معين كرده
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قد اجاره شرط شده كه مستأجر با تجديد اجاره به مال االجاره اول تا مدتى كه  اگر در ع ـ  2878مسأله  
، هر چند موجر ملزم به  تواند سرقفلى براى تخليه محلّ بگيرد ، مستأجر مى تواند در آن محلّ بماند بخواهد مى

 .اجاره دادن به دهنده سرقفلى نيست
 » مسائلى از قاعده الزام «

 
، و  واى علماى عامه جز معدودى از آنها در صحت عقد نكاح حضور شهود شرط است به فت ـ  2879مسأله  

دانند و مالكيه وقت آن را تا قبل از دخول توسعه  حنفيه و حنبليه و شافعيه وقت آن را هنگام اجراى صيغه نكاح مى
 ـ كه تابع نظر مشهور علماى ، بنابراين اگر مردى از عامه ، و اين شرط نزد علماى اماميه معتبر نيست اند داده

، در  ، و آن زن همسر او نشده است ، اين عقد باطل است ، بر مذهب خود او ، عقد كند آنهاست ـ بدون حضور شهود
 . ، آن زن را به عقد خود درآورد تواند بر طبق قاعده الزام اين صورت مرد شيعى مذهب مى

، و  ت شخصى در نكاح جمع كند بين عمه و دختر برادر عمه به فتواى علماى عامه جايز نيس ـ  2880مسأله  
،  ، پس اگر هر دو عقد مقارن باشد هر دو باطل تواند با يكى از آنان ازدواج كند ، و فقط مى خاله و دختر خواهر خاله

ه يا خاله صحيح ، ولى در نزد علماى اماميه جمع در نكاح بين آن دو با اجازه عم و اگر مقارن نباشد دومى باطل است
،  ، عمه و دختر برادر او را يا خاله و دختر خواهر او را مقارن با يكديگر عقد كند ، بنابراين اگر پيرو مذهب عامه است

، و اگر  تواند به قاعده الزام با هر كدام آنها ازدواج كند ، و پيرو مذهب شيعه مى عقد هر دو به مذهب او باطل است
 . تواند با دومى ازدواج كند ، شيعى مذهب مى شدمقارن با يكديگر نبا

، بر آن  اى كه شوهر با آنها نزديكى كرده باشد  در مذهب عامه در طالق زن يائسه و يا صغيره ـ  2881مسأله  
زن واجب است عده نگه دارد ـ هر چند در مورد صغيره در بعضى از مذاهب عامه تفصيلى است ـ ولى در مذهب 

 .  زن يائسه و صغيره عده واجب نيستشيعه در طالق

، پس اگر زن يائسه يا صغيره از عامه  ، آنها ملزم هستند كه احكام عده را رعايت كنند بنابراين بر مذهب عامه
، و اگر طالق او رجعى باشد جايز است نفقه ايام عده را از شوهر عامى مطالبه  شيعه گردد الزم نيست عده نگه دارد

، و همچنين اگر مرد عامى شيعه شود جايز است با  جايز است با شخص ديگرى در آن ايام ازدواج نمايد ، و كند
، و الزم  هنوز به مذهب عامه در ايام عده هستند ازدواج كند اى كه طالق داده است و خواهر زن يائسه و صغيره

 . نيست احكام عده را رعايت نمايد
، و يا مقدارى از بدن  ز عامه بدون حضور دو شاهد عادل زن خود را طالق دهد اگر مردى ا ـ  2882مسأله  

، ولى بر مذهب اماميه اين  ، بر مذهب او اين طالق صحيح است زن خود را ـ مثال يك انگشت زنش را ـ طالق دهد
 . شدن ايام عده ازدواج كندتواند با آن زن مطلقه پس از تمام  ، بنابراين مرد شيعه به قاعده الزام مى طالق باطل است

، و يا در حال پاكى كه با او   اگر مردى از عامه زن خود را كه در حال عادت است طالق دهد ـ  2883مسأله  
،  ، ولى در مذهب اماميه اين طالق باطل است ، اين طالق بر مذهب او صحيح است مقاربت كرده است طالق دهد
 . تواند با آن زن بعد از تمام شدن ايام عده ازدواج كند  الزام مىبنابراين مرد شيعى بنا به قاعده

 به مذهب ابى حنيفه و بعض ديگر از فقهاى عامه كسى كه به اجبار و اكراه زنش را طالق  ـ  2884مسأله  
واند با ت ، بنابراين شخص شيعى بنا به قاعده الزام مى ، ولى به مذهب اماميه باطل است دهد آن طالق صحيح است
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زنى كه با جبر و اكراه شوهرش او را طالق داده در صورتى كه پيرو مذهب ابى حنيفه يا هم رأيان او باشد ازدواج 
 . كند

، و اگر آن كار را انجام داد زنش مطلقه   اگر مردى از عامه قسم ياد كند كه كارى انجام ندهد ـ  2885مسأله  
، و بر مذهب اماميه قسم به طالق منعقد  شود ب خودش زن او مطلقه مى، بر مذه ، و آن كار را انجام داد شود
، و همچنين بر مذهب عامه  ، بنا به قاعده الزام جايز است مرد شيعى بعد از ايام عده با آن زن ازدواج كند شود نمى

، مرد شيعى  ده الزام، بنا به قاع شود ، و بر مذهب اماميه طالق به كتابت واقع نمى به كتابت طالق جايز است
 . ، پس از ايام عده ازدواج كند تواند با زنى كه به نوشته طالق داده شده مى

قدامه ـ اگر كسى چيزى را بدون رؤيت به وصف فروشنده  حنيفه ـ به نقل ابن  به فتواى ابى ـ  2886مسأله  
باشد، براى خريدار خيار رؤيت ثابت ، اگر چه آن چيز مطابق وصف فروشنده  ، و بعد رؤيت نمايد خريدارى كند

حنيفه چيزى به  ، بنابراين اگر شيعه از پيروى ابى شود، ولى در مذهب اماميه در اين مورد خيار رؤيت نيست مى
 .شود ، بنا به قاعده الزام براى آن شيعه خيار رؤيت ثابت مى وصف خريد و بعد رؤيت كرد

المغنى در مذهب ابى حنيفه و مذهب شافعى اگر كسى در معامله  بنا به نقل ابن قدامه در  ـ  2887مسأله  
، بنابراين اگر شيعه از شافعى يا حنفى مذهب چيزى خريد و بعد معلوم شد كه  مغبون شود خيار غبن ندارد

 . تواند فروشنده را به وفاى به عقد ملزم كند ، خريدار شيعى مى ، بنا به قاعده الزام باشد فروشنده مغبون مى
 در مذهب ابى حنيفه در صحت عقد سلم ـ فروش چيزى به نحو كلى مدت دار به ثمن نقد  ـ  2888أله  مس

، ولى در مذهب شيعه اين شرط در صحت معامله  حاضر ـ شرط است كه آن چيز هنگام عقد در خارج موجود باشد
، بنا به  و مورد معامله موجود نباشد، بنابراين اگر شيعه با حنفى مذهب معامله سلم انجام دهد  سلم معتبر نيست

، و همچنين است اگر حين انجام معامله خريدار  تواند فروشنده حنفى را به بطالن معامله ملزم كند قاعده الزام مى
 . حنفى بوده و بعد شيعه شده باشد

، اگر  داشته باشد، و برادرى   اگر شخصى از عامه بميرد و از او يك دختر عامى مذهب بماند ـ  2889مسأله  
تواند آنچه از تركه ميت زياد  ، بنا به قاعده الزام برادر شيعه مى برادر شيعه باشد و يا پس از مرگ برادرش شيعه شود

 . ، هر چند تعصيب در مذهب شيعه باطل است آيد از باب تعصيب بگيرد مى

، چنانچه   عموى ابوينى داشته باشدو همچنين اگر شخصى از عامه يك خواهر عامى مذهب وارث داشته باشد و
تواند آنچه از باب تعصيب به  ، بنا به قاعده الزام مى ، شيعه شود عموى او شيعه باشد و يا بعد از مرگ پسر برادرش

 . ، و همچنين است حكم در ساير موارد تعصيب رسد بگيرد او مى
مانده ـ از نقود و متاع و اراضى و بساتين و غير  در مذهب عامه زن ميت از تمام آنچه از ميت  ـ  2890مسأله  

، بنابراين اگر  برد ، ولى در مذهب اماميه زن از زمين ـ نه از عين آن و نه از قيمت آن ـ ارث نمى برد اينها ـ ارث مى
 . برد ، بنا به قاعده الزام زن شيعه از زمين ارث مى ميت از عامه وزن او شيعه باشد

، موارد ديگرى مانند وصيت براى  ز مسائلى است كه بر مبناى قاعده الزام ذكر شده استآنچه گذشت قسمتى ا
 . وارث و عقد در حال احرام و شفعه به جوار و خيار شرط و خيار تصريه و غير اينها مورد جريان قاعده الزام است
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 » احكام تشريح «

 
به تفصيلى  ، ديه جنين مسلمان ـ ر تشريح كننده، و ب  تشريح بدن مسلمان مرده جايز نيست ـ  2891مسأله  

 . شود ـ الزم مى كه در كتاب ديات مذكور است
عدم ثبوت ديه جنين  ، و جواز تشريح بدن ذمى و  تشريح بدن كافر غير ذمى مرده جايز است ـ  2892مسأله  

، و اگر   اين صورت مانعى ندارد، مگر آن كه در آيين آنها جايز باشد كه در ذمى در تشريح آن محلّ اشكال است
 . ، تشريح بدن او جايز است اى مسلمان يا ذمى بودن او مشكوك باشد مرده

اى و تشريح بدن غير مسلمان و يا   اگر زنده ماندن مسلمان متوقف شود بر تشريح بدن مرده ـ  2893مسأله  
، در اين صورت جايز است كه   مسلمان نباشد، و راه ديگرى براى زنده نگه داشتن آن مشكوك االسالم ممكن نباشد

ـ بر تشريح  به تفصيلى كه در باب ديات ذكر شده است ، و ديه جنين مسلمان ـ بدن مسلمان مرده را تشريح كنند
 . شود كننده الزم مى

 ـ به منظور پيوند زدن آن مانند چشم و غير آن  بريدن عضوى از اعضاى بدن مسلمان مرده ـ ـ  2894مسأله  
،  ، و قطع كننده بايد ديه آن عضو را كه ديه اعضاى جنين مسلمان است بپردازد به بدن شخص زنده جايز نيست

،  اى را ببرند و به او پيوند زنند ولى چنانچه زنده ماندن مسلمان متوقف باشد بر اين كه عضو بدن مسلمان مرده
، احكام  و پس از پيوند كه جزء بدن زنده گشت. پردازد، ولى قطع كننده بايد ديه آن را ب بريدن آن عضو جايز است

 . بدن زنده بر آن جارى است

و اگر كسى در حال حيات خود وصيت كند كه پس از مردن او عضوى از اعضاى او را قطع كنند و به ديگرى 
 . ، صحت اين وصيت محلّ اشكال است پيوند زنند

ل حيات خود عضوى از اعضاى او را بريده و به ديگرى  اگر شخصى راضى شود كه در حا ـ  2895مسأله  
، و يا نقص و عيبى  زند اى به حيات او مى ، چنانچه آن عضو از اعضاى رئيسه باشد كه بريدن آن صدمه پيوند زنند

 مانند شود ـ ، و اگر با بريدن آن عضو ضرر و عيبى بر او وارد نمى ، بريدن آن عضو جايز نيست كند در او ايجاد مى
، و  ـ بريدن آن عضو با رضايت او جايز است شود بريدن مقدارى از پوست و يا گوشت ران كه جاى آن روييده مى

 . تواند براى رفع يد از آن عضو مبلغى دريافت كند مى
، و گرفتن مبلغى در   اهداى خون به بيمارانى كه احتياج به تزريق خون دارند جايز است ـ  2896مسأله  
 . ، و در هر صورت بايد خون دادن به صاحب آن ضرر جانى نداشته باشد خون مانعى نداردمقابل دادن 
 بريدن عضوى از بدن مرده كافرى كه تشريح آن جايز است و يا كسى كه مسلمان يا ذمى  ـ  2897مسأله  

 جزء بدن ، و پس از آن كه ، به منظور پيوند زدن آن به بدن شخص مسلمان جايز است بودن او مشكوك است
 . مسلمان شد احكام بدن مسلمان بر آن جارى است

، و پس از آن كه  و همچنين پيوند زدن عضوى از اعضاى حيوان نجس العين به بدن شخص مسلمان جايز است
 . جزء بدن مسلمان گشت احكام بدن مسلمان بر آن عضو جارى است
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 » احكام تلقيح «

 
چه عمل تلقيح به وسيله اجنبى انجام  جنبى را به زنى تلقيح نمايند ـ جايز نيست نطفه مرد ا ـ  2898مسأله  

، و اگر زنِ تلقيح  ، ولى زنا نيست ، در فرض مذكور هر چند حرام است ـ و عمل تلقيح شود و يا به وسيله شوهر زن
هم كه به وسيله زنى  ، و دار گردد آن بچه فرزند صاحب نطفه است و تمام احكام اوالد بر او جارى است شده بچه
 . دار شده مادر آن بچه است و احكام اوالد بر او جارى است تلقيح بچه

 گرفتن نطفه مردى و گذاشتن آن در رحم مصنوعى و پرورش آن به منظور توليد فرزند جايز  ـ  2899مسأله  
 .، مگر اين كه متوقف بر انجام كار حرامى باشد كه ارتكاب آن كار حرام است است

، آن بچه فرزند صاحب نطفه است و احكام پدر  ، اگر تخمك زن نباشد اى به وجود بيايد نچه از اين راه بچهو چنا
 .، آن زن هم مادر اوست ، و در صورتى كه تخمك زن هم باشد ، ولى مادر ندارد شود و فرزند بر آن دو جارى مى

، و به وسيله غير شوهر در صورتى  ر جايز است تلقيح نطفه شوهر به زن او به وسيله خود شوه ـ  2900مسأله  
آيد احكام اوالد  اى كه به تلقيح به وجود مى ، و بچه ، ارتكاب آن كار حرام است كه متوقف بر انجام كار حرامى باشد

 .بر او مترتب است
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 » شود وسيله دولت احداث مى احكام خيابانهايى كه به «

 
، و دولت به  گيرد شود و خانه و امالك مردم در مسير آنها قرار مى  مى خيابانهايى كه احداث ـ  2901مسأله  

، ولى تصرّف در مصالح آن امالك  ، عبور از آنها جايز است كند جبر و اعمال زور آنها را خراب و خيابان كشى مى
 . بدون اذن مالك آنها جايز نيست

، احتياط واجب آن  شود  و جزء خيابان مىگيرد ها قرار مى  مساجدى كه در مسير خيابان ـ  2902مسأله  
، و اوقافى كه در مسير  ، ولى اگر نجس شد تطهير آن واجب نيست است كه احكام مسجد نسبت به آنها رعايت شود

، و تصرّف در آنها بدون اذن متولى خاص يا حاكم شرع و وكيل او  شود گيرد از وقفيت خارج نمى ها قرار مى خيابان
 .جايز نيست

، ولى  ، جايز است ، مانند مساجدى كه در خيابان واقع شده  عبور و مرور از زمين اوقاف عامه ـ  2903أله  مس
 . ، محلّ اشكال است ، مانند وقف بر اوالد و مدارس اى كه موقوف عليه خاص دارد از اوقاف خاصه

اى باشد كه  ، اگر به اندازه ده است آنچه از زمين مساجدى كه بعد از خيابان كشيدن باقى مان ـ  2904مسأله  
، و هر گونه  شود از آنها براى نماز و ساير عبادات استفاده كرد احكام مسجد بر آن باقيمانده مترتب است مى

 .اى از آن كه در ارتكاز متشرّعه با مسجد بودن منافات دارد جايز نيست استفاده
، چنانچه زمين آن قبرستان ملك  اقع و جزء خيابان شود قبرستان مسلمانان اگر در خيابان و ـ  2905مسأله  
، و اگر وقف باشد حكم آن در مسأله دوم  ، حكم آن حكم امالك شخصى است كه در مسأله اول گذشت كسى باشد

، مگر آن كه عبور و مرور از آن زمينها موجب هتك و بى حرمتى به اموات مسلمانان شود كه در اين  و سوم گذشت
 . از آنها جايز نيستصورت عبور 

 . ، در صورتى كه هتك اموات نشود تصرّف در آنها جايز است و اگر ملك كسى نيست و وقف هم نيست

، و در فرض دوم احتياج به اجازه  و در فرض اول تصرّف در مصالح باقى مانده آنها بدون اجازه مالك جايز نيست
، و در فرض سوم تصرّف در آنها   شرع يا وكيل او داردمتولّى خاص و در صورت نبودنش احتياج به اجازه حاكم

 . محتاج به اجازه نيست
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 » مسائلى در نماز و روزه «

 
دار در ماه رمضان بعد از غروب با هواپيما به محلّى كه در آنجا آفتاب غروب نكرده   اگر روزه ـ  2906مسأله  
، چه در محلّ خود افطار  وب آفتاب امساك نمايد، پس از رسيدن به آن محلّ واجب نيست كه تا غر مسافرت كند

 .كرده باشد و چه نكرده باشد
، و به محلّى كه هنوز صبح طلوع نكرده   اگر مكلف نماز صبح را در محلّ خود به جا آورد ـ  2907مسأله  
و يا نماز مغرب ،  ، و يا نماز ظهر و عصر را خوانده و به طرفى كه هنوز آن جا ظهر نشده مسافرت كند مسافرت كند

، احتياط واجب آن است كه نمازهاى  را خوانده و به محلّى كه هنوز آفتاب در آن جا غروب نكرده مسافرت كند
 . خوانده شده را دوباره بخواند

مثل اين كه آفتاب طلوع كرده   اگر در محلّ خودش وقت نماز گذشته و نماز را نخوانده باشد ـ ـ  2908مسأله  
ـ و به محلّى مسافرت كند كه در  ، و يا آفتاب غروب كرده و نماز ظهر و عصر را نخوانده باشد  نخواندهو نماز صبح را

، بنا بر احتياط واجب نمازهايى را كه از او فوت شده به قصد ما فى  آن جا آفتاب طلوع نكرده و يا غروب نكرده است
 . اعم از قضا و ادا ـ به جا آورد الذّمه ـ

، چنانچه بتواند نماز را   اگر كسى با هواپيما مسافرت كند و بخواهد نماز را در هواپيما بخواند   ـ2909مسأله  
، چنانچه وقت  ، و اگر نتواند نماز را رو به قبله به جا آورد رو به قبله با ساير شرايط به جا آورد نماز او صحيح است

، در اين صورت نماز خواندن در   به قبله به جا آوردتواند نماز را رو نماز وسعت دارد كه پس از پياده شدن مى
، واجب است نماز  شود ، و تا موقع پياده شدن وقت آن تمام مى ، و اگر وقت نماز تنگ شده باشد هواپيما باطل است

 ، و اگر علم ندارد به هر طرفى كه گمان را در هواپيما به آن طرفى كه علم دارد قبله در آن طرف است به جا آورد
، اگر چه احتياط  تواند به هر طرف كه بخواهد نماز بخواند ، و اگر گمان هم ندارد مى دارد قبله است نماز را بخواند

، و اگر اصال تمكّن از نماز به سوى قبله ندارد اين شرط از او ساقط  مستحب آن است كه به چهار طرف نماز بخواند
 . است

ار شود كه سرعت حركت آن برابر سرعت حركت زمين باشد و از طرف  اگر كسى هواپيمايى سو ـ  2910مسأله  
، بنابر احتياط واجب در هر بيست و چهار ساعت  شرق به سوى غرب حركت كند و مدتى به دور زمين بگردد

 . نمازهاى پنجگانه خود را انجام دهد و قضاى آن نماز و روزه را هم به جا آورد

، و ظهر  ر سرعت حركت زمين باشد واجب است نماز صبح را موقع طلوع فجرو اگر سرعت حركت هواپيما دو براب
 . ، و مغرب و عشا را موقع غروب به جا آورد و عصر را موقع زوال آفتاب

، بنا بر احتياط  گردد ـ يك بار دور زمين مى مثالً و اگر سرعت حركت به حدى باشد كه در هر سه ساعت ـ
، و در هر بيست و چهار ساعت هم يك بار ديگر  جر و زوال آفتاب و غروب بخواندواجب نمازها را در موقع طلوع ف

 .پنج نماز را به جا آورد

،  ، در صورتى كه حركت او برابر و يا كندتر از حركت زمين باشد واگر هواپيما از غرب به سوى شرق حركت كند
 .  آوردواجب است نمازها را در موقع طلوع فجر و زوال آفتاب و غروب به جا
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ـ در هر سه ساعت يك بار دور زمين  مثال و اگر سرعت هواپيما بيشتر از حركت زمين باشد به حدى كه ـ
 . گردد احتياط گذشته مراعات شود مى

،  باشد ، مانند كسانى كه سفر شغل آنان مى  كسى كه وظيفه او روزه گرفتن در مسافرت است ـ  2911مسأله  
روزه با هواپيما به محلّ ديگرى مسافرت كند كه در آنجا صبح نشده باشداگر پس از طلوعِ صبح و ني به جا  ت ،

 . آوردن مفطرات براى او جايز است
 اگر كسى در ماه رمضان بعد از ظهر مسافرت كرد و به شهر ديگرى رسيد كه در آن جا ظهر  ـ  2912مسأله  

 . نشده واجب است امساك كند و روزه را به آخر برساند
، و   اگر فرض شود كه مكلّف در محلّى است كه روز آن شش ماه و شب آن شش ماه است ـ  2913سأله  م
، و اگر  ، واجب است هجرت كند تواند هجرت كند به شهرى كه نماز و روزه را در وقت شرعى به جا آورد مى
، و  زهاى پنجگانه را به جا آورد، بنابر احتياط واجب در هر بيست و چهار ساعت يك بار نما تواند هجرت كند نمى

 . ، و بايد روزه را قضا كند قضاى آنها را نيز انجام دهد
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 ها و اصطالحات فقهى واژه

 
 )الف(

، كه ممكن است از مقدار اجرتى كه در  ، يعنى اجرت متعارف چيز و يا كارى  اجرت همانند:اجرة المثل
 . آن باشدشود كمتر و يا بيشتر و يا مساوى اجاره معين مى

 .، و مقصود اجرتى است كه در قرار داد اجاره تعيين شده است  اجرت ذكر شده:اجرة المسمى

 .دهد  شخصى كه طبق قرار داد اجاره در مقابل اجرت كارى را انجام مى:اجير

 .باشد ، كه يكى از عاليم بلوغ مى  خارج شدن منى از انسان در حال خواب:احتالم

 .ط مطابق با احتيا:احوط

 :رود ، و در چهار مورد بكار مى  تحصيل پاكى از آلودگى و نجاست:استبراء

 )73رجوع شود به مسأله . (دهند  عمل خاصى كه مردان بعد از خروج بول انجام مى: ـ استبراء از بول1

 . ادرار كردن پس از خروج منى: ـ استبراء از منى2

 .226 رجوع شود به مسأله:  ـ استبراء حيوان نجاستخوار3

 »2463« رجوع شود به مسأله :  ـ استبراء زن به حيض4

 .ذكر شده است» 2053«، كه شرح آن در مسأله  ، و مقصود توانايى انجام عمل حج است  توانايى:استطاعت

 .1580رجوع شود به مسأله : استمناء

 . بدست آوردن:استيفاء

 .2306رجوع شود به مسأله : افالس

 .سان برترك هميشگى سكونت در وطن تصميم ان:اعراض از وطن

 .2444رجوع شود به مسأله : افضاء

 . وسايل تنقيه:اسباب اماله

 . وادار كردن:الزام كردن

 .دار از مفطرات روزه ، مانند امساك روزه  خود را از انجام كارى باز داشتن:امساك

 . سزاوارتر:اولى

 .107رجوع شود به مسأله : اهل كتاب

 
 )ب(

 )2304رجوع شود به مسأله . ( به سنّ بلوغ شرعى رسيده باشد فردى كه:بالغ

 .خالف آن در كالم باشد اى بر ، مگر قرينه  فتوى اين است:بعيد نيست

 
 )ت(
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 . به كار بستن امورى كه براى پاك شدن يا حالل شدن حيوان در شرع معين شده است:تذكيه

 . پاك كردن:تطهير

 .، تجاوز روى  زياده:تعدى

 .وتاهى كردن ك:تفريط

 .، توانايى  دارايى:تمكّن

 . پوشيدن سر و قسمتى از صورت:تقنّع

 . وكيل گرفتن:توكيل

 )2739رجوع شود به مسأله . (اى حرف زدن كه دروغ نباشد  به گونه:توريه

 )2447 و 2152مسأله . (ـ واقعش نشان دادن خالف ـ بهتر از  چيزى را بر:تدليس

 .حو لزوم ـ وجوب يا حرمت ـ باشد تكليفى كه به ن:تكليف الزامى

 . انجام عملى بدون در نظر داشتن پاداش و اجرت:تبرّع

 
 )ث(

 . قيمت كاال:ثمن

 
 )ج(

 .، كه در جهلش معذور است  جاهل به مسأله:جاهل قاصر

 .، كه در جهلش معذور نيست  جاهل به مسأله:جاهل مقصر

 . آميزش جنسى:جماع

 .واندن، با صداى بلند خ  صداى بلند:جهر

 
 )ح(

 . مجتهدى كه شرعاً حقّ حكم كردن داشته باشد:حاكم شرع

 .، مانند خروج بول وغائط  هر چه كه موجب فقط وضو شود:حدث اصغر

 .، مانند جماع و حيض  هر چه كه موجب غسل شود:حدث اكبر

 .رجوع شود به شرط هشتم از شرايط نماز مسافر: حد ترخّص

 .ه طورى كه عادةً قابل تحمل نباشد، دشوارى ب ، سختى  مشقّت:حرج

 . سهم:حصه

 .، وطن  مقابل سفر:حضر

حق . (شود  حقّى كه به سبب سنگ چينى و مانند آن دور زمين باير براى شخص پيدا مى:حق التحجير
 )سنگ چينى
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 )خ(

 .شناس  كار:خبره

 .، مثل خوارج نهروان خروج كنند) عليه السالم(امام معصوم  كسانى كه بر:خوارج

 .2152رجوع شود به مسأله : خيار

 
 )د(

 )ابتداى احكام نكاح. ( زنى كه به عقد دائم به همسرى مردى درآمده باشد:دائمه

 ، سبحانَ اهللاِ رب السماوات السبعِ و رب اله االّ اهللاُ الْعلى الْعظيم  ال اله االّ اهللاُ الحليم الْكَريم، ال:دعاى فرج
 .االَْرضينَ السبعِ و ما فيهِنَّ و ما بينَهنَّ و رب الْعرْشِ الْعظيمِ والْحمد للّه رب الْعالَمينَ

 .، مقعد  پشت:دبر

 
 )ذ(

اند و در پناه حكومت اسالم به سر   كافران اهل كتاب مانند يهود و نصارى كه ملتزم به شرايط ذمه شده:ذمى
 .برند مى

 . بازو:ذراع

 
 )ر(

 )2335  و2100رجوع شود به مسأله . ( زيادت:ربا

 .2528، مسأله  رجوع شود به احكام شيردادن: رضاعى

 
 )س(

 )1782رجوع شود به مسأله . ( يك سال تمام از زمان بدست آوردن منفعت:سال خمس

 . دوازده ماه قمرى:سال قمرى

 
 )ش(

 .736رجوع شود به مسأله : شاخص

 . بنيانگذار شريعت:شارع مقدس

 . گواه:شاهد

 
 )ص(

 )2581مسأله . ( دخترى كه به سنّ بلوغ شرعى نرسيده است:صغيره
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،  ، ازدواج موقت ـ است طالق مانند اى كه وسيله تحقّق عقد ـ مانند خريد و فروش ـ يا ايقاع ـ  جمله:صيغه
 زوجه موقت

 
 )ط(

 .در چيزهايى كه طهارت آنها مورد شك استفرمايد   طهارتى كه شارع به آن حكم مى:طهارت ظاهرى

 
 )ع(

 .، مثل عدول نيت از جماعت به فرادى برگشت از چيزى) 2رجوع شود به مسأله ( جمع عادل :عدول

 ) آمده است196مثل آنچه در مسأله . ( عموم مردم:عرف

 . از روى قصد و التفات كارى را انجام دادن:عمداً

 .رع بايد پوشيده شود، آنچه در ش  اعضاء تناسلى:عورت

 .خور ، نان  همسر مرد:عيال

 
 )غ(

  مدفوع:غائط

 . تفاوت قيمت قرار دادى با قيمت واقعى به مقدار فاحشى كه مورد چشم پوشى نزد عرف نباشد:غبن

 .161رجوع شود به مسأله : غساله

 
 )ف(

 . سپيده صبح:فجر

 .خواند  نمازى كه انسان به طور انفرادى مى:فرادى

 ت عور:فرج

 . مدفوع حيوانات:فضله

 
 )ق(

 )كنايه از عضو جنسى كه در جلوى بدن قرار دارد( پيش :قُبل

 . سوگند:قسم

 . قصد مسافر به ماندن ده روز يا بيشتر در يك محلّ:قصد اقامه

 . زن منسوب به قريش:قرشيه

 . باشداحتمال اين كه مورد امر يا نهى خداوند متعال  قصدانجام يا ترك عملى به:قصد رجاء

 .، شرط هشتم رجوع شود به شرايط صحت وضو: قصد قربت

 .، چه استحبابى  قصد امتثال امر شارع چه وجوبى باشد:قصد قربت مطلقه
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 . به جا آوردن عملى كه وقت آن فوت شده است:قضا

 . سرپرست:قيم

 
 )ك(

 .، و پيمانى با مسلمين نبسته است  كافرى كه تحت شرايط ذمه نيست:كافر حربى

 . امر كليى كه مورد انطباق آن خارج از مورد يا موارد معينى نيست:كلّى در معين

 
 )م(

 )، يا قيمت يك شىء در دو حالت قيمت دو شىء( مقدار تفاوت بين قيمت دو شىء :ما به التفاوت

 .مالى كه بايد مستأجر بابت اجاره بپردازد: مال االجارة

 . آنچه در عهده شخص است:ما فى الذمه

 .باشد ، از رؤيت هالل ماه تا رؤيت هالل ماه مى  ماه قمرى:ماه هاللى

 ، هزينه  مخارج:مؤونه

 . زنى كه به عقد موقّت مردى درآمده است:متعه

 .، آلوده شده است ، ولى در اثر مالقات با نجس  چيزى كه ذاتاً پاك است:متنجس

 .، اختياردار شرعى  صاحب واليت:متولّى

 )2646مسأله . (، و احكام گمشده را ندارد مملوكى كه مالك آن معلوم نيست :مجهول المالك

 .، ساقط كننده تكليف است  كافيست:مجزى است

 . كسى كه در حال جان دادن است:محتضر

 . كسى كه در خواب منى از او خارج شده است:محتلم

 .7رجوع شود به مسأله : محلّ اشكال است

 .7سأله رجوع شود به م: محلّ تأمل است

دتقريباً ده سير است:م . 

 .2647 تذكيه شده، رجوع شود به مسأله :مذكّى

2511رجوع شود به مسأله : مرتد. 

 .2511رجوع شود به مسأله : مرتد فطرى

 .2511رجوع شود به مسأله : مرتد ملّى

 .، مانند آب كرّ و باران و جارى شود ، نجس نمى  آبى كه به مالقات با نجس:معتصم

 . از ميان رفته، نابود شده، نيست شده:تهلكمس

 . چيزهاى مست كننده:مسكرات

 . گرداندن آب در دهان:مضمضه

 . پاك كننده:مطهر
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 آنچه كه در ذمه انسان است و صاحب آن ـ اگر چه در ضمن افراد معينى ـ معلوم نيست يا دسترسى :مظالم
 .به او ندارد
 .ع از تصرّف در اموال خود منع شده استاى كه به حكم حاكم شر  ورشكسته:مفلّس

 .كند  چيزى كه روزه را باطل مى:مفطر

 .دهد اى كه خوب و بد را تشخيص مى  بچه:مميز

 .، پياپى پشت سرهم: مواالت

 . زنى كه خون او استمرار داشته و قطع نشود:مستمرة الدم

 . وقف شده:موقوفه

 )2311مسأله . ( وكيل كننده:موكِّل

 .، مورد التفات قابل توجه :معتنا به

 
 )ن(

 . حد يا مقدار معين:نصاب

 
 )و(

 . كنايه از عمل جنسى است:وطئ

 . صاحب اختيار شرعى بودن:واليت

كسى كه از جهت شرعى صاحب اختيار است:ولى . 

 
 )ى(

 )441رجوع شود به مسأله . (بيند  زنى كه سنّش به حدى رسيده كه ديگر عادت ماهيانه نمى:يائسه
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 64… چيزهايى كه بر جنب مكروه است   
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 65… غسل ترتيبى   
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 128… م تيمماحكا  
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 133… احكام نماز
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 262… وظيفه امام و مأموم در نماز جماعت  

 263… چيزهايى كه در نماز جماعت مستحب است  

 263… چيزهايى كه در نماز جماعت مكروه است  

 264… نماز آيات 

 266… دستور نماز آيات  

 268… نماز عيد فطر و قربان 

 271… اجير گرفتن براى نماز 
 275… احكام روزه

 275… نيت 

 279… كند چيزهايى كه روزه را باطل مى 

 279…  ـ خوردن و آشاميدن1  

 281…  ـ جمـاع2  

 281…  ـ استمناء3  

 282… )صلى اهللا عليه وآله وسلم( ر ـ دروغ بستن به خدا و پيغمب4  

 283…  ـ رساندن غبار به حلق5  

 284…  ـ فرو بردن سر در آب6  

 285…  ـ باقى ماندن بر جنابت و حيض و نفاس تا اذان صبح7  

 289…  ـ اماله كردن8  

 289…  ـ قى كردن9  

 290… كند احكام چيزهايى كه روزه را باطل مى 

 290… ه استدار مكرو آنچه براى روزه 

 291… جايى كه قضا و كفّاره واجب است 

 291… كفّاره روزه 

 295… جاهايى كه فقط قضاى روزه واجب است 
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 296… احكام روزه قضا 

 299… احكام روزه مسافر 

 300… كسانى كه روزه بر آنها واجب نيست 

 301… راه ثابت شدن اول ماه 

 303… هاى حرام و مكروه روزه 

 304… بهاى مستح روزه 

 305… مواردى كه مستحب است انسان از كارهايى كه روزه  

 305… كند خوددارى نمايد را باطل مى  
 307… احكام اعتكاف

 311… احكام خمس

 311…  ـ منفعت كسب1  

 318…  ـ معدن2  

 319…  ـ گنج3  

 321…  ـ مال حالل مخلوط به حرام4  

 322… آيد ا به دست مى ـ جواهرى كه به واسطه فرو رفتن در دري5  

 323…  ـ غنيمت6  

 324…  ـ زمينى كه كافر ذمى از مسلمان بخرد7  

 324… مصرف خمس 
 329… احكام زكات

 329… شرايط واجب شدن زكات 

 331… زكات گندم و جو و خرما و كشمش 

 335… نصاب طال و نقره  

 338… زكات شتر و گاو و گوسفند 

 338… نصاب شتر  

 339… نصاب گاو  

 340… نصاب گوسفند  

 342… مصرف زكات 

 345… شرايط كسانى كه مستحق زكاتند 

 347… نيت زكات 

 347… مسائل متفرّقه زكات 

 352… زكات فطره 

 355… مصرف زكات فطره  
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 356… مسائل متفرّقه زكات فطره  
359… احكام حج 

 363… احكام امر به معروف و نهى از منكر

 371… احكام خريد و فروش

 371… مستحبات خريد و فروش 

 372… معامالت مكروه 

 372… معامالت باطل و حرام 

 378… شرايط فروشنده و خريدار 

 380… شرايط جنس و عوض آن 

 381… صيغه خريد و فروش 

 382… ها خريد و فروش ميوه 

 383… نقد و نسيه 

 384… معامله سلف 

 384… شرايط معامله سلف 

 385… احكام معامله سلف 

 386… فروش طال و نقره به طال و نقره 

 387… تواند معامله را به هم بزند مواردى كه انسان مى 

 391… مسائل متفرّقه خريد و فروش 
 393… احكام شركت

 397… احكام صلح

 401… احكام اجاره

 403… دهند شرايط مالى كه آن را اجاره مى 

 404… دهند ىاى كه مال را براى آن اجاره م شرايط استفاده  

 405… مسائل متفرّقه اجاره  
 411… احكام جعاله

 413… احكام مزارعه

 417… احكام مضاربه

 423… احكام مساقات و مغارسه

 427… كسانى كه از تصرّف در مال خود ممنوعند

 429… احكام وكالت

 433… احكام قرض

 437… احكام حواله
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 441… احكام رهن

 443… احكام ضمان

 445… احكام كفالت

 447… )امانت(احكام وديعه 

 451… احكام عاريه

 455… احكام هبه

 459… )ازدواج(احكام نكاح 

 459… احكام عقد 

 460… دستور خواندن عقد دائم  

 461… دستور خواندن عقد غير دائم  

 461… شرايط عقد  

 463… شود عقدرا به هم زد عيبهايى كه به واسطه آنها مى  

 464… ازدواج با آنان حرام استاى از زنها كه  عده  

 468… احكام عقد دائم 

 469… )ازدواج موقّت(متعه  

 471… احكام نگاه كردن 

 472… مسائل متفرّقه زناشويى 
 477… احكام شيردادن

 479… شرايط شيردادنى كه علّت محرم شدن است 

 482… آداب شير دادن 

 482… مسائل متفرّقه شير دادن 
 485… احكام طالق

 487… ه طالقعد 

 488… عده زنى كه شوهرش مرده 

 489… طالق بائن و طالق رجعى 

 490… احكام رجوع كردن 

 491… طالق خلع 

 491… طالق مبارات 

 492… احكام متفرقه طالق 
 495… احكام غصب

 499… كند احكام مالى كه انسان آن را پيدا مى

 503…احكام سربريدن و شكار كردن حيوانات
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 504… ريدن حيواندستور سر ب 

 505… شرايط سربريدن حيوان 

 506… دستور كشتن شتر 

 507… چيزهايى كه موقع كشتن حيوانات مستحب است  

 508… چيزهايى كه در كشتن حيوانات مكروه است  

 508… احكام شكار كردن با اسلحه 

 510… شكار كردن با سگ شكارى 

 511… صيد ماهى 

 512… صيد ملخ 
 513…  و آشاميدنيهااحكام خوردنيها

 515… مستحبات و مكروهات خوردن و آشاميدن 
 519… احكام نذر و عهد

 525… احكام قسم خوردن

 527… احكام وقف

 531… احكام وصيت

 539… احكام ارث

 540… ارث طبقه اول 

 541… ارث طبقه دوم 

 546… ارث طبقه سوم 

 549… ارث زن و شوهر 

 551… مسائل متفرّقه ارث 

 553… اتملحـق
 553… مسائل مربوط به بانكها

 554… اعتبارهاى بانكى 

 556… نگهدارى كاال به وسيله بانك 

 557… هاى بانكى ضمانت نامه 

 558… فروش سهام 

 559… هاى داخلى و خارجى حواله 

 561… هاى بانكى جايزه 

 561… ها به وسيله بانكها تحصيل و نقد كردن سفته 

 562… ) خارجىپولهاى(خريد و فروش ارز  

 562… حسابهاى جارى 
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 563… ها خريد و فروش سفته 

 565… كارهاى بانكى 
 567… احكام بيمه

 569… احكام سرقفلى

 571… مسائلى از قاعده الزام

 575… احكام تشريح

 577… احكام تلقيح

 579… شود وسيله دولت احداث مى احكام خيابانهايى كه به

 581… مسائلى در نماز و روزه

 585… ها و اصطالحات فقهى واژه
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