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۵۶� نماز جمعه  
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۵٧� استمنا . ٣   
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 �۵٧ 
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باقى ماندن بر جنابت و حيض و نفاس تا اذان صبح                        .  ٧  
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 نامه اى از زندگى خالصه
 )العالى مّدظّله(نعىاهللا العظمى حاج شيخ يوسف صا حضرت آية

 
اهللا حاج   جّد ايشان آية  .  اى روحانى در روستاى نيك آباد اصفهان والدت يافتند            ش، در خانواده   ١٣١۶اهللا العظمى صانعى، در سال        حضرت آية 

 على صانعى نيز عالم     االسالم والمسلمين حاج شيخ محّمد     پدرشان مرحوم حجة  .  مّال يوسف صانعى، از علماى پرهيزگار و وارسته زمان خود بودند            
١٣٢۵اين گونه بود آه معّظم له، در سال          .  خواندند وارسته و روحانى زاهد و با تقوايى بودند و همواره ايشان را به فراگيرى علوم حوزوى فرا مى                   

 .ش، براى ادامه تحصيل، به حوزه علميه قم عزيمت آردند ١٣٣٠ش، وارد حوزه علميه اصفهان شدند و سپس در سال  
قدس (اهللا العظمى بروجردى    ش، رتبه اول را احراز نمودند و مورد تشويق مرحوم آية                ١٣٣۴ان در امتحانات سطوح عالى حوزه در سال            ايش
ـ ، در آن شرآت       عليه اهللا سالم از همين سال بود آه با توجه به ويژگيهاى منحصر به فرد درس خارج حضرت امام خمينى ـ                         .  قرار گرفتند )  سره

، مستمرًا از حوزه درس اصول و فقه امام و مبانى ُمتقن ايشان، بهره برده، در زمره شاگردان    ١٣۴٢نستند با نبوغ و جدّيت خود، تا سال         نمودند و توا  
 .برجسته ايشان قرار گيرند

ايشان .  ه اجتهاد دست يابند     سالگى به مرحل    ٢٢اهللا العظمى صانعى، به دليل نبوغ و استعداد فراوان و با اهتمام و توفيق الهى، توانستند در                           آية
اهللا  اهللا العظمى محّقق داماد و آية      اهللا العظمى بروجردى، آية    ، از محضر اساتيد بزرگى چون آية       )قدس سره (عالوه بر سالها تلّمذ در حوزه درس امام        

 .شروع نمودند) شهيدين(انى ، رسمًا تدريس درس خارج فقه و اصول را در مدرسه حّق١٣۵۴اند و از سال  العظمى اراآى نيز بهره برده
 :عليه ـ درباره ايشان فرمودند اهللا حضرت امام خمينى ـ سالم

اين آقاى صانعى، وقتى آه سالهاى طوالنى در مباحثاتى آه ما داشتيم، تشريف                .  ام من آقاى صانعى را مثل يك فرزند، بزرگ آرده          
و ايشان يك نفر آدم          ;  بردم از معلومات ايشان        ن حّظ مى    آردند و م      آمدند با من صحبت مى           آوردند، ايشان، بالخصوص مى        مى

 ١.اى در بين روحانيون است و يك مرد عالمى است برجسته
 :فرمايند و در جاى ديگر مى

 ٢.او مردى عالم، متعهد و فّعال است. شناسم من ايشان را سالهاى طوالنى است آه مى

 له برخى سجایاى اخالقى، اجتماعى معّظم
و عميق و در عين حال، آشكار به خاندان عصمت و طهارت، بويژه ساحت مقّدس حضرت فاطمه ـ صلوات اهللا عليهم اجمعين                            ارادت خالصانه   

 ;تواضع بسيار ايشان نسبت به مردم، بويژه روحانيت معّظم و اهل علم در حّد خضوع، تكريم و احترام طّالب ; ـ
 .بزرگان حوزهتجليل از اساتيد و فضال و تأآيد بر لزوم حفظ احترام 

 :له به چاپ رسيده، به شرح زير است تأليفاتى آه تاآنون از معّظم
 )رساله عملّيه(توضيح المسائل  . ١
 )جلد اول و دوم(مجمع المسائل  . ٢
 مناسك حج . ٣
 منتخب األحكام . ۴
 )عربى(»الوثقى عروة«حاشيه بر  . ۵
 )عربى(»تحرير الوسيله«حاشيه بر  . ۶
 )رساله عربى(ين مصباح المقّلد . ٧
 )آتاب الطالق(فقه الثقلين  . ٨
 )آتاب القصاص(فقه الثقلين  . ٩
 استفتائات پزشكى . ١٠
 احكام بانوان . ١١
 )ويژه بانوان(احكام حج  . ١٢
 احكام عمره مفرده . ١٣

                                                           
  .٣٢١، ص ١٧صحيفه امام، ج . ١
  .٣٠٩، ص ١٩همان، ج . ٢
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 استفتائات ويژه حج و عمره  . ١۴
ها و آثار ايشان     آنيم توفيق ادامه تدوين و نشر ديگر مجموعه        د، آرزو مى  له از درگاه خداون    در خاتمه، ضمن مسئلت سالمتى و طول عمر معّظم        

 !شاءاهللا إن. را داشته باشيم
 مؤّسسه فرهنگى
 انتشارات ميثم تّمار
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 ِبسِم اِهللا الرَّْحمِن الرَّحيم
 .الّطاِهریَن، َو َلْعَنُة الّلِه َعلى َاْعداِئِهم َاْجَمعيِن ِالى َیْوم الّدیِن

 ـداحـكــام تقلي
ولى در احكام غير ضرورى دين، يا بايد مجتهد باشد آه بتواند احكام را از روى دليل به                   ;  مسلمان بايد به اصول دين يقين داشته باشد       )  ١مسئله  (

تكليف خود را انجام يعنى به دستور او رفتار نمايد، يا از راه احتياط، طورى به وظيفه خود عمل نمايد آه يقين آند                    ;  دست آورد، يا از مجتهد تقليد آند      
و اگر عملى را بعضى      ;  گويند حرام نيست، آن عمل را انجام ندهد         دانند و عده ديگر مى      اى از مجتهدان عملى را حرام مى        مثًال اگر عده  .  داده است 

اجب است از مجتهد تقليد       توانند به احتياط عمل آنند، و        پس آسانى آه مجتهد نيستند و نمى         .  دانند، آن را به جا آورد         واجب و بعضى مستحب مى      
ناگفته نماند آه عمل به احتياط، خود،        .  توانند به احتياط عمل آنند، اولى و احوط، تقليد و ترك عمل به احتياط است                   بلكه براى آسانى آه مى     ;  نمايند

 .تنياز به قدرت علمى در حّد اجتهاد و يا تقليد در آيفيت احتياط دارد و به هر صورت، آار سخت و مشكلى اس
زاده و   تقليد در احكام، عمل آردن به دستور مجتهد است و از مجتهدى بايد تقليد آرد آه بالغ و عاقل و شيعه دوازده امامى و حالل                             )  ٢مسئله  (

نى در فهميدن   يع;  و نيز بنا بر احتياط واجب، بايد از مجتهدى تقليد آرد آه به دنيا حريص نباشد و از مجتهدان ديگر، اعلم باشد                           ;  زنده و عادل باشد   
 .حكم خدا از تمام مجتهدان زمان خود، استادتر باشد

 :توان شناخت مجتهد و اعلم را از سه راه مى) ٣مسئله (
 ;، آنكه خود انسان يقين آند، مثل آنكه از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را بشناسداول
تشخيص دهند، مجتهد بودن يا اعلم بودن آسى را تصديق آنند، به شرط آنكه دو نفر                   توانند مجتهد و اعلم را        ، آنكه دو نفر عالم عادل آه مى        دوم

 ;عالم عادل ديگر با گفته آنان مخالفت ننمايند
شود مجتهد بودن يا اعلم بودن آسى         توانند مجتهد و اعلم را تشخيص دهند و از گفته آنان اطمينان پيدا مى                اى از اهل علم آه مى       ، آنكه عده  سوم
 .ق آنندرا تصدي

 :به دست آوردن فتوا، يعنى دستور مجتهد چهار راه دارد) ۴مسئله (
; ، شنيدن از آسى آه مورد اطمينان و راستگوست           سوم;  ، شنيدن از دو نفر عادل آه فتواى مجتهد را نقل آنند               دوم;  ، شنيدن از خود مجتهد     اول
 .، اطمينان داشته باشدآه انسان به درستى آن رساله ديدن در رساله مجتهد در صورتىچهارم، 

وضعيت جوانان مسلمانى آه به واسطه گرايش به مسائل روشنفكرى، تقليد از مجتهدان را قبول ندارند، و اعمالشان بدون تقليد از مجتهد                       )  ۵س  (
 است، چگونه است؟

 ٣/۶/٧۵ .وگرنه صحيح نيستج ـ در صورتى اعمالشان صحيح است آه موافق با فتواى مجتهدى باشد آه وظيفه آنها تقليد از اوست، 

 دارد؟ تقليد ابتدايى از مرجع تقليدى آه فوت شده است، چه حكمى) ۶س (

 ١٩/۶/٧۵ .ج ـ جایز نيست، چون تقليد ابتدایى از مّيت است

 ؟تواند مرجع تقليد خود را عوض آند آيا آسى بدون دليل شرعى، مثًال از روى دلخواه يا رعايت بعضى مالحظات سياسى، مى) ٧س (

آرى، اگر اعلمّيت مجتهد دیگر احراز شود، بنا بر احتياط واجب، باید            .  ج ـ عدول از مجتهدى به مجتهد دیگر براى جهات ذآر شده در سؤال، جایز نيست                

 ٢/٨/٧۵ .به او رجوع آرد

 آيا اگر مرجع تقليد زن و شوهرى در يك منزل، با هم فرق آند، اشكال دارد يا خير؟) ٨س (

 ٢٧/۴/۶٩ .داند، تقليد آند، بين خود و خدا معذور است د و هر آس از هر مجتهدى آه او را داراى شرایط مىج ـ مانعى ندار

 سّن بلوغ
دانند، آيا اآنون براى تدارك نماز و        بوده آه سّن تكليف را ُنه سالگى مى       )  رهم(يا يكى از فقهاى عظام    )  ره(اگر دخترى مقّلد حضرت امام    )  ٩س  (
 عالى را مالك قرار داده، سيزده سالگى را شروع تكليف بداند؟ تواند فتواى حضرت هاى قضا شده مى روزه

دانسته برایش واجب است، ترك نموده، باید آنها را طبق فتواى مرجع فوت شده به                  ج ـ اگر قبًال به سّن ُنه سالگى رسيده و نماز و روزه را با آنكه مى                   

 ٨/٣/٧۶ .جا آورد

 ص سّن تكليف دختران چيست؟عالى در خصو نظر حضرت) ١٠س (

/٨/٢ .است ج ـ شرایط بلوغ براى دختران رویيدن موى درشت باالى عورت یا عادت زنانه، و با نبودن یكى از اینها، تمام شدن سيزده سال قمرى

٧۶ 
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 دخترانى آه از        آيا رعايت حجاب و انجام فرايض نيز از همين سن بر                        .  ايد سّن بلوغ دختران را سيزده سالگى بيان فرموده                 )  ١١س   (
 آنند، واجب است؟ عالى تقليد مى حضرت

اى خاص و با اهميت        خصوصيت عّفت و حياى اجتماعى و مقّررات آنها مسئله             ولى در مسئله حجاب،    ;  ج ـ آرى، بين فرایض و غير آن فرقى نيست             

 ٢٩/۵/٧۴ .است است آه براى دختران غير بالغ هم رعایتش الزم

 

 احـكــام طهــارت
 و مضافآب مطلق 

آبى است آه آن را از چيزى بگيرند، مثل آب هندوانه و گالب، يا با چيزى مخلوط                        »  آب مضاف «.  آب يا مطلق است يا مضاف       )  ١٢مسئله  (
 ;ر آب آ.١:است، و آن بر پنج قسم است      »  آب مطلق «باشد، مثل آبى آه به قدرى با ِگل و مانند آن مخلوط شود آه ديگر به آن آب نگويند، و غير اينها                     

 . آب چاه.۵;  آب باران.۴;  آب جارى.٣; آب قليل. ٢

 آب ُآـر . ١
آه جمعًا  (از جهت مساحت، مقدار آبى است آه اگر در ظرفى آه درازا و پهنا و گودى آن، هر يك، سه وجب و نيم باشد                          »  آب ُآر «)  ١٣مسئله  (
 َمن تبريز، بيست مثقال آم است و به حسب آيلوى              ١٢٨ن، از   اّما از جهت وز    ;  بريزند، آن ظرف را پرآند     )   وجب و هفت هشتم وجب است        ۵/۴٢

 .شود آيلوگرم مى» ۴١٩/٣٧٧«متعارف، بنا بر اقرب، 
شود، و اگر  اگر عين نجس، مانند بول و خون به آب ُآر برسد، چنانچه به واسطه آن بو يا رنگ يا مزه آب تغيير آند، آب نجس مى                      )  ١۴مسئله  (

 .شود تغيير نكند، نجس نمى
 .شود نمى اگر بوى آب ُآر به واسطه غير نجاست تغيير آند، نجس) ١۵ئله مس(
اگر عين نجس، مانند خون به آبى آه بيشتر از ُآر است برسد و بو يا رنگ يا مزه قسمتى از آن را تغيير دهد، چنانچه مقدارى آه                                 )  ١۶مسئله  (

ازه ُآر يا بيشتر باشد، فقط مقدارى آه بو يا رنگ يا مزه آن تغيير آرده، نجس                      شود، و اگر به اند      تغيير نكرده آمتر از ُآر باشد، تمام آب نجس مى            
 .است
 :شود ُآر بودن آب به سه راه ثابت مى) ١٧مسئله (

 ;، آنكه خود انسان يقين آنداول
 ;، آنكه دو مرِد عادل خبر دهنددوم
 .آنكه يك مرد مورد اطمينان و راستگو خبر دهد ،سوم

 آب قـليـل . ٢
 .باشد آبى است آه از زمين نجوشد و از ُآر آمتر» آب قليل«) ١٨مسئله (
ولى اگر آبى از باال با فشار روى چيز نجس           ;  شود اگر آب قليل روى چيز نجس بريزد يا چيز نجس به آن برسد، آن آب نجس مى                   )  ١٩مسئله  (

و نيز اگر مثل فواره با فشار از پايين به باال رود، در                      ;  رسد، نجس، و هر چه باالتر از آن است، پاك است                   بريزد، مقدارى آه به آن چيز مى          
 .شود مى شود، و اگر نجاست به پايين برسد، باال نجس آه نجاست به باال برسد، پايين نجس نمى صورتى

ين بنا  گردد، نجس است، و همچن     شود و از آن جدا مى       آب قليلى آه براى برطرف آردن عين نجاست، روى چيز نجس ريخته مى              )  ٢٠مسئله  (
شود، اجتناب   ريزند و از آن جدا مى        بر اقوى بايد از آب قليلى هم آه بعد از برطرف شدن عين نجاست، براى آب آشيدن چيز نجس روى آن مى                              

 :شويند، با پنج شرط پاك است ولى آبى آه با آن مخرج بول و غائط را مى; آنند
 ;، آنكه بو يا رنگ يا مزه نجاست نگرفته باشداول
 ;استى از خارج به آن نرسيده باشد، نجدوم
 ;، نجاست ديگرى مثل خون يا بول، با غائط بيرون نيامده باشدسوم
 ;هاى غائط در آب پيدا نباشد ، ذّرهچهارم
 .، بيشتر از مقدار معمول، نجاست به اطراف مخرج نرسيده باشدپنجم

 آب جــارى . ٣
 .يان داشته باشد، مانند آب چشمه و قناتآبى است آه از زمين بجوشد و جر» آب جارى«) ٢١مسئله (
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برسد، تا وقتى بو يا رنگ يا مزه آن به واسطه نجاست تغيير نكرده، پاك                 آب جارى اگرچه آمتر از ُآر باشد، چنانچه نجاست به آن           )  ٢٢مسئله  (
 .است

 آب بـاران . ۴
شود و در فرش و       د، جايى آه باران به آن برسد، پاك مى           اگر به چيز نجسى آه عين نجاست در آن نيست، يك مرتبه باران ببار                  )  ٢٣مسئله  (

 .آيد ولى باريدن دو سه قطره باران اثرى ندارد، بلكه بايد طورى باشد آه بگويند باران مى; لباس و مانند اينها فشار الزم نيست
به جاى نجسى آه زير سقف است برسد، آن          و اگر باران بر زمين جارى شود و          ;  شود زمين نجسى آه باران بر آن ببارد، پاك مى         )  ٢۴مسئله  (

 .آند را نيز پاك مى

 آب چـاه . ۵
جوشد، اگرچه آمتر از ُآر باشد، چنانچه نجاست به آن برسد، تا وقتى بو يا رنگ يا مزه آن به واسطه                            آب چاهى آه از زمين مى      )  ٢۵مسئله  (

. ها، مقدارى آه در آتابهاى مفّصل گفته شده، از آب آن بكشند               جاستولى مستحّب است پس از رسيدن بعضى از ن          ;  نجاست تغيير نكرده، پاك است     
براى پاك آردن چيزهاى     .  آشى آه به منابع بزرگى مّتصل است آه حّداقل به اندازه چندين ُآر آب دارند، حكم آب جارى را دارند                              اّما آبهاى لوله   

آرى، در مثل فرش و لباس آه فشاربردارند، بايد فشار داده                .  ، آافى است   آشى به آن    متنّجس بعد از ازاله عين نجس، مانند خون، رسيدن آب لوله               
ها اگر بر روى عين نجس برسد و از آنجابه لباس يا بدن برگردد، اگر                    آشى شوند تا مقدار معتنابه از آن آب بيرون بيايد و بايد دانست آه آب لوله                   

 .شود طور آه گفته شد، به محض برخورد، نجس مى همانچيزى از عين نجس با آن نباشد، پاك است، برخالف آب قليل آه 

 احـكام آبهـا
 .آند و وضو و غسل هم با آن باطل است آه معناى آن گفته شد، چيز نجس را پاك نمى» آب مضاف«) ٢۶مسئله (
يزد، مقدارى آه به چيز      ولى چنانچه از باال با فشار روى چيز نجس بر            ;  شود اى نجاست به آب مضاف برسد، نجس مى          اگر ذّره )  ٢٧مسئله  (

مثًال اگر گالب را از گالبدان روى دست نجس بريزند، آنچه به دست                  .  باشد شود و مقدارى آه باالتر از آن است، پاك مى              نجس رسيده، نجس مى    
 باال برسد، پايين نجس       رسيده نجس است و آنچه به دست نرسيده، پاك است، و نيز اگر مثل فواره با فشار از پايين به باال برود، اگر نجاست به                                       

 .شود نمى
 .آيد، پاك است ريزد يا با فشار دادن بيرون مى اگر چيز نجس را در آب ُآر يا جارى فرو برند، آبى آه از آن مى) ٢٨مسئله (
 .جس استو آبى آه نجس بوده و معلوم نيست پاك شده يا نه، ن; آبى آه پاك بوده و معلوم نيست نجس شده يا نه، پاك است) ٢٩مسئله (

 احكام َتَخّلى
 )بول و غائط آردن(

اند، اگرچه مثل خواهر و مادر با او َمحرم             واجب است آه انسان وقت تخّلى و مواقع ديگر، عورت خود را از آسانى آه مكّلف                      )  ٣٠مسئله  (
هر الزم نيست عورت خود را از يكديگر           ولى زن و شو    ;  فهمند، بپوشاند  هاى ممّيز آه خوب و بد را مى           باشند، و همچنين از ديوانه ممّيز و بچه          

 .بپوشانند
 .موقع تخّلى بايد طرف جلوى بدن، يعنى شكم و سينه، رو به قبله و پشت به قبله نباشد) ٣١مسئله (
نشيند، و نيز اگر    اگر براى آنكه نامحرم او را نبيند، مجبور شود رو به قبله يا پشت به قبله بنشيند، بايد رو به قبله يا پشت به قبله ب                              )  ٣٢مسئله  (

 .از راه ديگر ناچار باشد آه رو به قبله يا پشت به قبله بنشيند، مانعى ندارد
 :در چهار جا تخّلى حرام است) ٣٣مسئله (
 ;ها و معابر، چون مستلزم ايذا و اضرار به عابرين است  در آوچه.١
 ; در ملك آسى آه اجازه تخّلى نداده است.٢
 ;ها وصى وقف شده است، مثل بعضى از مدرسه در جايى آه براى عده مخص.٣
 . روى قبر مؤمنين، در صورتى آه بى احترامى به آنان باشد.۴
شود با پارچه و سنگ و مانند اينها پاك آرد، اگرچه شستن              توان با آب شست و يا به دستورى آه بعدًا گفته مى             مخرج غائط را مى   )  ٣۴مسئله  (

 .با آب، بهتر است
ولى ;  شود و اگر بعد از برطرف شدن بول، يك مرتبه بشويند، آافى است                    ول بنا بر احتياط واجب با غير آب پاك نمى              مخرج ب )  ٣۵مسئله  (

آشى، مطلقًا   ولى در غير آب قليل مانند آبهاى لوله         ;  آيد، احتياط مستحب آن است آه دو مرتبه بشويند           آسانى آه بولشان از غير مجراى طبيعى مى         
 .بار شستن، آافى است يك



 9                                                                                       اهللا العظمى حاج شيخ یوسف صانعى حضرت آیة مطابق با فتاواى مرجع عاليقدر احكام بانوان
 

 نـجاسـات
 :يازده چيز است» نجاسات«) ٣۶مسئله (
 عرق شتر     .١١;   فّقاع  .١٠;   شراب  .٩;  آافر معانِد دينى     .٨;  سگ و خوك    .  ٧ و     ۶;   خون  .۵;   ُمردار  .۴;   منى  .٣;   بول و غائط      .٢ و     ١

 .نجاستخوار

 بول و غائط . ٢ و ١
; آند، نجس است   رد آه اگر رگ آن را بُبرند، خون از آن َجستن مى           بول و غائط انسان و هر حيوان حرام گوشتى آه خون جهنده دا            )  ٣٧مسئله  (

 .ولى فضله حيوانات آوچك مثل پشه و مگس آه گوشت ندارند، پاك است
شود، از لحاظ نجاست و         آبهايى آه از خانمها در موقع مالعبه و بازى آردن و هيجان و يا به طور عادى و معمولى خارج مى                                    )  ٣٨س  (

 ؟طهارت چه حكمى دارد

 ٢/١/٧۶ .ج ـ محكوم به طهارت است

، براى تطهير محِل بول،      )شود با توجه به اينكه معموًال هنگام ادرار، مايع لزجى از َرِحم ايشان خارج مى                  (آيا الزم است آه خانمها        )  ٣٩س  (
 آن دست بكشند؟ اگر تطهير با آب لوله مّتصل به ُآر صورت گيرد، چگونه است؟ بر

ج مایعى لزج پيدا آنند، براى تطهير محل باید دست بكشند، و یا به وسيله فشار آب یا چيز دیگر یقين پيدا آنند آه لزوجت از بين                            ج ـ هرگاه یقين به خرو     

 ١/۴/٧۶ .ناگفته نماند آه زنها استبرا ندارند. رفته است

 آند، چه حكمى دارد؟ ترّشحى آه در بعضى از توالتها به لباس انسان سرايت مى) ۴٠س (

 ۴/٧/٧۴ .ك است، مگر آنكه آامًال یقين پيدا آند آه عين نجس سرایت آرده استج ـ پا

 مــنى . ٣
 .منى حيوانى آه خون جهنده دارد، نجس است) ۴١مسئله (

 ُمـردار . ۴
را آشته   حيوانى آه خون جهنده دارد، نجس است، چه خودش مرده باشد يا به غير دستورى آه در شرع معّين شده، آن                                 ٣ُمردار)  ۴٢مسئله  (
 .است ولى ماهى چون خون جهنده ندارد، اگرچه در آب بميرد، پاك; باشند
دندان، روح نداشته، اگر از غير حيوانى باشد آه مثل سگ نجس                     چيزهايى از مردار آه مثل پشم و مو و ُآرك و استخوان و                     )  ۴٣مسئله  (
 .باشد پاك مى است،
آورند، اگر انسان به نجاست آنهايقين نداشته          صابون، هرچند از بالد غيراسالمى مى      داروهاى روان و عطر و روغن و واآس و             )  ۴۴مسئله  (

 .باشد، پاك است

 خـون . ۵
پس .  است آند، نجس  حيوانى آه اگر رگ آن را بُبرند، خون از آن َجستن مى             خون انسان و هر حيوانى آه خون جهنده دارد، يعنى          )  ۴۵مسئله  (

 .ون جهنده ندارد، پاك استخون حيوانى آه مانند ماهى و پشه خ
ولى به احتياط واجب بايد از خوردن آن اجتناب نمود، و اگر خون را با زرده تخم مرغ                    ;  مرغ است، نجس نيست    خونى آه در تخم   )  ۴۶مسئله  (

 .يا به نحو ديگر به هم بزنند آه از بين برود، خوردن زرده هم مانعى ندارد
آيد، اگر به واسطه مخلوط شدن با آب دهان از بين برود، پاك است، و فرو بردن آب دهان در                         ن مى خونى آه از الى دندانها بيرو      )  ۴٧مسئله  (

 .اين صورت، اشكال ندارد
 .شود، اگر معلوم نباشد آه با خون آميخته شده، پاك است اى آه در حال بهبود زخم در اطراف آن پيدا مى زردابه) ۴٨مسئله (

 سـگ و خـوك . ٧ و ۶
ولى سگ و خوك    ;  آنند، حّتى مو و استخوان و پنجه و ناخن و رطوبتهاى آنها، نجس است                و خوآى آه در خشكى زندگى مى       سگ)  ۴٩مسئله  (

 .دريايى پاك است

 آافر معانِد دینى . ٨

                                                           
 . حيوانى آه خودش مرده باشد. ٣
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صلى اهللا  (هللاالنبيا محّمد بن عبدا    دهد، يا پيامبرى حضرت خاتم      يعنى آسى آه منكر خداست، يا براى خدا شريك قرار مى            »  آافر«)  ۵٠مسئله  (
ـ اظهر، عدم    باشند آه عاّمه آّفار مى    اّما غيرمعاندان از آنها، ـ    ;  اند و آّفار معاند، مطلقًا نجس    ;  را قبول ندارد، يا در يكى از آنها شك دارد          )  عليه وآله 

جنگند،  جنگند، بلكه براى جهات ديگرى مى       بلكه عاّمه آّفار، حّتى حربى آنان آه به خاطر اسالم و اعتقاد مسلمانان با آنان نمى                    ;  نجاست آنان است  
 .باشند و محكوم به نجاست نيستند دينى نمى٤معاند
 .تمام بدن آافِر معاند دينى، حّتى مو و ناخن و رطوبتهاى او نجس است) ۵١مسئله (
اگر يكى از اينها مسلمان يا غيرمعاند         اگر پدر و مادر و جّد و جّده بچه نابالغ، آافر معانِد دينى باشند، آن بچه هم نجس است، و                              )  ۵٢مسئله  (

 .باشد، بچه پاك است
ولى احكام ديگر مسلمانان را ندارد، مثًال نماز بر جنازه او                   ;  باشد آسى آه معلوم نيست مسلمان است يا غيرمسلمان، پاك مى                 )  ۵٣مسئله  (
 . نيست واجب
 .ن دشمنى داشته باشد، نجس استاگر مسلمانى به يكى از دوازده امام دشنام دهد، يا با آنا) ۵۴مسئله (
سفره شدن مسلمين با     عالى درباره طهارت يا عدم طهارت اهل آتاب چيست؟ همچنين بفرماييد معاشرت و دوستى و هم                  نظر حضرت )  ۵۵س  (

 ايشان جايز است يا خير؟

 با غيـرمعاند از آنها مـانعى ندارد، اّما باید مـواظب بود آه                اند، ليكـن معاشـرت   ج ـ تنها معانـد از آنـها، مانند دیگر معاندان از آّفار محكوم به نجاست                  

 ١۵/٧/٧٨ .چرا آه ميته، نجس و حرام است; غذاى نجس و یا گوشت و مشتّقات آن آه در دست آنهاست و از بازار مسلمين تهّيه نشده، خورده نشود

 جو شراب، فّقاع و آب . ٩
آند، نجس است، و اگر مثل بنگ و حشيش، نوشيدنى نباشد، اگرچه چيزى در                  ا مست مى  شراب و هر نوشيدنى ديگر آه انسان ر         )  ۵۶مسئله  (

 .آن بريزند آه روان شود، پاك است
اند و يا    گيرند، با شّك در اينكه از نوشيدنيهاى مست آننده           انواع الكلهايى آه در آارهاى صنعتى و درمانى مورد استفاده قرار مى              )  ۵٧مسئله  (

 .اند و تحقيق الزم نيست  يا نه، محكوم به طهارتدر آنها به آار رفته
اگر انگور و آب انگور به خودى خود جوش بيايد، يا به واسطه پختن جوش بيايد، خوردنش حرام است، اّما نجس نيست، مگر آنكه                         )  ۵٨مسئله  (

 .معلوم شود آه مست آننده است
 .ك و خوردن آنها حالل استخرما و مويز و آشمش و آب آنها اگر جوش بيايند، پا) ۵٩مسئله (
گيرند و به آن     ولى آبى آه به نظر متخّصصين از جو مى        ;  گويند، نجس است   مى»  آب جو «شود و به آن      فّقاع آه از جو گرفته مى     )  ۶٠مسئله  (

 .گويند، پاك است مى» ماءالشعير«
 ه شده و چه آسى آنها را ساخته است، چه حكمى دارد؟دانيم آه از چه موادى ساخت آورند و نمى استعمال ادآلنهايى آه از خارج مى) ۶١س (

 ٨/٣/٧۶ .نيست برخورد آرده باشد، محكوم به طهارت است و تحقيق الزم ج ـ چون معلوم نيست آه از چيز نجس ساخته شده و یا با نجس

 عرق ُجُنب از حرام
 . يا لباسى آه به آن آلوده شده، نماز نخوانندولى احتياط واجب آن است آه با بدن; عرق ُجُنب از حرام، نجس نيست) ۶٢مسئله (
با زن خود نزديكى آند، بنابر احتياط واجب بايد           )  مثًال در روزه ماه رمضان     (اگر انسان در موقعى آه نزديكى با زن، حرام است              )  ۶٣مسئله  (

 .از عرق خود در نماز، اجتناب نمايد

 راه ثابت شدن نجاست
 :شود ه ثابت مىنجاست هر چيز از سه را) ۶۴مسئله (

بنابراين، غذا  .  باشد آه چيزى نجس است، الزم نيست از آن اجتناب نمايد               ، آنكه خود انسان يقين آند چيزى نجس است، و اگر گمان داشته                 اول
انسان  ورند، اگر خ آنند، در آنها غذا مى      آسانى آه پاآى و نجسى را مراعات نمى          مباالت و  هايى آه افراد بى     خانه خانه و مهمان   خوردن در قهوه  

 ;اند نجس است، اشكال ندارد يقين نداشته باشد غذايى را آه براى او آورده
مثًال همسر انسان يا آشپز بگويد ظرف يا چيز ديگرى آه در اختيار                    .  ، آنكه آسى آه چيزى در اختيار اوست، بگويد آن چيز نجس است                   دوم

 ;اوست، نجس است

                                                           
ولى از روى دشمنى، عمدًا تحقيق        ;  آند و يا شّك در حّقانيت دارد          داند اسالم بر حّق است و در عين حال، انكار مى                 معاند، يعنى آسى آه مى      .  ٤

 .باشد» عن جحود«خالصه، معاند آسى است آه آفرش . آند آند و اسالم را انكار مى نمى
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س است، و نيز اگر يك آدم مورد اطمينان در گفتار يا موّثق هم بگويد چيزى نجس است، بايد از آن چيز                          ، آنكه دو نفر ثقه بگويند چيزى نج        سوم
 .اجتناب آرد

چيز نجسى آه انسان شك دارد پاك شده يا نه، نجس است، و چيز پاك را اگر شك آند نجس شده يا نه، پاك است، و اگر هم بتواند                                    )  ۶۵مسئله  (
 . بفهمد، الزم نيست وارسى آندنجس بودن يا پاك بودن آن را

 چگونگى نجس شدن چيزهاى پاك
; شود طورى تر باشند آه ترى يكى به ديگرى برسد، چيز پاك نجس مى اگر چيز پاك به چيز نجس برسد و هر دو يا يكى از آنها به          )  ۶۶مسئله  (

 .شود و اگر ترى به قدرى آم باشد آه به ديگرى نرسد، چيزى آه پاك بوده، نجس نمى
 .شود اگر چيز پاآى به چيز نجس برسد و انسان شك آند آه هر دو يا يكى از آنها تر بوده يا نه، آن چيز پاك، نجس نمى) ۶٧مسئله (
ولى اگر روان نباشد، نجس         ;  شود هرگاه شيره و روغن روان باشد، همين آه يك نقطه از آن نجس شود، تمام آن نجس مى                                  )  ۶٨مسئله   (
 .شود نمى

از روى  )  بدون توجه به مطلب فوق    (ز فرش منزل ما نجس است، با اين وصف آه اآلن موضع نجاست معلوم نيست، فرزندم                   قسمتى ا )  ۶٩س  (
 فرش با پاى َتر عبور آرده است؟ آيا پاى او آه معلوم نيست از روى قسمت نجس عبور آرده يانه، پاك است يانجس؟

 ٨/٣/٧۶ .نيست ره، نجسبا شبهه محصو) بالكسر(ج ـ پاى او پاك است، چون مالقى 

 احكام نجاسات
 .نجس آردن خط و ورق قرآن و جلد مخصوص آن، حرام است و اگر نجس شود، بايد فورًا آن را آب بكشند) ٧٠مسئله (
و برداشتن قرآن از روى آن        ;  گذاشتن قرآن روى عين نجس، مانند خون و مردار، اگرچه آن عين نجس خشك باشد، حرام است                        )  ٧١مسئله  (
 . استواجب
 .خواند، الزم نيست به او بگويد خورد، يا با لباس نجس نماز مى اگر انسان ببيند آسى چيز نجسى را مى) ٧٢مسئله (
شوند، با رطوبت به جاى      اگر جايى از خانه يا فرش آسى نجس باشد و ببيند بدن يا لباس يا چيز ديگر آسانى آه وارد خانه او مى                          )  ٧٣مسئله  (

 .م نيست به آنان بگويدنجس رسيده است، الز
خانه در بين غذا خوردن بفهمد آه غذا نجس است، بايد به مهمانها بگويد، اّما اگر يكى از مهمانها بفهمد، الزم نيست به                         اگر صاحب )  ٧۴مسئله  (

 بايد بعد از غذا به آنان          شود، داند آه به واسطه نگفتن، خود او هم نجس مى               ديگران خبر دهد، ولى چنانچه طورى با آنان معاشرت دارد آه مى                 
 .بگويد، تا خود نجس نشود

 ُمطهـرات
 :گويند» مطهرات«آند و آنها را ده چيز، نجاست را پاك مى) ٧۵مسئله (
. ١٠;   استبراى حيوان نجاستخوار   .٩;  برطرف شدن عين نجاست   .  ٨;  تبعيت.  ٧;  اسالم.  ۶;   انتقال .۵;   استحاله .۴;   آفتاب .٣;   زمين .٢;   آب .١

 .شود احكام اينها به تفصيل در مسائل آينده گفته مى. مسلمانغايب شدن 

 آب . ١
 :آند با چهار شرط، چيز نجس را پاك مى» آب«) ٧۶مسئله (

 ;آند پس آب مضاف، مانند گالب و َعَرق بيد، چيز نجس را پاك نمى; ، آنكه مطلق باشداول
 ;، آنكه پاك باشددوم
 ; مضاف نشود و بو يا رنگ يا مزه نجاست هم نگيردشويند، آْب ، آنكه وقتى چيز نجس را مىسوم

پاك شدن چيز نجس با آب قليل، يعنى آب آمتر از ُآر، شرطهاى ديگرى هم               .  آنكه بعد از آب آشيدن چيز نجس، عين نجاست در آن نباشد           چهارم،  
 .شود دارد آه بعدًا گفته مى

گيرد اگر نجس شود با آب قليل بايد سه مرتبه شست، بلكه در ُآر و                        مىظرفى آه براى خوردن و آشاميدن مورد استفاده قرار               )  ٧٧مسئله  (
ولى ظرفى را آه سگ ليسيده يا از آن ظرف، آب يا چيز روان                    ;  جارى هم احتياط سه مرتبه است، اگرچه ارجح در ُآر و جارى يك مرتبه است                     

دو مرتبه شست و در آب ُآر و جارى نيز بنا بر احتياط مستحب دو مرتبه                  ديگرى خورده، بايد اول با خاِك پاك، خاْك مال آرد و بعد با آب قليل بايد                    
 .شست، و همچنين ظرفى را آه آب دهان سگ در آن ريخته، بنا بر احتياط مستحب بايد پيش از شستن، خاْك مال آرد

ديگر آنكه سه دفعه قدرى آب در        ;  لى آنند يكى آنكه سه مرتبه ُپر آنند و خا        :  توان آب آشيد   ظرف نجس را با آب قليل، دو گونه مى         )  ٧٨مسئله  (
 .آن بريزند و در هر دفعه، آب را طورى در آن بگردانند آه به جاهاى نجس آن برسد و بيرون بريزند
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اّما فرش و لباس و مانند اينها را اگر يك مرتبه در آب ُآر يا                     ;  شود چيز جامد نجس بعد از برطرف آردن عين نجاست، پاك مى              )  ٧٩مسئله  (
 .شود  فرو برند آه آب به تمام جاهاى نجس آن برسد، و آن را طورى فشار يا حرآت دهند آه آِب داخل آن خارج شود، پاك مىجارى
اگر بخواهند چيز جامدى را آه به بول نجس شده با آب قليل آب بكشند، چنانچه يك مرتبه آب روى آن بريزند و از آن جدا شود، در                             )  ٨٠مسئله  (

و فرقى بين بول انسان و حيوان و اقسام           ;  شود، و فرقى نيست آه بول خشك شده باشد يا تر باشد                ن چيز نمانده باشد، پاك مى      صورتى آه بول در آ     
 . آن بيرون آيد٥ولى در لباس و فرش و مانند اينها بايد، فشار دهند تا ُغساله; حيوانات نيست

جس شود، چنانچه يك مرتبه آب روى آن بريزند آه به تمام جاهاى نجس آن                اگر چيزى به بول بچه شيرخوارى آه غذاخور نشده، ن          )  ٨١مسئله  (
 .و در لباس و فرش و مانند اينها فشار الزم نيست; شود برسد، پاك مى

و اگر باطن آنها نجس       ;  گردد فرو بردن در ُآر و جارى، پاك مى           اگر ظاهر گندم و برنج و صابون و مانند اينها نجس شود، به                  )  ٨٢مسئله  (
 .گردد  پاك نمىشود،
اگر ظاهر برنج و گوشت يا چيزى مانند اينها نجس شده باشد، چنانچه آن را در ظرفى بگذارند و سه مرتبه آب روى آن بريزند و                               )  ٨٣مسئله  (

ب بكشند، بايد   ولى اگر بخواهند لباس يا چيزى را آه فشار الزم دارد، در ظرفى بگذارند و آ                   ;  شود شود و ظرف آن هم پاك مى        خالى آنند، پاك مى   
 .اى آه در آن جمع شده بيرون بريزد ريزند، آن را فشار دهند و ظرف را آج آنند تا غساله در هر مرتبه آه آب روى آن مى

. ولى اگر بو يا رنگ نجاست در آن مانده باشد، اشكال ندارد            ;  شود هر چيز نجس تا عين نجاست را از آن برطرف نكنند، پاك نمى              )  ٨۴مسئله  (
اّما چنانچه به واسطه بو يا رنگ يقين آنند يا              ;  خون را از لباس برطرف آنند و لباس را آب بكشند و رنگ خون در آن بماند، پاك است                           پس اگر    

 .هاى نجاست در آن چيز مانده، نجس است احتمال دهند آه ذّره
 جلوگيرى آند، چنانچه بخواهند ظرف و بدن را          اگر ظرف يا بدن نجس باشد و بعد به طورى چرب شود آه از رسيدن آب به آنها                     )  ٨۵مسئله  (

 .آب بكشند، بايد چربى را برطرف آنند تا آب به آنها برسد
گردد، ولى بايد به     رود، اگر نجس شود، با آب قليل، پاك مى          زمين سنْگ فرش و آجر فرش و زمين سختى آه آب در آن فرو نمى                 )  ٨۶مسئله  (

شود، و اگر بيرون      اند، از سوراخى بيرون رود، همه زمين پاك مى             نانچه آبى آه روى آن ريخته       قدرى آب روى آن بريزند آه جارى شود، و چ              
و براى پاك شدن آنجا بايد گودالى بكنند آه آب در آن جمع شود، بعد آب را بيرون بياورند و                               ;  ماند شود، نجس مى    نرود، جايى آه آبها جمع مى        
 .گودال را با خاِك پاك، ُپر آنند

آنيم آه پنجاه ليتر آب ظرفيت دارد و به وسيله شيلنگ،              منزل براى شستن لباسهاى آثيف و نجس از ماشين لباسشويى استفاده مى             در  )  ٨٧س  (
آيا زمانى آه ماشين در حال چرخش است، آبى آه           .  ريزد ريزيم، در ضمن تا پايان چرخش، آب به اندازه شير سماور داخل آن مى                داخل آن آب مى   
 آند، پاك است يا نجس؟ ّشح مىاز داخل ماشين تر

٢٢/١٠ .است و ترّشح آن نجس نيست، چون مّتصل به آب ُآر و معتصم به آن است شود، آب داخل ماشين پاك ج ـ مادام آه آب شير داخل ماشين مى

/٧١ 

  ديگرى براى تطهير آن وجود دارد؟چسبانند، نجس شود، آيا بايد آن را بَكَنند و تطهير نمايند يا راه اگر موآتى آه به آف اتاقها مى) ٨٨س (

ج ـ نيازى به آندن نيست، بلكه بعد از برطرف آردن عين نجاست، اگر آب را با فشار به وسيله شيلنگ روى آن بریزند و یا فشار دهند، به طورى آه                                       

 ٨/٣/٧۶ .شود آب درون آن خارج شود، پاك مى

بول و خون براى فرد وسواسى نجس        .  اسى نبايد به اين حالت خود اعتنا آند        عالى درباره وسواس اين است آه فرد وسو         نظر حضرت )  ٨٩س  (
 است يا خير؟

مگر آنكه دیگران بگویند آه بول یا       ;  ج ـ وسواسى نباید به یقين خود اعتماد نماید و حّتى اگر به خون بودن یا بول بودن یقين پيدا آند، برایش پاك است                         

 ٢٨/١٢/٧٢ .خون است

 زميـن . ٢
 :آند آند را با دو شرط پاك مى اجسام جامدى آه نجاست در آنها نفوذ نمى» زمين«) ٩٠مسئله (

 ;، آنكه خشك باشداول
 .، آنكه اگر عين نجس مثل خون و بول، يا متنّجس، مثل ِگلى آه نجس شده در آف پا و ته آفش باشد، برطرف شوددوم

 .شود گر خشك هم باشد، با راه رفتن پاك مىالزم نيست آف پا و ته آفِش نجس، تر باشد، بلكه ا) ٩١مسئله (

 آفتـاب . ٣
                                                           

 .ريزد شود، خود به خود يا به وسيله فشار مى آبى است آه معموًال در وقت شستن و بعد از آن، از چيزى آه شسته مى» لهُغسا«.٥



 13                                                                                       اهللا العظمى حاج شيخ یوسف صانعى حضرت آیة مطابق با فتاواى مرجع عاليقدر احكام بانوان
 

در ساختمان به آار برده شده، و همچنين مثل ميخى را آه                             زمين و ساختمان و چيزهايى آه مانند در و پنجره                      »  آفتاب«)  ٩٢مسئله   (
 :آند مى  نشوند، با شش شرط پاكگرچه جزء ساختمان حساب هستند، اند و چيزهاى ديگر آه در زمين يا ساختمان ثابت آوبيده ديوار به

اى آن را تر آنند تا آفتاب آن را            پس اگر خشك باشد، بايد به وسيله       .   چيز نجس به طورى تر باشد آه اگر چيز ديگرى به آن برسد، تر شود                    .١
 ;خشك آند
 ; اگر عين نجاست در آن چيز باشد، پيش از تابيدن آفتاب، آن را برطرف آنند.٢
; شود پس اگر آفتاب از پشت پرده يا ابر و مانند اينها بتابد و چيز نجس را خشك آند، آن چيز پاك نمى                       .  آفتاب جلوگيرى نكند   چيزى از تابيدن     .٣

 ;ولى اگر ابر به قدرى نازك باشد آه از تابيدن آفتاب جلوگيرى نكند، اشكال ندارد
ولى اگر باد به قدرى آم       ;  گردد طه باد و آفتاب خشك شود، پاك نمى        پس اگر مثًال چيز نجس به واس       .   آفتاب به تنهايى چيز نجس را خشك آند          .۴

 ;باشد آه نگويند به خشك شدن چيز نجس آمك آرده، اشكال ندارد
پس اگر يك مرتبه بر زمين و ساختمان نجس بتابد و              .   آفتاب، مقدارى از بنا و ساختمان را آه نجاست به آن فرو رفته، يك مرتبه خشك آند                        .۵

 ;ماند شود و زير آن نجس مى ك آند، و دفعه ديگر زير آن را خشك نمايد، فقط روى آن پاك مىروى آن را خش
يا جسم پاك ديگرى فاصله نباشد، و اين شرط براى پاك شدن باطن زمين               تابد با باطن آن، هوا      بين ظاهر زمين يا ساختمان آه آفتاب به آن مى          .۶
 .است

 استحاله . ۴
مثل ;  شده است »  استحاله«گويند   شود و مى   جس به طورى عوض شود آه به صورت چيز پاآى در آيد، پاك مى                اگر جنس چيِز ن   )  ٩٣مسئله  (

ولى اگر جنس آن عوض نشود، مثل آنكه گندم نجس را آرد آنند يا               ;  آنكه چوِب نجس بسوزد و خاآستر گردد يا سگ در نمكزار فرو رود و نمك شود                
 .شود نان بپزند، پاك نمى

  سوِم آب انگورآم شدن دو . ۵
آب انگورى، آه جوش آمده، پيش از آنكه ثلثان شود، يعنى دو قسمت آن آم شود و يك قسمت آن بماند، نجس نيست، اّما خوردن آن                            )  ٩۴مسئله  (

 .شود ولى اگر ثابت شود آه مست آننده است، حرام و نجس است و فقط با سرآه شدن پاك و حالل مى; حرام است
شود، آب غوره بگويند و        در يك خوشه غوره يك دانه يا دو دانه انگور باشد، چنانچه به آبى آه از آن خوشه گرفته مى                            اگر مثالً )  ٩۵مسئله  (

 .اثرى از شيرينى در آن نباشد و بجوشد، پاك و خوردن آن حالل است
 .شود چيزى آه معلوم نيست غوره است يا انگور، اگر جوش بيايد، حرام نمى) ٩۶مسئله (

 الانتقـ . ۶
آند، به بدن  اگر خون بدن انسان يا خون حيوانى آه خون جهنده دارد، يعنى حيوانى آه اگر رگ آن را بُبرند، خون از آن جستن مى              )  ٩٧مسئله  (

پس خونى آه زالو از بدن انسان             .  گويند»  انتقال«گردد و اين را       حيوانى آه خون جهنده ندارد، برود و خون آن حيوان حساب شود، پاك مى                           
 .گويند خون انسان است، نجس است شود و مى چون خون زالو به آن گفته نمى مكد، مى

باشد، پاك است،    اى را آه به بدنش نشسته بكشد و نداند خونى آه از پشه بيرون آمده از او مكيده يا از خود پشه مى                          اگر آسى پشه  )  ٩٨مسئله  (
اّما اگر فاصله بين مكيدن خون و آشتن پشه به قدرى آم باشد آه بگويند خون                    ;  شودهمچنين است اگر بداند از او مكيده، ولى جزو بدن پشه حساب                

 .گويند خون پشه است يا خون انسان، نجس است انسان است، يا معلوم نباشد آه مى

 اسـالم . ٧
شود  مسلمان مى  »   َاْشَهُد َانَّ ُمَحمَّدًا َرُسوُل الّلهِ           َاْن ال ِالَه ِاالَّ الّلُه وَ            َاْشَهُد«:  اگر آافر معاند دينى شهادتين بگويد، يعنى بگويد               )  ٩٩مسئله   (
آب دهان و بينى، و َعَرق او پاك است، ولى اگر موقع مسلمان شدن،                        معانِد دينى، بعد از مسلمان شدن يا دست برداشتن از عناد ، بدن و                       آافر و

اّما اگر پيش از مسلمان شدن، عين نجاست برطرف           ;  ن را آب بكشد   جاى آ  نجاست با رطوبت مسرى به بدن او بوده، بايد آن را برطرف آند و                 عين
 .شده است و رطوبتى از آن باقى نمانده، الزم نيست جاى آن را آب بكشد

 َتبعيت . ٨
 .آن است آه چيز نجسى به واسطه پاك شدن چيز نجس ديگر، پاك شود» تبعيت«
آن چيز با هم آب آشيده شود، بعد از پاك شدن آن چيز دست او هم پاك                   ت و آشد، اگر دس   آسى آه چيزى را با دست خود آب مى         )  ١٠٠مسئله  (
 .شود مى
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اند جدا شود، آبى آه در آن        اگر لباس و مانند آن را با آب قليل، آب بكشند و به اندازه معمول فشار دهند تا آبى آه روى آن ريخته                        )  ١٠١مسئله  (
 .ماند، پاك است مى

 برطرف شدن عين نجاست . ٩
شود و نياز به آب آشيدن و غير آن از                   آند، با ازاله عين نجاست، پاك مى            اجسام جامِد نجس آه نجاست در آنها نفوذ نمى               )  ١٠٢  مسئله(

شود و   مطهرات نيست، اّما مواردى آه در شرع راه خاّصى براى پاك آردن آنها معين شده مثل ظرفهايى آه براى خوردن و آشاميدن استفاده مى                                
 . شود  ظرفى آه سگ و خوك آن را ليسيده و يا از آن ظرف آب خورده، با ازاله عين نجاست، پاك نمىمثل مجراى بول و

همچنين . به الى دندان مانده باشد و داخل دهان خون بيايد، چنانچه انسان نداند آه خون به غذا رسيده، آن غذا پاك است اگر غذا ال  )  ١٠٣مسئله  (
 .را آب بكشداگر خون به آن برسد، الزم نيست آن 

آيا محّل آن نجس     .  برند آيد آه به وسيله پنبه الكلى آن خون را از بين مى                معموًال هنگام تزريق آمپول، مقدار آمى خون بيرون مى           )  ١٠۴س  (
 است و بايد آب آشيد؟

 ١/٣/٨٠ .شود ج ـ نيازى به آب آشيدن نيست و با ازاله و از بين رفتن عين نجاست، بدن پاك مى

 وضـــو
 .در وضو واجب است آه صورت و دستها را بشويند و جلوى سر و روى پاها را مسح آنند) ١٠۵له مسئ(
تا آخر چانه شست و پهناى آن، به مقدارى آه بين              )  آيد جايى آه موى سر بيرون مى      (درازاى صورت را بايد از باالى پيشانى          )  ١٠۶مسئله  (

ر آسى مختصرى از اين مقدار را نشويد، وضويش باطل است و براى آنكه يقين آند اين                  گيرد، بايد شسته شود، و اگ      انگشت وسط و شصت قرار مى     
 .مقدار آامًال شسته شده، بايد آمى اطراف آن را هم بشويد

ولى براى آنكه يقين آند از جاهايى آه         ;  شود، واجب نيست   شستن توى بينى و مقدارى از لب و چشم، آه در وقت بستن ديده نمى                )  ١٠٧مسئله  (
دانسته بايد اين مقدار را بشويد، اگر نداند در وضوهايى            يد شسته شود چيزى باقى نمانده، واجب است مقدارى از آنها را هم بشويد و آسى آه نمى                    با

 .آه گرفته اين مقدار را شسته يا نه، نمازهايى آه خوانده صحيح است
 شست و اگر آسى از پايين به باال بشويد، بنا بر احتياط واجب، وضويش                    صورت را بايد بنا بر احتياط واجب، از باال به پايين              )  ١٠٨مسئله  (

 .باطل است، و دستها را بايد از مرفق به طرف سر انگشتان بشويد
 .بعد از شستن صورت بايد دست راست، و بعد از آن، دست چپ را از آرنج تا سر انگشتها بشويد) ١٠٩مسئله (
ايد جلوى سر را با ترى آب وضو آه در دست مانده، مسح آند، و الزم نيست با دست راست باشد يا                       بعد از شستن هر دو دست، ب      )  ١١٠مسئله  (

 .گرچه رعايت احتياط نسبت به هر دو حكم و مراعات مسح با دست راست و از باال به پايين، مطلوب است; از باال به پايين مسح آند
ولى آسى آه موى جلوى سر او به              ;  كه بر موى جلوى سر هم صحيح است             الزم نيست آه مسح سر بر پوست آن باشد، بل                 )  ١١١مسئله  (
رسد، بايد بيخ موها را مسح آند، يا فرق سر را بازآرده،              ريزد يا به جاهاى ديگر سر مى        اى بلند است آه اگر مثًال شانه آند به صورتش مى             اندازه

رسد، جلوى سر جمع آند و بر آنها مسح آند، بنابر               جاهاى ديگر سر مى    ريزد، يا به      و اگر موهايى را آه به صورت مى         ;  پوست سر را مسح آند     
 .است و اگر بر موى جاهاى ديگر سر، آه جلوى آن آمده مسح آند، باطل; احتياط واجب، باطل است

 .وى پا، مسح آندبعد از مسح سر بايد با ترى آب وضو آه در دست مانده، روى پاها را از سر يكى از انگشتها تا برآمدگى ر) ١١٢مسئله (
در مسح سر و روى پاها بايد دست روى آنها آشيده شود، و اگر دست را نگه دارد و سر يا پا را به آن بكشد، وضويش باطل                                       )  ١١٣مسئله  (
 .ندارد آشد، سر يا پا مختصرى حرآت آند، اشكال اگر موقعى آه دست را مى ولى; است
ولى اگر ترى آن به      ;   قدرى تر باشد آه رطوبت آف دست بر آن اثر نكند، مسح باطل است                 جاى مسح بايد خشك باشد، و اگر به        )  ١١۴مسئله  (

 .شود، بگويند فقط از ترى آف دست است، اشكال ندارد قدرى آم باشد آه رطوبتى آه بعد از مسح در آن ديده مى
دانسته است و غافل از       م آامًال صحيح مى    شسته و وضوى خود را ه       شخصى تا مدتى هنگام وضو گرفتن دستها را فقط تا مچ مى               )  ١١۵س  (

آيا نمازهايى را آه با وضوى باطل خوانده است، بايد           .  برد پى مى  گيرد و با گذشت زمان، به باطل بودن وضوى خود           اين بوده آه وضوى باطل مى     
 نمايد؟ قضا

جانب اگر این شخص جاهل به       ليكن به نظر این   ;  دریج قضا نماید  ج ـ طبق ظاهر فتاواى مراجع فعلى، نمازهاى خوانده شده باطل است و باید آنها را به ت                  

یعنى آسى است آه حسب متعارف به دنبال یادگيرى احكام دینى رفته، ولى در عين حال متوجه نشده، و یقين داشته                               ;  مسئله بوده، جاهل قاصر است      

 ١٣/٩/٧١ .است آه این طور وضو گرفتن درست است، لذا چنين آسى نمازهایش قضا ندارد
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آيا آبى آه از شير به دست             .  بندند در حالى آه خيس است، مى           جهت جلوگيرى از مصرف آب، در اثناى وضو، شير آب را                    )  ١١۶س   (
 باشد؟ مضّر به وضو است؟ آيا بايد قصدآب وضو شود تا وضو صحيح رسد، مى

اّما اگر ; سمت آه آب خارج دارد، مسح بكشد، آن مسح باطل است       ج ـ اگر ترى و رطوبت شير آب به قدرى باشد آه به آف دست منتقل شود و با همان ق                    

 ٣/٣/٧۶ .رطوبت آم باشد، به طورى آه به دست منتقل نشود، وضو صحيح است و به هرحال، مسح باید با آب وضو باشد نه با آب خارج

 وضوى ارتماسى
با مراعات شستن از باال به پايين در آب فرو برد و بعد              وضوى ارتماسى آن است آه انسان، صورت و دستها را به قصد وضو،                )  ١١٧مسئله  (

 . از آن سر و پاها را مسح نمايد

 شرایط وضـو
 :شرايط صحيح بودن وضو دوازده چيز است

 ;، آنكه آب وضو پاك باشداول
 ;، آنكه مطلق باشددوم

 آرده باشد، و اگر با آن وضو نمازى هم خوانده              وضو با آب نجس باطل است، اگرچه انسان نجس بودن آن را نداند يا فراموش                  )  ١١٨مسئله  (
 .باشد، بايد آن نماز را دوباره با وضوى صحيح بخواند

 ;گيرد، مباح باشد، اگرچه اباحه آنها الزم نيست همچنين بنا بر احتياط بايد مكان و فضايى آه در آن وضو مى; ، آنكه آب وضو مباح باشدسوم
اند يا براى آسانى     جدى نماز بخواند، اگر نداند وضوخانه يا حوض آن را براى همه مردم وقف آرده                خواهد در مس   آسى آه نمى  )  ١١٩مسئله  (

خواهند در آنجا نماز بخوانند، از آب آنجا وضو            ولى اگر معموًال آسانى هم آه نمى        ;  تواند از آن آب وضو بگيرد       خوانند، نمى  آه در آنجا نماز مى     
 .تواند وضو بگيرد گيرند، او هم مى مى

 ;، آنكه بنا بر احتياط واجب، ظرف آب وضو مباح باشد و همچنين از طال و نقره نباشدچهارم و پنجم
 ;، آنكه اعضاى وضو موقع شستن و مسح آردن، پاك باشدششم

 .شود اگر پيش از تمام شدن وضو، جايى را آه شسته يا مسح آرده نجس شود، وضو باطل نمى) ١٢٠مسئله (
ولى اگر مخرج را از بول يا غائط تطهير نكرده باشد،             ;  از اعضاى وضو جايى از بدن نجس باشد، وضو صحيح است            اگر غير   )  ١٢١مسئله  (

 .اولى آن است آه اول آن را تطهير آند، بعد وضو بگيرد
 ;، آنكه وقت براى وضو گرفتن و نماز خواندن، آافى باشدهفتم

ولى ;  شود، بايد تيّمم آند    يرد، تمام نماز يا مقدارى از آن بعد از وقت خوانده مى            هرگاه وقت به قدرى تنگ است آه اگر وضو بگ          )  ١٢٢مسئله  (
 .اگر براى وضو و تيّمم يك اندازه وقت الزم است، بايد وضو بگيرد

 ;، آنكه به قصد قربت، يعنى براى انجام فرمان خداوند، وضو گرفته شود، و اگر براى خنك شدن يا به قصد ديگرى باشد، باطل استهشتم
يعنى شخص، اول صورت و بعد دست راست و بعد دست چپ را بشويد و بعد از آن،                    ;  ، آنكه وضو به ترتيبى آه گفته شد، به جا آورده شود            نهم

سر و بعد پاها را مسح نمايد، و بنا بر احتياط واجب، نبايد پاى چپ را پيش از پاى راست مسح آند، ليكن اگر هر دو پا با هم مسح شوند، مانعى                                              
 ;دارد، و اگر به اين ترتيب وضو نگيرد، باطل استن

 ;، آنكه فرد آارهاى وضو را پشت سر هم انجام دهد، به نحوى آه عضو بعدى، قبل از خشك شدن عضو قبلى شسته يا مسح شوددهم
، سر و پاها را مسح آند،         پس اگر بعد از شستن صورت و دستها چند قدم راه برود و بعد                  .  راه رفتن در بين وضو اشكال ندارد        )  ١٢٣مسئله  (

 .وضوى او صحيح است
، آنكه شستن صورت و دستها و مسح سر و پاها را خود انسان انجام دهد، و اگر ديگرى او را وضو دهد، يا در رساندن آب به صورت و                               یازدهم

اّما دادن ظرف آب يا گرفتن        ;  باطل است دستها و مسح سر و پاها به او آمك نمايد، به نحوى آه دو نفرى با هم دست بكشند و مسح آنند، وضو                                     
آشد، مبطل نيست و اعانتى آه وضو را         شويد و دست مى    شيلنگ، بلكه حّتى ريختن آب هم روى دست وضو گيرنده، با فرض اينكه خود شخص مى                

 ;اى آه گفته شود ديگرى او را وضو داد به گونه; آند، اعانت در خود وضوست باطل مى
 . وضو، مانعى از رسيدن آب نباشد، آنكه در اعضاىدوازدهم

آند يا نه، بايد آن را برطرف آند  داند چيزى به اعضاى وضويش  چسبيده، ولى شك دارد آه از رسيدن آب جلوگيرى مى      اگر مى )  ١٢۴مسئله  (
 .يا آب را به زير آن برساند

 خير؟ آيا وجود اثر خودآار در اعضاى وضو، مانع از رسيدن آب است يا) ١٢۵س (
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 ١۶/١١/۶٨ .چنانچه ِجرم داشته باشد، باید برطرف شودج ـ 

 احكام وضـو
 .آسى آه شك دارد وضو گرفته يا نه، بايد وضو بگيرد) ١٢۶مسئله (
 .ولى بايد براى نمازهاى بعد، وضو بگيرد; اگر بعد از نماز شك آند وضو گرفته يا نه، نماز او صحيح است) ١٢٧مسئله (
 .شك آند وضو گرفته يا نه، نماز او باطل است، و بايد وضو بگيرد و دوباره نماز بخوانداگر در بين نماز ) ١٢٨مسئله (
گيرد، چون نّيتش وضو گرفتن براى از بين نرفتن آرايش                   مى زنى آه قصد آرايش دارد، قبل از فرا رسيدن وقت نماز، وضو                     )  ١٢٩س  (
 باشد؟ حتوان نّيت آرد آه وضو صحي آيا اين وضو باطل است؟ چگونه مى است،

ج ـ هرچند زودتر وضو گرفتن براى از بين نرفتن آرایش است، ليكن وضو صحيح است، چون هم وضو قبل از وقت براى نماز مانعى ندارد، و هم در                                     

 ٩/١٢/٧٠ .وضویش قصد قربت بوده است و به هر حال، ِعْرق دینى او را وادار به وضو گرفتن آرده است

 اآن عمومى آه در معرض ديد نامحرم است، چه حكمى دارد؟وضو گرفتن بانوان در ام) ١٣٠س (

 ٩/٣/٧۶ .ج ـ پوشانيدن بدن براى زن، از دید نامحرم واجب است و به هر حال، وضو صحيح است

 چيزهایى آه باید براى آنها وضو گرفت
 :براى شش چيز وضو گرفتن الزم است) ١٣١مسئله (
 ; براى همه نمازها غير از نماز مّيت.١
 ;ى سجده و تشّهد فراموش شده، اگر بين آنها و نماز، َحَدثى از او سرزده باشد، مثًال بول آرده باشد برا.٢
 ; براى طواف واجب خانه آعبه.٣
 ; اگر نذر يا عهد آرده يا قسم خورده باشد آه وضو بگيرد.۴
 ; اگر نذر آرده باشد آه جايى از بدن خود را به خّط قرآن برساند.۵
 .الزم است و يا مجبور باشد آه دست يا جاى ديگر بدن خود را به خّط قرآن برساند براى آسى آه .۶
ولى اگر قرآن را      ;  قرآن، براى آسى آه وضو ندارد، حرام است              مس نمودن خّط قرآن، يعنى رساندن جايى از بدن به خطّ                   )  ١٣٢مسئله  (
 .يستن فارسى يا به زبان ديگر ترجمه آنند، براى مّس آن وضو الزم زبان به

همچنين است بنا بر احتياط       ;  آسى آه وضو ندارد، حرام است اسم خداوند متعال را به هر زبانى نوشته شده باشد، مس نمايد                            )  ١٣٣مسئله  (
 ).عليهم السالم(واجب، مّس اسم مبارك پيامبر و امامان و حضرت زهرا

 آند چيزهایى آه وضو را باطل مى
 :ندآ هفت چيز وضو را باطل مى) ١٣۴مسئله (
 ; بول و غائط.٢ و ١
 ; باد معده و روده آه از مخرج غائط خارج شود. ٣
 ; شود ولى اگر چشم نبيند و گوش بشنود، وضو باطل نمى;  خوابى آه به واسطه آن، چشم نبيند و گوش نشنود.۴
 ; بيهوشى برند، مانند ديوانگى و مستى و  چيزهايى آه عقل را از بين مى.۵
 ; )شود بعدًا گفته مىآه ( استحاضه زنان .۶
 . آارى آه براى آن بايد غسل آرد مانند جنابت.٧

 احكام وضوى جبيره
 .شود ناميده مى» جبيره«گذارند، بندند و دارويى آه روى زخم و مانند آن مى چيزى آه با آن زخم و جاى شكسته را مى

از است و آب ريختن روى آن ضرر دارد، اگر اطراف                    روى آن ب    اگر زخم يا ُدَمل يا شكستگى در صورت و دستهاست و                   )  ١٣۵مسئله  (
پاآى روى   ندارد، بهتر آن است آه شخص، دست َتر بر آن بكشد و بعد، پارچه                ولى چنانچه آشيدن دست َتر بر آن ضرر        ;  شسته شود، آافى است    آن

توان آب آشيد، بايد اطراف زخم به             و نمى   اين مقدار هم ضرر دارد يا زخم، نجس است              و اگر ;  آن بگذارد و دست َتر را روى پارچه هم بكشد               
روى آن بكشد، و اگر       و بنا بر احتياط مستحب، پارچه پاآى روى زخم بگذارد و دست َتر                طورى آه در وضو گفته شد، از باال به پايين شسته شود              

 .گذاشتن پارچه ممكن نيست، شستن اطراف زخم، آافى است و در هر صورت، تيّمم الزم نيست
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اگر زخم يا ُدَمل يا شكستگى در جلوى سر يا روى پاهاست و روى آن باز است، چنانچه نتواند آن را مسح آند، بايد پارچه پاآى                               )  ١٣۶مسئله  (
و اگر گذاشتن پارچه ممكن ; بر احتياط مستحب، تيّمم هم بنمايد روى آن بگذارد و روى پارچه را با َترى آب وضو آه در دست مانده، مسح آند، و بنا    

 .د، بايد به جاى گرفتن وضو، تيّمم آند و بهتر است يك وضوى بدون مسح هم بگيردنباش
 .اگر جبيره تمام اعضاى وضو را فراگرفته باشد، فرد بايد تيّمم نمايد) ١٣٧مسئله (
توان تحّمل آرد،    اگر در جاى وضو، يا غسل، چيزى چسبيده است آه برداشتن آن ممكن نيست، يا به قدرى مشّقت دارد آه نمى                         )  ١٣٨مسئله  (

 .بايد به دستور جبيره عمل آرد
اى است، ولى بنا بر احتياط مستحب، بايد آن را ترتيبى به جا آورند نه ارتماسى، مگر آنكه                         اى مثل وضوى جبيره     غسل جبيره )  ١٣٩مسئله  (

 .ارتماس مضر باشد و يا باعث سرايت نجاست گردد، آه در اين صورت، بايد ترتيبى انجام دهند
اى،  آسى آه وظيفه او تيّمم است، اگر در بعضى از جاهاى تيّمم او زخم يا ُدَمل يا شكستگى باشد، بايد به دستور وضوى جبيره                             )  ١۴٠سئله  م(

 .اى نمايد تيّمم جبيره

 غسلهاى واجب و احكام جنابت
 :غسلهاى واجب هفت تاست

 غسلى آه به واسطه نذر و َقَسم و           .٧;  غسل مّيت .  ۶;   مّس مّيت  غسل .۵;   غسل استحاضه  .۴  ;غسل نفاس .  ٣;   غسل حيض  .٢  ; غسل جنابت  .١
 .شود مانند اينها واجب مى

 احكام جنابت
چه در خواب باشد يا بيدارى، آم باشد يا زياد، با شهوت                ;  ، بيرون آمدن منى    دوم;  ، جماع اول:  شود به دو چيز انسان ُجُنب مى       )  ١۴١مسئله  (

 .اختيار بىشهوت، با اختيار باشد يا  باشد يا بى
و همچنين اگر اطمينان دارد از خود اوست         ;  شود اگر رطوبتى از زن خارج شود و نداند از خود اوست يا از شوهر، جنب نمى                   )  ١۴٢مسئله  (

وت داند منى است يا غير آن، ُجُنب نبودنش خالى از قّوت نيست، هرچند احتياط مستحب در غسل آردن و حكم به جنابت است، اگر با شه                               ولى نمى 
 .بيرون آمده باشد و بدن سست شود

اگر انسان جماع آند و به اندازه ختنه گاه يا بيشتر داخل شود، در زن باشد يا در مرد، در ُقـُبل باشد يا در ُدُبـر، بالغ باشند يا                                          )  ١۴٣مسئله  (
 .شوند نابالغ، اگرچه منى بيرون نيايد، هر دو ُجُنب مى

 . ختنه گاه داخل شده يا نه، غسل بر او واجب نيستاگر شك آند آه به مقدار) ١۴۴مسئله (
آيا بعد از عمل جماع با       .  آنند است آه مردها از آن استفاده مى       )  پوشش پالستيكى (يكى از راههاى تنظيم خانواده، استفاده از آاندوم          )  ١۴۵س  (

، بر زن هم غسل       )شود بلكه در پوشش پالستيكى جمع مى        گيرد،   با توجه به اينكه منى مرد در َرِحم زن قرار نمى                (فرض استفاده مرد از آاندوم         
 شود؟ واجب مى

شود و جنابت حاصل از آميزش، مشروط به انزال نيست، آما اینكه مشروط به نبودن پوشش                            ج ـ آرى، بر زن همانند مرد غسل جنابت واجب مى                 

 ٢٠/۵/٧١ .پالستيكى و امثال آن هم نيست

چيست؟ اگر منظور،    )  ساز ندارد  با توجه به اينكه دستگاه تناسلى زنانه، اساسًا قسمت منى                   (منظورتان از خروج منى در زنان         )  ١۴۶س  (
ساز مهبل براى تسهيل جماع است، اين ترّشحات، نه ترآيب منى را دارد، نه خروج آن داراى شرايط خروج منى است، و اگر                                     ترّشحات لغزنده 

نگام ارضاى زن است، در اين حالت، خروج مايع از هيچ يك از قسمتهاى تناسلى                      منظور، حرآات متناوب عضالت اطراف مجراى تناسلى در ه            
 .زنانه به اثبات نرسيده است

٢۴ .شود اّما چنين یقينى معموًال حاصل نمى; شوند شوند، و اگر به خروج منى از خودشان یقين پيدا آنند، ُجُنب مى ج ـ زنها فقط با آميزش ُجُنب مى

/١٢/٧۵ 

س از نزديكى شوهر با او و قبل از غسل، بايد صبر آند تا منى مرد از َرِحم او خارج شود، يا خير؟ و اگر فورًا بدون تطهير                             آيا زن پ  )  ١۴٧س  (
 َرِحم، غسل آند و آب يا رطوبتى مشكوك از او خارج شود، تكليفش چيست؟

 ١۵/١/٧۴ .است ج ـ شرط نيست، و رطوبت مشكوك هم محكوم به طهارت

شود و نيز غسل ديگرى بر او        ام دادن غسلهاى متعدد، ترتيب الزم است يا خير؟ يعنى زنى آه ُجُنب است و بعدًا حيض مى                 آيا در انج  )  ١۴٨س  (
 يا اينكه ترتيب الزم نيست؟... واجب شده است، بايد به ترتيب اول غسل جنابت آند و بعد غسل حيض و

 ١۴/١/٧۵ .ند و مجزى هم هستتواند همه را نّيت آ ج ـ ترتيب الزم نيست و با یك غسل هم مى
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 آند، غسل دارد يا خير؟ خونى آه دختر پس از شب عروسى به مدت يك يا دو روز مشاهده مى) ١۴٩س (

 ۴/۶/٧۶ .ج ـ خير، این خون غسل ندارد و باید پس از آنكه غسل جنابت را انجام داد، خود را براى نماز تطهير آند

 تآارهایى آه بر ُجُنب حرام و یا مكروه اس
 :پنج چيز بر ُجُنب حرام است) ١۵٠مسئله (
، به احتياط واجب،    )عليهم السالم (همچنين اسامى مبارك پيامبران و امامان و حضرت زهرا         ;   رساندن جايى از بدن به خّط قرآن يا به اسم خدا            .١

 ;حكم اسم خدا را دارد
 ;ك در داخل و از در ديگر خارج شود، گرچه از ي)صلى اهللا عليه وآله( رفتن به مسجدالحرام و مسجد النبى.٢
و احتياط واجـب آن    ;  ولى اگر از يك در داخل و از در ديگر خارج شود، يا براى برداشتن چيزى برود، مانعى ندارد                    ;   توّقف در مساجد ديگر    .٣

 ;هم توّقف نكند، بلكه مطلقًا داخل نشود) عليهم السالم(است آه در حـرم امامان
 ; گذاشتن چيزى در مسجد.۴
 :دار عبارت اند از هاى سجده اى آه سجده واجب دارد، و سوره  خواندن سوره.۵

و اگر يك حرف از اين چهار          ;  )علق(سوره نود و ششم    ;  )نجم(سوره پنجاه و سوم     ;  )ُفّصلت(سوره چهل و يكم     ;  )سجده(سوره سى و دوم قرآن      
 .سوره را هم بخواند، حرام است

 :استُنه چيز بر ُجُنب مكروه ) ١۵١مسئله (
 ; ولى اگر وضو بگيرد، مكروه نيست;  خوردن و آشاميدن.٢ و ١
 ; هايى آه سجده واجب ندارند خواندن بيشتر از هفت آيه از سوره. ٣
 ; رساندن جايى از بدن به جلد و حاشيه و بين خطهاى قرآن. ۴
 ; همراه داشتن قرآن. ۵
 ; ل از غسل يا وضو تيّمم آند، مكروه نيستولى اگر وضو بگيرد يا به واسطه نداشتن آب، بد;  خوابيدن.۶
 ; خضاب آردن به حنا و مانند آن. ٧
 ;  ماليدن روغن به بدن.٨
 .جماع آردن بعد از آنكه محتلم شده، يعنى در خواب منى از او بيرون آمده است. ٩

 غسل جنابت و آيفيت انجام آن
ولى براى نماز مّيت و سجده      ;  شود ن نماِز واجب و مانند آن، واجب مى        غسل جنابت به خودى خود، مستحب است و براى خواند          )  ١۵٢مسئله  (

 .هاى واجب قرآن، غسل جنابت الزم نيست شكر و سجده
آنم، و اگر فقط به قصد قربت يعنى براى انجام فرمان            الزم نيست آه انسان در وقت غسل نّيت آند آه غسل واجب يا مستحب مى              )  ١۵٣مسئله  (

 .استخداوند غسل آند، آافى 
 .ترتيبى و ارتماسى: توان انجام داد غسل چه واجب باشد و چه مستحب، به دو ِقسم مى) ١۵۴مسئله (

 غسل ترتيبى. الف
در غسل ترتيبى بايد به نّيت غسل، نخست سر و گردن، بعد بقّيه بدن را بشويد، و ترتيب بين راست و چپ، يعنى تقّدم راست بر                              )  ١۵۵مسئله  (

 .و شرط صّحت نيست، گرچه احتياط مستحب در رعايت استچپ در غسل الزم نيست 
و اگر از سر و گردن باشد، بايد بعد از شستن آن       ;  اگر بعد از غسل بفهمد مقدارى از بدن را نشسته، شستن همان مقدار آافى است              )  ١۵۶مسئله  (

 .از او سرزده باشدمقدار، دوباره بقّيه بدن را بشويد، هرچند مدت زيادى هم گذشته باشد و ُمبطل وضو هم 

 غسل ارتماسى. ب
 .غسل ارتماسى آن است آه تمام بدن به نّيت غسل در آب قرار گيرد، هرچند به تدريج در آب فرو رود) ١۵٧مسئله (
 .در غسل ارتماسى اگر همه بدن زير آب باشد و بعد از نّيت غسل، بدن را حرآت دهد، غسل او صحيح است) ١۵٨مسئله (

 احكام غسل
و اگر تمام بدن آسى نجس باشد       ;  در غسل ارتماسى بايد تمام بدن پاك باشد، ولى در غسل ترتيبى، پاك بودن تمام بدن الزم نيست                   )  ١۵٩مسئله  (

 .و هر قسمتى را پيش از غسل دادن آن قسمت آب بكشد، آافى است
 .شود، مثل توى گوش و بينى، واجب نيست نمىولى شستن جاهايى از بدن آه ديده ; در غسل تمام ظاهر بدن بايد شسته شود) ١۶٠مسئله (
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اگر سوراخ جاى گوشواره و مانند آن به قدرى گشاد باشد آه داخل آن ديده شود، بايد آن را شست، و اگر ديده نشود، شستن داخل                            )  ١۶١مسئله  (
 .آن الزم نيست

صبى نبودن آن، در صحيح بودن غسل هم شرط             تمام شرطهايى آه براى صحيح بودن وضو گفته شد، مثل پاك بودن آب و غ                      )  ١۶٢مسئله  (
ولى در غسل، الزم نيست بدن را از باال به پايين بشويد، و نيز در غسِل ترتيبى، الزم نيست بعد از شستن هر قسمت، فورًا قسمت ديگر را                                      ;  است

تواند از بيرون آمدن بول و        ولى آسى آه نمى   ;  ردبشويد، بلكه اگر بعد از شستن سر و گردن مقدارى صبر آند و بعد بقّيه بدن را بشويد، اشكال ندا                        
آيد، چنانچه وقت تنگ باشد، بايد هر قسمت را فورًا          اى آه غسل آند و نماز بخواند، بول و غائط از او بيرون نمى              غائط خوددارى آند، اگر به اندازه     

 .شود ن مستحاضه آه بعدًا گفته مىهمچنين است حكم ز; بعد از قسمت ديگر بشويد، و بعد از غسل هم فورًا نماز بخواند
 .شود اگر آسى در بين غسل َحَدث اصغر از او سر زند، مثًال بول آند، غسلش باطل نمى) ١۶٣مسئله (
توان نماز خواند و     األظهر مى  گونه آه با غسلهاى ديگر هم على       آسى آه غسل جنابت آرده، نبايد براى نماز وضو بگيرد، همان          )  ١۶۴مسئله  (

 .زم نداردوضو هم ال

 استحاضه
خون .گويند مى»  مستحاضه«است و زن را در موقع ديدن خون استحاضه             »  خون استحاضه «شود   يكى از خونهايى آه از َرِحم زن خارج مى           

و خونى  اند، نيست، چون هر دو خون از َرِحم است و با نبود آن، محّلى براى آن نيست،                      حيض و استحاضه براى زنهايى آه َرِحمشان را در آورده           
 .شود، مثل بقّيه خونهاى بدن است آه فقط نجس است آه از آنها خارج مى

ولى ممكن  ;  آيد و غليظ هم نيست       خون استحاضه در بيشتر اوقات، زرد رنگ و سرد است و بدون فشار و سوزش بيرون مى                        )  ١۶۵مسئله  (
 .است گاهى سياه يا سرخ و گرم و غليظ باشد و با فشار و سوزش بيرون آيد

 .قليله، متوسطه و آثيره: استحاضه بر سه قسم است) ١۶۶سئله م(
 ;اى را آه زنان با خود برمى دارند آلوده آند و در آن فرو نرود آن است آه خون فقط روى پنبه» قليله«
ى جلوگيرى از خون     ولى به دستمالى آه معموًال زنها برا        ;  آن است آه خون به درون پنبه فرو رود و از طرف ديگر بيرون آيد                    »   متوسطه «
 ;بندند، جارى نشود مى

 .نيز آن است آه خون از پنبه به دستمال جارى شود»  آثيره «

 احكام استحاضه
در استحاضه قليله، زن بايد براى هر نماز يك وضو بگيرد و ظاهر َفْرج را هم، اگر خون به آن رسيده، آب بكشد و پنبه را                                          )  ١۶٧مسئله  (

 .عوض آند يا آب بكشد
آند  اگرزنى پيش از نماز يا در بين نماز، خوِن استحاضه متوسطه ببيند، بايد براى آن نماز غسل آند و غسل از وضو آفايت مى                          )  ١۶٨ه  مسئل(

و براى بقّيه نمازهاى آن روز، غسل الزم نيست، ولى بايد براى هر نماز دستمال را عوض نموده يا آب بكشد و همچنين ظاهر َفْرج را هم تطهير                                      
 .نمايد
در استحاضه آثيره، عالوه بر آارهاى استحاضه متوسطه آه در مسئله قبل گفته شد، مستحاضه بايد يك غسل براى نماز ظهر و                         )  ١۶٩مسئله  (

عصر، و يكى براى نماز مغرب و عشا به جا آورد و بين نماز ظهر و عصر فاصله نيندازد، و اگر فاصله بيندازد، بايد براى نماز عصر دوباره                                         
 .آند  و نيز اگر بين نماز مغرب و عشا فاصله بيندازد، بايد براى نماز عشا دوباره غسل نمايد و غسل از وضو آفايت مىغسل آند

اگر خون استحاضه، پيش از وقت نماز نيز بيايد ـ اگرچه زن براى آن خون، غسل را انجام داده باشد ـ بنا بر احتياط واجب، بايد                              )  ١٧٠مسئله  (
 .را به جا آورددر موقع نماز، غسل 

هر آدام را اول به جا آورد صحيح است، ولى بهتر آن است آه اول          مستحاضه متوسطه و آثيره آه بايد وضو بگيرد و غسل آند،          )  ١٧١مسئله  (
 .وضو بگيرد

از نماز ظهر و     و اگر بعد     ;  اگر استحاضه قليله زن، بعد از نماز صبح، متوسطه شود، بايد براى نماز ظهر و عصر غسل آند                         )  ١٧٢مسئله  (
 .عصر، متوسطه شود، بايد براى نماز مغرب و عشا غسل نمايد

اگر استحاضه قليله يا متوسطه زن، بعد از نماز صبح آثيره شود، بايد براى نماز ظهر و عصر يك غسل، و براى نماز مغرب و                            )  ١٧٣مسئله  (
 .بايد براى نماز مغرب و عشا غسل نمايدو اگر بعد از نماز ظهر و عصر آثيره شود، ; عشا غسل ديگرى به جا آورد

مستحاضه آثيره يا متوسطه اگر پيش از داخل شدن وقت نماز براى نماز غسل آند، غسل او باطل است، بلكه اگر نزديك اذان                                )  ١٧۴مسئله  (
 .ل  را به جا آوردصبح براى نماز شب غسل آند و نماز شب را بخواند، احتياط واجب آن است آه بعد از داخل شدن صبح، دوباره غس
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همچنين اگر بخواهد نمازى را آه        ;  در استحاضه قليله، زن بايد براى هر نمازى، چه واجب باشد و چه مستحب، وضو بگيرد                       )  ١٧۵مسئله  (
راى استحاضه گفته شد    خوانده احتياطًا دوباره بخواند، يا بخواهد نمازى را آه تنها خوانده است، دوباره با جماعت بخواند، بايد تمام آارهايى را آه ب                        

ولى براى خواندن نماز احتياط و سجده فراموش شده و تشّهد فراموش شده و سجده سهو، اگر آنها را بعد از نماز فورًا به جا آورد، الزم                                 ;  انجام دهد 
 .نيست آه آارهاى استحاضه را انجام دهد

خواند، بايد آارهاى استحاضه را انجام دهد، و براى              لى آه مى   زن مستحاضه بعد از آنكه خونش قطع شد، فقط براى نماز او                  )  ١٧۶مسئله  (
 .نمازهاى بعد الزم نيست

خواهد نماز بخواند، بنا بر احتياط واجب، مقدارى پنبه داخل َفْرج نمايد  اگر زن نداند استحاضه او از چه ِقسم است، موقعى آه مى        )  ١٧٧مسئله  (
ميد استحاضه او آدام يك از آن سه ِقسم است، آارهايى را آه براى آن قسم دستور داده شده انجام                        و آمى صبر آند و بيرون آورد، و بعد از آنكه فه              

 .تواند خود را وارسى نمايد آند، پيش از داخل شدن وقت هم مى خواهد نماز بخواند استحاضه او تغيير نمى ولى اگر بداند تا وقتى آه مى; دهد
 خود را وارسى آند، مشغول نماز شود، چنانچه قصد قربت داشته و به وظيفه خود عمل آرده،                       زن مستحاضه اگر پيش از آنكه      )  ١٧٨مسئله  (

اش  و اگر قصد قربت نداشته يا عمل او مطابق وظيفه             ;  اش قليله بوده و به وظيفه استحاضه قليله عمل نموده، نماز او صحيح است                    مثًال استحاضه 
 .ظيفه قليله عمل آرده، نماز او باطل استنبوده، مثل آنكه استحاضه او متوسطه بوده و به و

داند استحاضه او قليله      مثًال اگر نمى  .  زن مستحاضه اگر نتواند خود را وارسى نمايد، بايد به آنچه مسّلمًا وظيفه اوست عمل آند                    )  ١٧٩مسئله  (
; يره، بايد آارهاى استحاضه متوسطه را انجام دهد         داند متوسطه است يا آث      است يا متوسطه، بايد آارهاى استحاضه قليله را انجام دهد، و اگر نمى                 

 .ولى اگر بداند سابقًا آدام يك از آن سه ِقسم بوده، بايد به وظيفه همان ِقسم عمل نمايد
شود، و اگر بيرون بيايد، هرچند آم باشد، وضو و               اگر خون استحاضه در باطن باشد و بيرون نيايد، وضو و غسل باطل نمى                   )  ١٨٠مسئله  (

 .آند  به تفصيلى آه گذشت، باطل مىغسل را
تواند  آيد، با وضويى آه دارد، مى      زن مستحاضه اگر بعد از نماز خود را وارسى آند و خون نبيند، اگرچه بداند دوباره خون مى                   )  ١٨١مسئله  (
 .بخواند نماز

يامده و تا بعد از نماز هم خون در داخل َفْرج           زن مستحاضه اگر بداند از وقتى آه مشغول وضو يا غسل شده خونى از او بيرون ن                 )  ١٨٢مسئله  (
 .تواند خواندن نماز را تأخير بيندازد آيد، مى نيست و بيرون نمى

آيد، بنا بر احتياط     شود، يا به اندازه خواندن نماز، خوْن بند مى         اگر مستحاضه بداند آه پيش از گذشتن وقت نماز، به آّلى پاك مى             )  ١٨٣مسئله  (
 . و نماز را در وقتى آه پاك است، بخواندواجب، بايد صبر آند

اگر بعد از وضو در استحاضه قليله و يا متوسطه و يا غسل در استحاضه آثيره ، در ظاهر خون قطع شود و مستحاضه بداند آه                             )  ١٨۴مسئله  (
شود، بايد نماز را تأخير بيندازد       ه آّلى پاك مى   اگر نماز را تأخير بيندازد، به مقدارى آه بتواند در آخر وقت وضو و يا غسل و نماز را به جا آورد، ب                       

و اگر وقت براى نماز خواندن تنگ باشد، الزم نيست وضو و            ;  و موقعى آه به آّلى پاك شد، دوباره وضو و يا غسل را به جا آورد و نماز را بخواند                    
 .ندتواند نماز بخوا يا غسل را دوباره به جا آورد، بلكه با وضو و يا غسلى آه دارد، مى

ولى اگر بداند از وقتى آه براى نماز قبلى، مشغول              ;  مستحاضه آثيره و متوسطه، وقتى به آّلى از خون پاك شد بايد غسل آند                   )  ١٨۵مسئله  (
 .غسل شده ديگر خون نيامده، الزم نيست دوباره غسل نمايد

عد از غسل براى اولين نماز و بعد از وضو براى                مستحاضه قليله بعد از وضو، و مستحاضه آثيره بعد از غسل و متوسطه ب                    )  ١٨۶مسئله  (
ولى گفتن اذان و اقامه و خواندن دعاهاى قبل از نماز، اشكال ندارد، و در نماز هم                   ;  نمازهاى بعدى، بنا بر احتياط واجب بايد فورًا مشغول نماز شود           

 .تواند آارهاى مستحب مثل قنوت و غير آن را به جا آورد مى
ولى اگر خون در داخل     ;  ضه اگر بين غسل و نماز فاصله بيندازد، بايد دوباره غسل آند و بالفاصله مشغول نماز شود                   زن مستحا )  ١٨٧مسئله  (

 .فضاى َفْرج نيايد، غسل الزم نيست
، به  اگر خون استحاضه زن جريان داشته باشد و قطع نشود، چنانچه براى او ضرر نداشته باشد، بايد پيش از غسل و بعد از آن                             )  ١٨٨مسئله  (

ولى اگر هميشه جريان ندارد، فقط بايد بعد از غسل، از بيرون آمدن خون جلوگيرى نمايد، و چنانچه                     ;  وسيله پنبه از بيرون آمدن خون جلوگيرى آند        
 .آوتاهى آند و خون بيرون آيد، بايد دوباره غسل آند و اگر نماز هم خوانده، بايد دوباره بخواند

ولى اگر در بين غسل، استحاضه متوسطه، آثيره شود، چنانچه مشغول            ;  خون قطع نشود، غسل صحيح است     اگر در موقع غسل،     )  ١٨٩مسئله  (
 .بوده، واجب است آه همان را از سر بگيرد) يا ارتماسى(غسل ترتيبى 

مدن خون جلوگيرى   تواند، از بيرون آ    احتياط واجب آن است آه، زن مستحاضه در تمام روزى آه روزه است، به مقدارى آه مى                 )  ١٩٠مسئله  (
 .آند
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اى آه غسل بر او واجب است، در صورتى صحيح است آه در روز، غسلهايى را آه براى نمازهاى                                  روزه زن مستحاضه   )  ١٩١مسئله  (
خواهد فرداى آن را روزه بگيرد، به جا            و نيز بنا بر احتياط واجب، بايد غسل نماز مغرب و عشاى شبى آه مى                     ;  روزش واجب است، انجام دهد      

ولى اگر براى نماز مغرب و عشا غسل نكند و براى خواندن نماز شب پيش از اذان صبح غسل نمايد، و در روز هم غسلهايى را آه براى                                        ;  وردآ
 .نمازهاى روزش واجب است به جا آورد، روزه او صحيح است

 . استاگر زنى بعد از نماز عصر، مستحاضه شود و تا غروب غسل نكند، روزه او صحيح) ١٩٢مسئله (
و اگر  ;  اگر استحاضه قليله زن پيش از نماز، متوسطه يا آثيره شود، بايد آارهاى متوسطه يا آثيره را آه گفته شد انجام دهد                                  )  ١٩٣مسئله  (

راى استحاضه متوسطه، آثيره شود، بايد آارهاى استحاضه آثيره را انجام دهد، و چنانچه براى استحاضه متوسطه غسل آرده باشد، بايد دوباره ب                              
 .آثيره غسل آند

اگر در بين نماز، استحاضه متوسطه زن، آثيره شود، بايد نماز را بشكند و براى استحاضه آثيره، غسل آند و آارهاى ديگر آن                           )  ١٩۴مسئله  (
تواند نماز را    قت ندارد، نمى  و اگر براى غسل وقت ندارد، بايد بدل از غسل تيّمم آند، ولى اگر براى تيّمم هم و                  ;  را انجام دهد و همان نماز را بخواند       

 .همچنين است اگر در بين نماز، استحاضه قليله او متوسطه يا آثيره شود; بشكند و بايد نماز را تمام آند و بنا بر احتياط واجب، قضا نمايد
 نماز بفهمد آه خون قطع شده        اگر در بين نماز، خون قطع شود و مستحاضه نداند آه در باطن هم قطع شده يا نه، چنانچه بعد از                        )  ١٩۵مسئله  (

 .و نماز را دوباره به جا آورد) در متوسطه و آثيره(و غسل ) در قليله و متوسطه(بوده، نمازش صحيح است، گرچه احتياط مستحّب است آه وضو
مثًال ; سطه را به جا آورداگر استحاضه آثيره زن، متوسطه شود، بايد براى نماز اول، عمل آثيره و براى نمازهاى بعد، عمل متو           )  ١٩۶مسئله  (

ولى اگر ; اگر پيش از نماز ظهر استحاضه آثيره، متوسطه شود، بايد براى نماز ظهْر غسل آند و براى نماز عصر و مغرب و عشا فقط وضو بگيرد            
نماز عصر هم غسل نكند،      براى نماز ظهر غسل نكند و فقط به مقدار نماز عصر وقت داشته باشد، بايد براى نماز عصر غسل نمايد، و اگر براى                                

 .بايد براى نماز مغرب غسل آند، و اگر براى آن هم غسل نكند و فقط به مقدار نماز عشا وقت داشته باشد، بايد براى عشا غسل نمايد
 اگر بعد از    ولى;  اگر پيش از هر نماز، خون مستحاضه آثيره قطع شود و دوباره بيايد، بايد براى هر نماز يك غسل به جا آورد                           )  ١٩٧مسئله  (

 .تواند نماز را بخواند غسل و پيش از نماز قطع شود، چنانچه وقت تنگ باشد آه نتواند غسل آند و نماز را در وقت بخواند، با همان غسل مى
يز اگر   اگر استحاضه آثيره، قليله شود، بايد براى نماز اول عمل آثيره و براى نمازهاى بعد عمل قليله را انجام دهد، و ن                                          )  ١٩٨مسئله   (

 .استحاضه متوسطه، قليله شود، بايد براى نماز اول، عمل متوسطه و براى نمازهاى بعد، عمل قليله را به جا آورد
 .اگر مستحاضه يكى از آارهايى را آه بر او واجب است، حّتى عوض آردن پنبه را ترك آند، نمازش باطل است) ١٩٩مسئله (
ير از نماز، آارى انجام دهد آه شرط آن وضو داشتن است، مثًال بخواهد جايى از بدن خود را به                         مستحاضه قليله اگر بخواهد غ     )  ٢٠٠مسئله  (

 .خّط قرآن برساند، بايد وضو بگيرد، و بنا بر احتياط واجب، وضويى آه براى نماز گرفته، آافى نيست
اى آه سجده   توّقف در مساجد ديگر و خواندن سورهبراى زن مستحاضه و متوسطه و آثيره رفتن به مسجدالحرام و مسجدالنبى و       )  ٢٠١مسئله  (

واجب دارد، و همچنين نزديكى شوهر با او در صورتى حالل است آه غسل آند، اگرچه آارهاى ديگرى را آه براى نماز واجب است، مثل عوض                             
 .آردن پنبه و دستمال، انجام نداده باشد

 .د پيش از وقت نماز جايى از بدن خود را به خّط قرآن برساند، بايد غسل آنداگر زن در استحاضه آثيره يا متوسطه بخواه) ٢٠٢مسئله (
 .نماز آيات بر مستحاضه واجب است و بايد براى نماز آيات هم، آارهايى را آه براى نماز يوميه گفته شد، انجام دهد) ٢٠٣مسئله (
 اگرچه بخواهد هر دو را پشت سر هم به جا آورد، بايد براى                   هرگاه در وقت نماز يوميه، نماز آيات بر مستحاضه واجب شود،              )  ٢٠۴مسئله  (

نماز آيات هم، تمام آارهايى را آه براى نماز يوميه او واجب است، انجام دهد، و احتياط واجب آن است آه هر دو را با يك غسل و يا وضو به جا                                        
 .نياورد، بلكه براى هر آدام، يك غسل و يا وضو به جا آورد

 . زن مستحاضه بخواهد نماز قضا بخواند، بايد براى هر نماز، آارهايى را آه براى نماز ادا بر او واجب است، به جا آورداگر) ٢٠۵مسئله (
شود، خون زخم نيست و شرعًا حكم حيض و نفاس را ندارد، بنا بر احتياط واجب، بايد به                  اگر زن بداند خونى آه از او خارج مى        )  ٢٠۶مسئله  (

بلكه اگر شك داشته باشد آه خون استحاضه است يا خونهاى ديگر، چنانچه نشانه آنها را نداشته باشد، بنا بر احتياط                                  ;  نددستور استحاضه عمل آ     
 .واجب بايد آارهاى استحاضه را انجام دهد

آيا اين مدت جزو    اگر مستحاضه قليله بعد از گرفتن وضو، براى رفتن به نماز جمعه، مسافت نيم ساعت را تا مكان نماز طى آند،                            )  ٢٠٧س  (
 شود يا دوباره بايد وضو بگيرد؟ مقدمات نماز محسوب مى

 ٢٢/١٢/۶٩ .ندارد ج ـ اگر خون تا هنگام خواندن نماز، بيرون نياید، اشكال

 شرط نزديكى با مستحاضه، انجام غسل است؟ آيا مستحاضه قليله هم بايد غسل نمايد، يا وضو آافى است؟) ٢٠٨س (
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غسل فقط در مستحاضه      .  آند، و وضو، شرط جواز مجامعت نيست           ، غسل واجب نيست و براى نمازهایش وضو آفایت مى                ج ـ در مستحاضه قليله       

 ١۴/۴/٧۴ .متوسطه و آثيره، شرط جواز مجامعت است

را به نحوى   اند، عادت ماهيانه آنان      اخيرًا برخى از پزشكان، با تجويز قرصهايى مخصوص براى بانوانى آه به سّن يائسگى رسيده                )  ٢٠٩س  (
به عبارت ديگر، براى جلوگيرى از مشكالت و          .  بينند آنند آه مثل قبل از يائسگى، در هر ماه در تاريخ معّين و به مدت معّين خون مى                         تنظيم مى 

يض را دارد يا    چنين خونى از نظر شرعى حكم ح       .  دهند مى آورد، عادت ماهانه را استمرار     بيماريهايى آه قطع عادت ماهيانه براى بانوان پيش مى         
 حكم استحاضه را؟

 ۵/۵/٧۵ .دارد ج ـ در فرض مزبور، شرعًا محكوم به استحاضه است و احكام آن را

 حيــض
 .گويند مى»  حائض «شود و زن را در موقع ديدن خون حيض،  خونى است آه غالبًا در هر ماه چند روزى از َرِحم زنها خارج مى»  حيض «
 .آيد ر اوقات، غليظ و گرم و رنگ آن سرِخ مايل به سياهى يا سرخ است و با فشار و آمى سوزش بيرون مىخون حيض در بيشت) ٢١٠مسئله (
بينند، محكوم به حيض نيست، گرچه        يعنى خونى آه مى    ;  شوند مى»   يائسه «زنهاى سّيده، بعد از تمام شدن شصت سال قمرى             )  ٢١١مسئله  (

خوِن زمان يائسگى، گرچه همه خصوصيات      .  شوند يستند، بعد از تمام شدن پنجاه سال قمرى يائسه مى         و زنهايى آه سّيده ن    ;  داراى صفات آن هم باشد    
ليكن باز هم احكام حيض را ندارد و استحاضه است، چون معيار در              ;  خون حيض را دارا باشد و عين همان خون باشد و به حسب واقع، حيض باشد                

آما اينكه مسافرى آه براى مثال، آمتر از مسافت شرعى، يعنى سه               ;  ار داده، نه هر حيض     احكام شرعى حيض، آن است آه شارع آن را حيض قر             
 .فرسخ و نيم برود و برگردد، گرچه مسافر عرفى است، اّما مسافر شرعى نيست آه احكام مسافر را داشته باشد

 . حيض نيستبيند، خونى آه دختر پيش از تمام شدن ُنه سال و زن بعد از يائسه شدن مى) ٢١٢مسئله (
 .ببيند دهد، ممكن است حيض زن حامله  و زنى آه بچه شير مى) ٢١٣مسئله (
هاى حيض را نداشته باشد، حيض نيست و اگر                داند سيزده سالش تمام شده يا نه، اگر خونى ببيند آه نشانه                     دخترى آه نمى   )  ٢١۴مسئله  (
 .شود آه بالغه شده است د، حيض است و معلوم مىهاى حيض را داشته باشد و اطمينان به حيض بودنش پيدا آن نشانه
 .زنى آه شك دارد يائسه شده يا نه، اگر خونى ببيند و نداند حيض است يا نه، بايد بنا بگذارد آه يائسه نشده است) ٢١۵مسئله (
 .د، حيض نيستشود و اگر مختصرى هم از سه روز آمتر باش مدت حيض آمتر از سه روز و بيشتر از ده روز نمى) ٢١۶مسئله (
روز خون ببيند و يك روز پاك شود و دوباره يك روز خون ببيند،                   پس اگر مثًال دو    .  سه روز اول حيض بايد پشت سر هم باشد           )  ٢١٧مسئله  (

 .حيض نيست
روز، مختصرى  الزم نيست در تمام سه روز خون بيرون بيايد، بلكه اگر در َفْرج خون باشد، آافى است، و چنانچه در بين سه                              )  ٢١٨مسئله  (

 .پاك شود و مدت پاك شدن به قدرى آم باشد آه بگويند در تمام سه روز در َفْرج خون بوده، باز هم حيض است
پس اگر از روز اول تا غروب        .  الزم نيست شب اول و شب چهارم را خون ببيند، ولى بايد در شب دوم و سوم، خون قطع نشود                       )  ٢١٩مسئله  (

، يا در وسط روز اول شروع شود و در همان موقع از روز چهارم قطع شود و در شب دوم و سوم هم هيچ خون                                  روز سوم پشت سرهم خون بيايد      
 .قطع نشود، حيض است

اگر سه روز پشت سر هم خون ببيند و پاك شود، چنانچه دوباره خون ببيند و روزهايى آه خون ديده و در وسط پاك بوده، روى                              )  ٢٢٠مسئله  (
 .شود، روزهايى هم آه در وسط پاك بوده، حيض استهم از ده روز بيشتر ن

اگر خونى ببيند آه از سه روز بيشتر و از ده روز آمتر باشد و نداند خون ُدَمل است يا خون حيض، چنانچه نداند ُدَمل در طرف                              )  ٢٢١مسئله  (
در .  خون از طرف چپ بيرون آيد، وارسى آند         پس اگر   .  چپ است يا طرف راست، در صورت امكان، مقدارى پنبه داخل َفْرج آند و بيرون آورد                    

داند خون حيض بوده يا ُدَمل، بايد         داند خون سابق حيض بوده، حيض قرار دهد، و اگر ُدَمل بوده، خون ُدَمل قرار دهـد، و اگر نمى                       صورتى آه مى  
 .دهد، به جا آورد مىهمه چيزهايى را آه بر حائض حرام است، ترك آـند و همه عبادتهايى را آه زن غير حائض انجام 

اگر خونى ببيند آه از سه روز بيشتر و از ده روز آمتر باشد و نداند خون حيض است يا زخم، اگر قبًال حيض بوده، حيض و                                    )  ٢٢٢مسئله  (
بادتهايى آه زن   داند پاك بوده يا حيض، همه چيزهايى را آه بر حائض حرام است، ترك آند و همه ع                        اگر پاك بوده، پاك قرار دهد، و چنانچه نمى           

 .دهد، به جا آورد غير حائض انجام مى
 .اگر خونى ببيند و شك آند آه خون حيض است يا استحاضه، چنانچه شرايط حيض را داشته باشد، بايد حيض قرار دهد) ٢٢٣مسئله (
 پنبه داخل َفْرج نمايد و آمى صبر آند    يعنى مقدارى ;  اگر خونى ببيند آه نداند خون حيض است يا بكارت، بايد خود را وارسى آند              )  ٢٢۴مسئله  (

 .پس اگر اطراف آن آلوده باشد، خون بكارت است و اگر به همه آن رسيده، حيض است. و بعد بيرون آورد
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اگر آمتر از سه روز خون ببيند و پاك شود و بعد از سه روز خون ببيند، خون دوم حيض است، و خون اول اگرچه در روزهاى                            )  ٢٢۵مسئله  (
 .باشد، حيض نيستعادتش 

، شب دوم و سوم، حتمًا بايد خون زن قطع نشود تا حيض محسوب گردد و الزم نيست شب اول                       )ره( از رساله امام   ۴۴٣طبق مسئله   )  ٢٢۶س  (
م، آنند آه مطمئن هستند آه خونشان حيض است، ولى بر اثر خوردن قرص، شب دوم و سو                   ولى بعضى از خانمها ادعا مى     ;  و چهارم را خون ببيند    

 حكم اين خانمها چيست؟. بينند خون حيض نمى

 ٣٠/۴/۶٩ .ج ـ در حيض، مشاهده سه روز متوالى و پى در پى خون، شرط است و اگر آمتر باشد، حيض نيست

آند و همراه با خوردن قرص، سه        خانمى در طول ماه رمضان براى جلوگيرى از عادت ماهانه، از قرص ضّد باردارى استفاده مى                )  ٢٢٧س  (
هاى  آيا لكّه. بيند آند و خون حيض مى بيند و بعد از ماه مبارك رمضان، قرص خوردن را قطع مى          هايى مى  ز پشت سر هم، مقدار خيلى آم، لّكه       رو

 باشد يا نه؟ قبلى ملحق به خون حيض است؟ آيا اين سه روز حيض مى

اّما اگر در   ;  ه و خون هيچ قطع نشده است، آن سه روز هم حيض است            محفوظ ماند  ج ـ در صورتى آه در آن سه روز، مواالت و پى در پى بودن حيض،                

 ٣٠/۴/۶٩ .هر روزى مقدارى آم، لّكه خون دیده است، حيض نيست

مثًال ده روز بعد از اينكه اّيام حيض او تمام شده است، يا هنوز               (بيند   زنى آه در حين نزديكى با شوهر، در غير اّيامى آه حيض مى             )  ٢٢٨س  (
بيند آه صفات خون حيض را دارد، حكم آن خون چيست؟ آيا امكان دارد آه هنگام نزديكى، خون به جهت زخم يا جراحت                            خونى مى  ،)حائض نشده 

 چيست؟ به وجود آمده باشد؟ چنانچه حيض باشد، حكم آّفاره و غيره

يض است، وگرنه چون مشكوك است آه خون زخم            هم خواهد آمد، محكوم به ح        ج ـ اگر خروج خون در زمان عادت باشد و بداند آه سه روز متوالى                    

اّما اگر بعد از آميزش     ;  قبلى است  ، منوط به علم   )آه احتياط مستحّب است   (است یا استحاضه، محكوم به استحاضه است، و آّفاره دخول در حال حيض                 

 ٢/٩/٧۵ .ندارد متوجه شود، قطعًا آّفاره

داند تا ده روز ادامه       بيند و شك دارد آه خون است يا نه و نمى              ، آب زرد رنگى مى     زنى بعد از سپرى شدن اّيام عادت و پاك شدن           )  ٢٢٩س  (
 تكليف چيست؟. دارد يا نه

آند، آنچه آه بعد از عادت        شود، محكوم به حيض است، و اگر مطمئن است آه از ده روز تجاوز مى                    ج ـ اگر مطمئن است آه قبل از ده روز قطع مى               

 .ه است، و اگر در تجاوز از ده روز شك دارد، اّیام مشكوآه اّیام استظهار استشود، محكوم به استحاض خارج مى

 احكام حائض
 :چند چيز بر حائض حرام است) ٢٣٠مسئله (
ولى به جا آوردن عبادتهايى آه وضو و غسل و تيّمم براى آنها الزم                 ;   عبادتهايى آه مانند نماز بايد با وضو يا غسل يا تيّمم به جا آورده شود                  .١

 ;نيست، مانند نماز مّيت، مانعى ندارد
 ; تمام چيزهايى آه بر ُجُنب حرام است و در احكام جنابت گفته شد.٢
بلكه ;  گاه داخل شود و منى هم بيرون نيايد           جماع آردن در َفْرج و ُدُبر، آه هم براى مرد حرام است و هم براى زن، اگرچه به مقدار ختنه                            .٣

 .گاه را هم داخل نكند آمتر از ختنهاحتياط واجب آن است آه مقدار 
پس زنى آه   .  جماع آردن در روزهايى هم آه حيض زن قطعى نيست، ولى شرعًا بايد براى خود حيض قرار دهد، حرام است                          )  ٢٣١مسئله  (

تواند در آن  شوهرش نمىشود، روزهاى عادت خويشان خود را حيض قرار دهد،  بيند و بايد به دستورى آه بعدًا گفته مى   بيشتر از ده روز خون مى     
 .روزها با او نزديكى نمايد

 اگر شماره روزهاى حيض زن به سه قسمت تقسيم شود و مرد در قسمت اول آن، با زن خود در ُقُبل جماع آند، بنا بر احتياط                                   )  ٢٣٢مسئله  (
.  قسمت سوم جماع آند، بايد چهار نخود و نيم بدهد            مستحب، هجده نخود طال آّفاره به فقير بدهد و اگر در قسمت دوم جماع آند، ُنه نخود و اگر در                        

بيند، اگر شوهرش در شب يا روز اول و دوم با او جماع آند، هجده نخود طال بدهد، و در شب يا روز سوم                            مثًال زنى آه شش روز خون حيض مى        
 .چهارم، ُنه نخود، و در شب يا روز پنجم و ششم چهار نخود و نيم طال آّفاره بدهد و

 .وطى در ُدُبر زن حائض، بنا بر احتياط مستحب آّفاره دارد) ٢٣٣ مسئله(
 .دار بدهد الزم نيست طالى آّفاره را از طالى سّكه دار بدهد، ولى اگر بخواهد قيمت آن را بدهد، بايد قيمت سّكه) ٢٣۴مسئله (
خواهد به  ، تفاوت آرده باشد، بايد قيمت وقتى را آه مىخواهد به فقير بدهد اگر قيمت طال در وقتى آه جماع آرده با وقتى آه مى   )  ٢٣۵مسئله  (

 .فقير بدهد، حساب آند
اگر آسى هم در قسمت اول و هم در قسمت دوم و هم در قسمت سوم حيض، با زن خود جماع آند، احتياط مستحب آن است آه                                 )  ٢٣۶مسئله  (

 .شود، بدهد هر سه آّفاره را آه روى هم سى و يك نخود و نيم مى
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اگر انسان بعد از آنكه در حال حيض جماع آرده و آّفاره آن را داده دوباره جماع آند، احتياط مستحب آن است آه باز هم                                            )  ٢٣٧مسئله  (
 .بدهد آّفاره
اگر مردى با زن حائض چند مرتبه جماع آند و در بين آنها آّفاره ندهد، احتياط مستحب آن است آه براى هر جماع، يك آّفاره                                 )  ٢٣٨مسئله  (
 .دبده

اگر مرد در حال جماع بفهمد آه زن حائض شده، بايد فورًا از او جدا شود، و اگر جدا نشود، بنا بر احتياط مستحب بايد آّفاره                                    )  ٢٣٩مسئله  (
 .بدهد

ست اگر مرد با زن حائض زنا آند يا با زن حائض نامحرمى به گمان اينكه همسر خود اوست، جماع نمايد، احتياط مستحب آن ا                            )  ٢۴٠مسئله  (
 .آه آّفاره بدهد

تواند، بنا بر احتياط مستحب استغفار آند، و          اى به فقير بدهد، و اگر نمى        تواند آّفاره بدهد، بهتر آن است آه صدقه         آسى آه نمى  )  ٢۴١مسئله  (
 .هر وقت توانست، بنابر احتياط مستحب آّفاره را بدهد

 .شود ـ باطل است م طالق گفته مىطالق دادن زن در حال حيض ـ به طورى آه در احكا) ٢۴٢مسئله (
 .ام، بايد حرف او را قبول آرد اگر زن بگويد حائضم يا از حيض پاك شده) ٢۴٣مسئله (
 .اگر زن در بين نماز حائض شود، نماز او باطل است) ٢۴۴مسئله (
ز نماز بفهمد آه در بين نماز حائض شده،         ولى اگر بعد ا   ;  اگر زن در بين نماز شك آند آه حائض شده يا نه، نماز او صحيح است                )  ٢۴۵مسئله  (

 .نمازى آه خوانده، باطل است
بعد از آنكه زن از خون حيض پاك شد، واجب است براى نماز و عبادتهاى ديگرى آه بايد با وضو يا غسل يا تيّمم به جا آورده                                  )  ٢۴۶مسئله  (

 .آند شود، غسل آند و دستورآن مثل غسل جنابت است و از وضو آفايت مى
; تواند با او جماع آند     بعد از آنكه زن از خون حيض پاك شد، اگرچه غسل نكرده باشد، طالق او صحيح است و شوهرش هم مى                      )  ٢۴٧سئله  م(

اّما آارهاى ديگرى آه در وقت حيض بر او حرام بوده، مانند توّقف در       .  ولى احتياط مستحب آن است آه پيش از غسل از جماع با او خوددارى نمايد              
 .شود  مّس خّط قرآن، تا غسل نكند بر او حالل نمىمسجد و

 .هاى واجب را بايد قضا نمايد ولى روزه; اى آه زن در حال حيض نخوانده، قضا ندارد نمازهاى يوميه) ٢۴٨مسئله (
 .اندشود، بايد فورًا نماز بخو هرگاه وقت نماز داخل شود و بداند آه اگر نماز را تأخير بيندازد، حائض مى) ٢۴٩مسئله (
بگذرد و حائض   )  به مقدار متعارف  (اگر زن نماز را تأخير بيندازد و از اول وقت به اندازه انجام واجبات يك نماز و مستحّبات                         )  ٢۵٠مسئله  (

فر مثًال زنى آه مسا    .  شود، قضاى آن نماز بر او واجب است ولى در تند خواندن و آند خواندن و چيزهاى ديگر، بايد مالحظه حال خود را بكند                                    
شود آه به مقدار خواندن چهار رآعت نماز، به دستورى آه گفته شد، از اول        نيست، اگر در اول ظهر نماز نخواند، قضاى آن در صورتى واجب مى            

ظهر بگذرد و حائض شود، و براى آسى آه مسافر است، گذشتن وقت به مقدار خواندن دو رآعت، آافى است و نيز بايد مالحظه تهّيه شرايطى را                                 
 .پس اگر به مقدار فراهم آوردن آن مقّدمات و خواندن يك نماز بگذرد و حائض شود، قضا واجب است، وگرنه واجب نيست. ه دارا نيست، بنمايدآ

اگر زن در آخر وقت نماز از خون پاك شود و به اندازه غسل و مقّدمات ديگر نماز، مانند تهّيه آردن لباس يا آب آشيدن آن و                                     )  ٢۵١مسئله  (
 .دن يك رآعت نماز يا بيشتر از يك رآعت، وقت داشته باشد، بايد نماز را بخواند و اگر نخواند، بايد قضاى آن را به جا آوردخوان
اّما اگر  ;  تواند با تيّمم، نماز را در وقت بخواند، آن نماز بر او واجب نيست                 اگر زن حائض به اندازه غسل وقت ندارد، ولى مى           )  ٢۵٢مسئله  (

 .ى وقت، تكليفش تيّمم است، مثل آنكه آب برايش ضرر دارد، بايد تيّمم آند و آن نماز را بخواندگذشته از تنگ
 .اگر زن حائض بعد از پاك شدن شك آند آه براى نماز وقت دارد يا نه، بايد نمازش را بخواند) ٢۵٣مسئله (
رآعت وقت ندارد، نماز نخواند و بعد بفهمد آه وقت داشته، بايد                  اگر به خيال اينكه به اندازه تهّيه مقدمات نماز و خواندن يك                    )  ٢۵۴مسئله  (

 .قضاى آن نماز را به جا آورد
مستحّب است آه زن حائض، در وقت نماز، خود را از خون پاك نمايد و پنبه و دستمال را عوض آند و وضو بگيرد، و اگر                                      )  ٢۵۵مسئله  (
 .ه قبله بنشيند و مشغول ذآر و دعا و صلوات شودتواند وضو بگيرد، تيّمم نمايد و در جاى نماز رو ب نمى

خواندن و همراه داشتن قرآن  و رساندن جايى از بدن به حاشيه و مابين خطهاى قرآن و نيز خضاب آردن به حنا و مانند آن،                                     )  ٢۵۶مسئله  (
 .براى حائض مكروه است

بعد .  ام هفت روز بوده است، عمل بستن لوله َرِحم را انجام داده           با توجه به استفاده از قرص و مدت زمان حيض آه در تاريخ معّين                 )  ٢۵٧س  (
آيا اضافه مدت آه پنج روز        .  از عمل مذآور، حيض در تاريخ معّين شروع شد، ولى از هفت روز بيشتر شد و حدود دوازده روز ادامه پيدا آرد                                

 است، محكوم به استحاضه است يا خونريزى قروح و جروح عمل؟
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 ٢۶/١٠/٧۵.از عادت هميشگى، حكم استحاضه را دارد و باید به دستور آن عمل شودج ـ مدت زمان بيش 

شود آه زرد رنگ و بدون سوزش است و حّتى با داخل آردن پنبه در َرِحم هم هيچ                    قبل از عادت ماهانه، آبى از َرِحم من خارج مى          )  ٢۵٨س  (
آيا اين آب را    .  شود  پنجم عادِت ماهانه و قطع خونريزى، همين برنامه تكرار مى           آند آه حاآى از خون باشد و بعد از روز           چيز به پنبه برخورد نمى    

با توجه به   .  خواندم دانستم، نمازهايم را نمى    بايد جزو عادت ماهانه قرار داد؟ به عالوه، بعد از روز پنجم و قطع عادت، بنده چون خود را پاك نمى                        
آيد، نزديكى با شوهر،      شوم، آيا نمازهايم قضا دارد؟ و آيا قبل از عادت آه اين آب مى                     مىاينكه بعضى اوقات روز پنجم و گاهى روز هفتم پاك                 

 است؟ جايز

شود، و اگر محرز شود آه خون و قبل  ج ـ اگر در خون بودن آن آب و مایْع شك باشد، محكوم به طهارت است و هيچ اثرى از آثار خونها بر آن بار نمى                 

شود، محكوم به حيض است، وگرنه اگر از ده روز تجاوز نماید،               گر بعد از زمان عادت خارج و تا ده روز قطع مى             از عادت است، استحاضه است، و ا       

زیرا اگر در خون بودن     ;  شود آنچه آه بعد از عادت است، محكوم به استحاضه است، و در مورد آميزش قبل از عادت، حكمش از مسائل قبل روشن مى                        

شود و بود و نبودش مساوى است، و اگر خون باشد، چون استحاضه قليله است، آميزش در آن زمان مانعى                            ار نمى آن شك باشد، هيچ اثرى بر آن ب          

ندارد، و در مورد مسئله عادت، آه بعضى از ماهها پنج روز و بعضى از ماهها هفت روز است، همه آن خونها محكوم به حيض است و به طور آّلى،                                     

 ٣٠/٣/٧۴ .نكند، همه آنها حيض استهرگاه خون حيض از ده روز تجاوز 

 به قصد زيارت، جايز است يا خير؟) عليهم السالم(رفتن زن به هنگام عادت ماهانه به حرم ائّمه معصوم) ٢۵٩س (

 ١۵/۴/٧٣ .ج ـ احتياط واجب در ترك است

ائض در آن حرام است، چيست؟ آيا حرم           آه دخول ُجُنب و ح      )  عليهم السالم (منظور از حرم در اماآن متبرآه و مزار ائّمه اطهار              )  ٢۶٠س  (
 امامزادگان هم مشمول اين حكم هست يا خير؟

شود و دخول به حرم امامزادگان، اگر مسجد            ج ـ منظور از حرم، اطراف ضریح و زیر گنبد است و شامل رواقها و صحنهایى آه مسجد نيست، نمى                             

 ۴/٣/٧۶ .وب استنباشد، حرمت ندارد، هرچند آه احترام حرم امامزادگان نيز مطل

 باشد، حرام است؟) حيض(آيا قرآن خواندن، هنگامى آه زن داراى عذر شرعى ) ٢۶١س (

/٢١/٨ .هایى آه سجده واجب دارند، حرام است خواندن حّتى یك حرف از سوره ليكن; ج ـ خواندن قرآن براى حائض و ُجُنب، مكروه، اّما جایز است

۶٨ 

 كليف او چيست؟اگر زنى در مسجد حيض شود، ت) ٢۶٢س (

 ١٧/١/۶٨ .ج ـ واجب است آه از مسجد خارج شود

 اقسام زنهاى حائض
 :اند زنهاى حائض بر شش ِقسم)٢۶٣مسئله (
 صاحب عادت وقتيه و عدديه، و آن زنى است آه دو ماه پشت سر هم در وقت معّين، خون حيض ببيند و شماره روزهاى حيض او هم در هر                               .١

 ;ثل آنكه دو ماه پشت سر هم از اول تا هفتم ماه، خون ببينددو ماه، يك اندازه باشد، م
 صاحب عادت وقتيه، و آن زنى است آه دو ماه پشت سر هم در وقت معّين، خون حيض ببيند، ولى شماره روزهاى حيض او در هر دو ماه                                  .٢

 ;ز هفتم، و ماه دوم، روز هشتم از خون پاك شودمثًال دو ماه پشت سر هم از روز اول ماه خون ببيند، ولى ماه اول، رو. يك اندازه نباشد
 صاحب عادت عدديه، و آن زنى است آه شماره روزهاى حيض او در دو ماِه پشت سر هم به يك اندازه باشد، ولى وقت ديدن آن دو خوْن                                        .٣

 ;مثل آنكه ماه اول از پنجم تا دهم و ماه دوم از دوازدهم تا هفدهم خون ببيند; يكى نباشد
 ;است اى پيدا نكرده ه، و آن زنى است آه چند ماه خون ديده، ولى عادت معّينى پيدا نكرده، يا عادتش به هم خورده و عادت تازه مضطرب.۴
 ; مبتدئه، و آن زنى است آه دفعه اوِل خون ديدن اوست.۵
 . ناسيه، و آن زنى است آه عادت خود را فراموش آرده است.۶

 .شود  در مسائل آينده گفته مىهر آدام از اينها احكامى دارند آه

 صاحب عادت وقتيه و عددیه . ١
 :اند زنهايى آه عادت وقتيه و عدديه دارند، سه دسته) ٢۶۴مسئله (

مثًال دو ماه پشت سر هم از روز اول ماه،             .  وقت معّين هم پاك شود       زنى آه دو ماه پشت سر هم، در وقت معّين، خون حيض ببيند و در                      .الف
 ;ز هفتم پاك شود آه عادت حيض اين زن، از اول ماه تا هفتم استببيند و رو خون
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هاى حيض را    بيند نشانه  شود، ولى دو ماه پشت سر هم، چند روز معّين، مثًال از اول ماه تا هشتم، خونى آه مى                          زنى آه از خون پاك نمى        .ب
هاى استحاضه را دارد آه عادت او از اول ماه تا               خونهاى او نشانه  آيد و بقّيه      دارد، يعنى غليظ و سياه و گرم است و با فشار و سوزش بيرون مى                  

 ;شود مى هشتم
 زنى آه دو ماه پشت سِر هم، در وقت معّين، خون حيض ببيند و بعد از آنكه سه روز يا بيشتر خون ديد، يك روز يا بيشتر پاك شود و دوباره                                   .ج

در وسط پاك بوده، از ده روز بيشتر نشود و در هر دو ماه، همه روزهايى آه خون ديده                      خون ببيند، و تمام روزهايى آه خون ديده، با روزهايى آه              
و الزم نيست    ;  و در وسط پاك بوده، روى هم يك اندازه باشد، آه عادت او به اندازه تمام روزهايى است آه خون ديده و در وسط پاك بوده است                                        

مثًال اگر در ماه اول از روز اول ماه تا سوم خون ببيند و سه روز پاك شود و                           .  زه باشد روزهايى آه در وسط پاك بوده، در هر دو ماه به يك اندا                 
دوباره، سه روز خون ببيند و در ماه دوم، بعد از آنكه سه روز خون ديد، سه روز يا آمتر يا بيشتر، پاك شود و دوباره خون ببيند و روى هم از ُنه                                       

 .شود ن، ُنه روز مىروز بيشتر نشود، همه حيض است و عادت اين ز
تر خون ببيند، به طورى آه        زنى آه عادت وقتيه و عدديه دارد، اگر در وقت عادت يا دو سه روز جلوتر يا دو سه روز عقب                            )  ٢۶۵مسئله  (

و ;  ، عمل آند  هاى حيض را نداشته باشد، بايد به احكامى آه براى زن حائض گفته شد                بگويند حيض را جلو يا عقب انداخته، اگرچه آن خون، نشانه            
 .چنانچه بعد بفهمد آه حيض نبوده، مثل اينكه پيش از سه روز پاك شود، بايد عبادتهايى را آه به جا نياورده، قضا نمايد

زنى آه عادت وقتيه و عدديه دارد، اگر چند روز پيش از عادت و همه روزهاى عادت و چند روز بعد از عادت را خون ببيند و                              )  ٢۶۶مسئله  (
 ده روز بيشتر نشود، همه حيض است، و اگر از ده روز بيشتر شود، فقط خونى را آه در روزهاى عادت خود ديده، حيض است و                                         روى هم از   

; خونى آه پيش از آن و بعد از آن ديده، استحاضه است و بايد عبادتهايى را آه در روزهاى پيش از عادت و بعد از عادت به جا نياورده، قضا نمايد                                  
هاى عادت را با چند روز پيش از عادت خون ببيند و روى هم از ده روز بيشتر نشود، همه حيض است و اگر از ده روز بيشتر                                        و اگر همه روز    

و اگر  ;  شود، فقط روزهاى عادت او حيض است و خونى آه جلوتر از آن ديده استحاضه است و چنانچه در آن روزها عبادت نكرده، بايد قضا نمايد                            
با چند روز بعد از عادت خون ببيند و روى هم از ده روز بيشتر نشود، همه حيض است، و اگر بيشتر شود، فقط روزهاى                               همه روزهاى عادت را      

 .عادْت حيض و باقى استحاضه است
 زنى آه عادت وقتيه و عدديه دارد، اگر مقدارى از روزهاى عادت را با چند روز پيش از عادْت خون ببيند و روى هم از ده                                    )  ٢۶٧مسئله  (

روز بيشتر نشود، همه حيض است، و اگر از ده روز بيشتر شود، روزهايى آه در عادت خون ديده با چند روز پيش از آنكه روى هم به مقدار                                             
و اگر مقدارى از روزهاى عادت را با چند روز بعد از عادت خون ببيند و روى                  ;  دهد عادت او شود، حيض، و روزهاى اول را استحاضه قرار مى           

ه روز بيشتر نشود، همه حيض است و اگر بيشتر شود، بايد روزهايى آه در عادت خون ديده با چند روز بعد از آنكه روى هم به مقدار                                          هم از د   
 .عادت او شود، حيض و بقّيه را استحاضه قرار دهد

 ببيند و فاصله بين دو خون آمتر از ده           زنى آه عادت دارد، اگر بعد از آنكه سه روز يا بيشتر خون ديد، پاك شود و دوباره خون                     )  ٢۶٨مسئله  (
مثل آنكه پنج روز خون ببيند و پنج روز پاك شود           ;  روز باشد و همه روزهايى آه خون ديده با روزهايى آه در وسط پاك بوده از ده روز بيشتر باشد                    

 :و دوباره پنج روز خون ببيند، چند صورت دارد
بيند، در روزهاى عادت     ارى از آن، در روزهاى عادت باشد و خون دوم آه بعد از پاك شدن مى                   آنكه تمام خونى آه دفعه اول ديده، يا مقد          .الف

 ;نباشد، آه بايد همه خون اول را حيض و خون دوم را استحاضه قرار دهد
 را حيض و خون      آنكه خون اول در روزهاى عادت نباشد و تمام خون دوم يا مقدارى از آن در روزهاى عادت باشد، آه بايد همه خون دوم                             .ب

 ;اول را استحاضه قرار دهد
 آنكه مقدارى از خون اول و دوم در روزهاى عادت باشد، و خون اولى آه در روزهاى عادت بوده، از سه روز آمتر نباشد و با پاآى وسط و              .ج

ا حيض است و مقدارى از خون اول آه          مقدارى از خون دوم آه آن هم در روزهاى عادت بوده از ده روز بيشتر نباشد آه در اين صورت، همه آنه                         
مثًال اگر عادتش از سوم ماه تا دهم بوده، در            .  پيش از روزهاى عادت بوده و مقدارى از خون دوم آه بعد از روزهاى عادت بوده، استحاضه است                      

دهم حيض است و از اول تا سوم و همچنين          آه يك ماه از اول تا ششم خون ببيند و دو روز پاك شود و بعد تا پانزدهم خون ببيند، از سوم تا                           صورتى
 ;از دهم تا پانزدهم، استحاضه است

 آنكه مقدارى از خون اول و دوم در روزهاى عادت باشد، ولى خون اولى آه در روزهاى عادت بوده، از سه روْز آمتر باشد، آه بايد در تمام                              .د
فته شد، ترك آند و آارهاى استحاضه را به جا آورد، يعنى به دستورى آه براى        دو خون و پاآى وسط، آارهايى را آه بر حائض حرام است و قبًال گ              

 .زن مستحاضه گفته شد، عبادتهاى خود را انجام دهد
زنى آه عادت وقتيه و عدديه دارد، اگر در وقت عادت خون نبيند و در غير آن وقت به شماره روزهاى حيضش خون ببيند، بايد                            )  ٢۶٩مسئله  (

 .ر دهد، چه پيش از وقت عادت ديده باشد، چه بعد از آنهمان را حيض قرا
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زنى آه عادت وقتيه و عدديه دارد، اگر در وقت عادت خود خون ببيند، ولى شماره روزهاى آن آمتر يا بيشتر از روزهاى عادت      )  ٢٧٠مسئله  (
ى آه داشته خون ببيند، بايد آن خونى آه در وقت عادت               او باشد، و بعد از پاك شدن آه پاآى آمتر از ده روز باشد دوباره به شماره روزهاى عادت                        

 .ديده حيض قرار دهد و آنكه در خارج از وقت عادت بوده را استحاضه قرار دهد
هاى حيض   زنى آه عادت وقتيه و عدديه دارد، اگر بيشتر از ده روز خون ببيند، خونى آه در روزهاى عادت ديده، اگرچه نشانه                      )  ٢٧١مسئله  (

مثًال زنى آه عادت    .  هاى حيض را داشته باشد، استحاضه است        اشد، حيض است، و خونى آه بعد از روزهاى عادت ديده، اگرچه نشانه               را نداشته ب  
 .حيض او از اول ماه تا هفتم است، اگر از اول تا دوازدهم خون ببيند، هفت روز اول آن حيض و پنج روز بعد استحاضه است

 صاحب عادت وقتيه . ٢
 : اند  زنهايى آه عادت وقتيه دارند، سه دسته)٢٧٢مسئله (

 زنى آه دو ماه پشت سر هم، در وقت معّين، خون حيض ببيند و بعد از چند روز پاك شود، ولى شماره روزهاى آن در هر دو ماه به يك                                        .الف
وم، روز هشتم از خون پاك شود آه اين زن بايد روز       مثًال دو ماه پشت سر هم روز اول ماه خون ببيند، ولى ماه اول، روز هفتم، و ماه د                  .  اندازه نباشد 

 ;اول ماه را روز اوِل عادت حيض خود قرار دهد
هاى حيض را دارد، يعنى غليظ و سياه و گرم است و             شود، ولى دو ماه پشت سر هم، در وقت معّين خون او نشانه               زنى آه از خون پاك نمى      .ب

شماره روزهايى آه خون او نشانه حيض دارد، در هر دو ماه، يك                      او نشانه استحاضه را دارد و         آيد و بقّيه خونهاى     با فشار و سوزش بيرون مى       
هاى حيض و بقّيه نشانه استحاضه را داشته باشد،          مثًال در ماه اول، از اول ماه تا هفتم و در ماه دوم از اول ماه تا هشتم، خون او نشانه                      .  اندازه نيست 

 ;را روز اول عادت حيض خود قرار دهدآه اين زن هم بايد روز اول ماه 
 زنى آه دو ماه پشت سر هم، در وقت معّين، سه روز يا بيشتر خون حيض ببيند و بعد پاك شود و دومرتبه خون ببيند و تمام روزهايى آه                                         .ج

مثًال در ماه اول هشت روز و در        .  ل باشد خون ديده با روزهايى آه در وسط پاك بوده، از ده روز بيشتر نشود، ولى ماه دوم، آمتر يا بيشتر از ماه او                       
 .آه اين زن هم بايد روز اول ماه را روز اول عادت حيض خود قرار دهد. ماه دوم ُنه روز باشد

زنى آه عادت وقتيه دارد، اگر در وقت عادت خود يا دو سه روز پيش از عادت يا دو سه روز بعد از عادت، خون ببيند، به                                        )  ٢٧٣مسئله  (
هاى حيض را نداشته باشد، بايد به احكامى آه براى زنهاى حائض گفته شد،               يند حيض را جلو يا عقب انداخته، اگرچه آن خون، نشانه          طورى آه بگو  
 .و اگر بعد بفهمد آه حيض نبوده، مثل آنكه پيش از سه روز پاك شود، بايد عبادتهايى را آه به جا نياورده قضا نمايد; عمل نمايد

هاى آن تشخيص دهد، بايد شماره       نتواند حيض را به واسطه نشانه      عادت وقتيه دارد، اگر بيشتر از ده روز خون ببيند و            زنى آه   )  ٢٧۴مسئله  (
خود  تواند عادت آنان را براى     ولى در صورتى مى   ;  خود حيض قرار دهد    خويشان پدرى يا مادرى خود را ـ خواه زنده باشند يا مرده ـ براى                 عادت

عادت بعضى پنج     روزهاى حيض همه آنان به يك اندازه باشد و اگر شماره روزهاى حيض آنان به يك اندازه نباشد، مثالً                       حيض قرار دهد آه شماره    
تواند عادت آنان را براى خود حيض قرار دهد، مگر آنكه آسانى آه عادتشان با ديگران فرق دارد                     روز و عادت بعضى ديگر هفت روز باشد، نمى         

 .مقابل آنان، هيچ حساب شوند آه در اين صورت، بايد عادت بيشتر آنان را براى خود حيض قرار دهدبه قدرى آم باشند آه در 
دهد، بايد روزى را آه در هر ماه اول عادت او بوده،              زنى آه عادت وقتيه دارد و شماره عادت خويشان خود را حيض قرار مى              )  ٢٧۵مسئله  (

شده، چنانچه يك ماه،      ديده و گاهى روز هفتم و گاهى روز هشتم پاك مى                روز اول ماه خون مى      مثًال زنى آه هر ماه،        .  اوِل حيض خود قرار دهد      
 .دوازده روز خون ببيند و عادت خويشانش هفت روز باشد، بايد هفت روز اول ماه را حيض و باقى را استحاضه قرار دهد

حيض قرار دهد، چنانچه خويشاوندى نداشته باشد، يا شماره عادت          زنى آه عادت وقتيه دارد و بايد شماره عادت خويشان خود را             )  ٢٧۶مسئله  (
 .بيند تا هفت روز را حيض و بقّيه را استحاضه قرار دهد آنان مثل هم نباشد، بايد در هر ماه از روزى آه خون مى

نش قطع شد، بايد تا روز هفتم        آيا اگر در روز پنجم خو      .  شود زنى بعضى از ماهها روز پنجم و بعضى از ماهها روز هفتم پاك مى                )  ٢٧٧س  (
با توجه به اينكه بعضى وقتها غسل آرده و اّتفاقى نيفتاده، و بعضى وقتها غسل آرده و بعد از غسل،                           (صبر نمايد، يا اينكه بالفاصله بايد غسل آند            

 ؟)دوباره خون ديده است

دو مرتبه باید    وجود ندارد، باید غسل نماید، و اگر خون آمد،           )   در َرِحم  ولو(خون   اگر مطمئن شد آه    .  ج ـ باید بعد از روز پنجم، امتحان و اختبار آند               

 ٣٠/٣/٧۴ .غسل آند، و اّیام پاآى در وسط هم محكوم به حيض است

 صاحب عادت عددیه . ٣
 :اند زنهايى آه عادت عدديه دارند، سه دسته) ٢٧٨مسئله (
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ك اندازه باشد، ولى وقت خون ديدن او يكى نباشد آه در اين صورت،                      زنى آه شماره روزهاى حيض او در دو ماه پشت سر هم، به ي                     .  الف
مثًال اگر ماه اول از روز اول تا پنجم و ماه دوم از يازدهم تا پانزدهم خون ببيند، مدت                             .  شود هرچند روزى آه خون ديده، عادت او محسوب مى            

 ;شود عادت او پنج روز مى
بيند، نشانه حيض و بقّيه نشانه استحاضه را دارد و                شت سر هم، چند روز از خونى آه مى            شود، ولى دو ماه پ        زنى آه از خون پاك نمى         .ب

شماره روزهايى آه خون نشانه حيض را دارد، در هر دو ماه، به يك اندازه است، اّما وقت آن يكى نيست آه در اين صورت، هرچند روزى آه                                          
 اگر يك ماه از اول ماه تا پنجم و ماه بعد از يازدهم تا پانزدهم، خون او نشانه حيض و                مثًال.  شود خون او نشانه حيض را دارد، عادت او محسوب مى         

 ;شود بقّيه نشانه استحاضه را داشته باشد، شماره روزهاى عادت او پنج روز مى
وقت ديدن خون در ماه اول با        زنى آه دو ماه پشت سر هم، سه روز يا بيشتر خون ببيند و يك روز يا بيشتر پاك شود و دومرتبه خون ببيند و                             .ج

ماه دوم فرق داشته باشد آه اگر تمام روزهايى آه خون ديده و روزهايى آه در وسط پاك بوده از ده روز بيشتر نشود و شماره روزهاى آن هم به يك                            
نيست روزهايى آه در وسط پاك       شود و الزم     اندازه باشد، تمام روزهايى آه خون ديده با روزهاى وسط آه پاك بوده، عادت حيض او محسوب مى                     

مثًال اگر ماه اول، از روز اول تا سوم ماه خون ببيند و دو روز پاك شود و دوباره سه روز خون ببيند و ماه                             .  بوده، در هر دو ماه به يك اندازه باشند         
 روى هم از هشت روز بيشتر نشود، مدت عادت او           دوم، از يازدهم تا سيزدهم خون ببيند و دو روز يا بيشتر يا آمتر، پاك شود و دوباره خون ببيند و                     

 .شود هشت روز مى
يك  خون ببيند و از ده روز بيشتر شود، چنانچه همه خونهايى آه ديده             زنى آه عادت عدديه دارد، اگر بيشتر از شماره عادت خود          )  ٢٧٩مسئله  (

نباشند،  استحاضه قرار دهد، و اگر همه خونهايى آه ديده يك جور             جور باشند، بايد از موقع ديدن خون به شماره روزهاى عادتش حيض و بقّيه را                     
با شماره روزهاى    استحاضه را داشته باشند، اگر روزهايى آه خون نشانه حيض را دارد             بلكه چند روز از آن، نشانه حيض و چند روز ديگر نشانه             

رار دهد، و اگر روزهايى آه خون نشانه حيض دارد، از روزهاى                  حيض و بقّيه را استحاضه ق        عادت او به يك اندازه است، بايد همان روزها را              
عادت او بيشتر است، فقط به اندازه روزهاى عادت او حيض و بقّيه استحاضه است، و اگر روزهايى آه خون نشانه حيض دارد، از روزهاى عادت                            

 .دتش شود، حيض و بقّيه را استحاضه قرار دهداو آمتر است، بايد آن روزها را با چند روز ديگر آه روى هم به اندازه روزهاى عا
زنى عادت وقتيه ندارد، اّما در مورد اينكه صاحب عادت عدديه است نيز ترديد دارد، به اين صورت آه مدت خون ديدن وى                                        )  ٢٨٠س  (
وظيفه وى  .  بيند ، لّكه خون مى    گاهى نيز در فاصله روز هفتم و دهم          .  بيند روز است و از هفت تا ده روز، ترّشحاتى به رنگ زرد تيره مى                     هفت
 ؟)روز است با توجه به اينكه عادت خويشان وى، بنا بر قول خودشان، هفت( چيست

، )همچنان آه مفروض سؤال هم همين است       (آند   آید و از ده روز تجاوز نمى        ج ـ همه ترشّحات و انواع خونهایى آه چند روز بعد از حيض بيرون مى                 

 ٢/١/٧۶ .ده روز تجاوز آرد، حكم آن در مسئله قبل بيان گردیدمحكوم به حيض است و اگر از 

. بيند ، ولى در ماه مبارك رمضان، در روز هشتم نيز لك مى           )عادتش هميشه هفت روز بوده است     (خانمى صاحب عادت عدديه است      )  ٢٨١س  (
 اين لك چه حكمى دارد؟ آيا حيض است يا استحاضه؟

آند، استحاضه است، و اگر شك دارد،        سد، محكوم به حيض است، و اگر مطمئن است آه از ده روز تجاوز مى               ر ج ـ اگر مطمئن است آه به ده روز نمى         

شود آه استحاضه بوده، و فرض       اگر تجاوز آرد، معلوم مى    .  آند یا نه   باید بين اعمال مستحاضه و تروك حائض، جمع آند، تا معلوم شود آه تجاوز مى                

شود آه حيض بوده و باید مجّددًا غسل حيض را انجام دهد، و چون محّرمات                      ده، و اگر تجاوز نكرد، معلوم مى        هم این است آه به وظایفش عمل نمو          

 ٣٠/۴/۶٩ .حائض را ترك نموده، باز گناهى بر او نيست

 مـضـطـربـه . ۴
ر از ده روز خون ببيند و همه            يعنى زنى آه چند ماه خون ديده، ولى عادت معّينى پيدا نكرده است و اگر بيشت                        »   مضطربه «)  ٢٨٢مسئله  (

آه ديده يك جور باشد، چنانچه عادت خويشان او هفت روز است، بايد هفت روز را حيض و بقّيه را استحاضه قرار دهد، و اگر                                                        خونهايى
روز  فت روز، آه دو    احتياط واجب، در تفاوت بين شماره عادت آنان و ه              است، مثًال پنج روز است، بايد همان را حيض قرار دهد و بنا بر                    آمتر

يعنى به دستورى آه براى زن مستحاضه گفته               ;  است، آارهايى را آه بر حائض حرام است، ترك نمايد و آارهاى استحاضه را به جا آورد                                  
ا بر  عبادتهاى خود را انجام دهد، و اگر عادت خويشانش بيشتر از هفت روز، مثًال ُنه روز است، بايد هفت روز را حيض قرار دهد و بن                                               شد،

واجب، در تفاوت بين هفت روز و عادت آنان، آه دو روز است، آارهاى استحاضه را به جا آورد و آارهايى را آه بر حائض حرام است،                                  احتياط
 .ترك نمايد

ه خونى  مضطربه، اگر بيشتر از ده روز خونى ببيند آه چند روز آن نشانه حيض و چند روز ديگر نشانه استحاضه دارد، چنانچ                         )  ٢٨٣مسئله  (
آه نشانه حيض دارد، آمتر از سه روز يا بيشتر از ده روز نباشد، همه آن حيض است و اگر خونى آه نشانه حيض دارد، آمتر از سه روز باشد،                                      

 روز از   همچنين است اگر پيش از گذشتن ده       ;  بايد همان را حيض قرار دهد و تا هفت روِز بقّيه، به دستورى آه در مسئله قبل گفته شد، عمل نمايد                          
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خونى آه نشانه حيض دارد، دوباره خونى ببيند آه آن هم نشانه حيض را داشته باشد، مثل آنكه پنج روز خون سياه و ُنه روز خون زرد و دوباره پنج                              
 .مايدروز خون سياه ببيند، بايد خون اول را حيض قرار دهد و بقّيه آن را تا هفت روز، به دستورى آه در مسئله قبل گفته شد، عمل ن

 مـبـتدئه . ۵
يعنى زنى آه دفعه اوِل خون ديدن اوست، اگر بيشتر از ده روز خون ببيند و همه خونهايى آه ديده يك جور باشد، بايد              »   مبتدئه «)  ٢٨۴مسئله  (

 .گفته شد، حيض و بقّيه را استحاضه قرار دهد»  عادت وقتيه «اى آه در  عادت خويشان خود را به گونه
نشانه حيض و چند روز ديگر نشانه استحاضه را داشته باشد، چنانچه              تدئه، اگر بيشتر از ده روز خونى ببيند آه چند روز آن،             مب)  ٢٨۵مسئله  (

ولى اگر پيش از گذشتن ده روز از خونى آه                  ;  آن حيض است    خونى آه نشانه حيض دارد، آمتر از سه روز و بيشتر از ده روز نباشد، همه                             
ونى ببيند آه آن هم نشانه خون حيض داشته باشد، مثل آنكه پنج روز خون سياه و ُنه روز خون زرد و دوباره پنج روز                              حيض دارد، دوباره خ    نشانه

دهد و در عدد به خويشاوندان خود رجوع آند و بقّيه را استحاضه قرار                  خون سياه ببيند، بايد از ابتداى خون اول آه نشانه حيض دارد، حيض قرار                
 .دهد

تدئه، اگر بيشتر از ده روز خونى ببيند آه چند روز آن نشانه حيض و چند روز ديگر آن نشانه استحاضه داشته باشد، چنانچه                              مب)  ٢٨۶مسئله  (
خونى آه نشانه حيض دارد، از سه روز آمتر يا از ده روز بيشتر باشد، بايد از اولى آه خون نشانه حيض دارد، حيض قرار دهد و در عدد به                                              

 . آند و بقّيه را استحاضه قرار دهدخويشاوندان خود رجوع

 نـاسـيـه . ۶
يعنى زنى آه عادت خود را فراموش آرده است و اگر بيشتر از ده روز خون ببيند، بايد روزهايى آه خون او نشانه                             »   ناسيه «)  ٢٨٧مسئله  (

هاى آن تشخيص دهد، بنا بر احتياط         واسطه نشانه حيض دارد تا ده روز، حيض قرار دهد و بقّيه را استحاضه قرار دهد، و اگر نتواند حيض را به                           
 .واجب، بايد هفت روز اول را حيض و بقّيه را استحاضه قرار دهد

 مسائل متفّرقه حيض
هاى حيض داشته باشد يا        دارد، اگر خونى ببينند آه نشانه       »   عادت عدديه  «و زنى آه     »   ناسيه «،  » مضطربه «،  » مبتدئه «)  ٢٨٨مسئله  (

; اند، قضا نمايند   آشد، بايد عبادت را ترك آنند، و چنانچه بعد بفهمند حيض نبوده، بايد عبادتهايى را آه به جا نياورده                     سه روز طول مى    يقين آنند آه  
 به  هاى حيض را هم نداشته باشد، بنا بر احتياط واجب بايد تا سه روز آارهاى استحاضه را                  آشد و نشانه   ولى اگر يقين نكنند آه تا سه روز طول مى         

 .جا آورند و آارهايى را آه بر حائض حرام است، ترك نمايند، و چنانچه پيش از سه روز پاك نشدند، بايد آن را حيض قرار دهند
زنى آه در حيض عادت دارد، چه در وقت حيض عادت داشته باشد چه در عدد حيض، يا هم در وقت و هم در عدد آن، اگر دو                                )  ٢٨٩مسئله  (

ف عادت خود، خونى ببيند آه وقت آن يا شماره روزهاى آن يا هم وقت و هم شماره روزهاى آن يكى باشد، عادتش                                              ماه پشت سر هم برخال        
شده، چنانچه دو ماه از دهم تا هفدهم ماه،             ديده و پاك مى     مثًال اگر از روز اول ماه تا هفتم خون مى             .  گردد به آنچه در اين دو ماه ديده است            برمى

 .شود از دهم تا هفدهم، عادت او محسوب مىخون ببيند و پاك شود، 
 .مقصود از يك ماه، از ابتداى خون ديدن است تا سى روز، نه از روز اول تا آخر ماه) ٢٩٠مسئله (
هاى حيض را داشته باشد،       بيند، اگر در يك ماه دو مرتبه خون ببيند و آن خون، نشانه                زنى آه معموًال ماهى يك مرتبه خون مى         )  ٢٩١مسئله  (
 .انچه روزهايى آه در وسط پاك بوده از ده روز آمتر نباشد، بايد هر دو را حيض قرار دهدچن

اگر سه روز يا بيشتر خونى ببيند آه نشانه حيض را دارد، بعد ده روز يا بيشتر خونى ببيند آه نشانه استحاضه را دارد، و دوباره                         )  ٢٩٢مسئله  (
 .هاى حيض داشته، حيض قرار دهد ن اول و خون آخر را آه نشانههاى حيض ببيند، بايد خو سه روز خونى به نشانه

اگر زن پيش از ده روز پاك شود و بداند آه در باطن خون نيست، بايد براى عبادتهاى خود غسل آند، اگرچه گمان داشته باشد آه           )  ٢٩٣مسئله  (
بيند، نبايد غسل آند و        يش از تمام شدن ده روز دوباره خون مى             ولى اگر يقين داشته باشد آه پ         ;  بيند پيش از تمام شدن ده روز، دوباره خون مى             

 .تواند نماز بخواند و بايد به احكام حائض عمل نمايد نمى
اگر زن پيش از ده روز پاك شود و احتمال دهد آه در باطن خون هست، بايد مقدارى پنبه داخل َفْرج نمايد و آمى صبر آند و                                    )  ٢٩۴مسئله  (

اك بود، غسل آند و عبادتهاى خود را به جا آورد، و اگر پاك نبود، اگرچه به آب زرد رنگى هم آلوده باشد، چنانچه در حيض                            پس اگر پ  .  بيرون آورد 
عادت ندارد يا عادت او ده روز است، بايد صبر آند آه اگر پيش از ده روز پاك شد، غسل آند، و اگر سِر ده روز پاك شد، يا خون  او از ده گذشت،                      

شود، نبايد غسل    آه بداند پيش از تمام شدن ده روز يا سِر ده روز پاك مى               غسل نمايد، و اگر عادتش آمتر از ده روز است، در صورتى            سِر ده روز    
ولى بهتر است تا ده روز آارهايى         ;  گذرد، احتياط واجب آن است آه تا ده روز عبادت را ترك آند                 و اگر احتمال دهد خون او از ده روز مى             آند،
پس اگر پيش از تمام شدن ده روز يا سِر ده روز از خون پاك شد، تمامش                    .  ر حائض حرام است ترك آند و آارهاى مستحاضه را انجام دهد             آه ب  را
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استحاضه قرار دهد و عبادتهايى را آه بعد از روزهاى عادت به جا                      حيض است و اگر از ده روز گذشت، بايد عادت خود را حيض و بقّيه را                          
 .مايدنياورده، قضا ن

اى را آه در آن روزها به جا           اگر چند روز را حيض قرار دهد و عبادت نكند، بعد بفهمد حيض نبوده است، بايد نماز و روزه                         )  ٢٩۵مسئله  (
يد و اگر چند روز را به گمان اينكه حيض نيست، عبادت آند، بعد بفهمد آه حيض بوده، چنانچه آن روزها را روزه گرفته با                                  ;  نياورده، قضا نمايد   

 .قضا نمايد
آنند، از نوع جديد اين وسيله،        استفاده مى )  دى.  يو  .  اى  (اى از بانوان براى پيشگيرى از باردارى، از ابزارهاى داخل رحمى               عده)  ٢٩۶س  (

آه خانمى قبًال    حال مسئله اين است       .  شود معموًال براى خانمهايى آه عادت ماهانه سنگين دارند، براى آم آردن ميزان خونريزى نيز استفاده مى                        
داراى عادت ماهانه وقتيه و عدديه بوده، پس از آارگذارى اين وسيله، عادت خود را از دست داده است، به اين صورت آه بيش از يك ماه آامًال پاك       

ند، به اين صورت آه مثًال بي گاه سه روز پشت سرهم خون نمى بيند و هيچ است و بعد از آن، مدت پانزده تا بيست روز يا آمتر و بيشتر، فقط لك مى                
بيند و سپس چند روز پاك است و             ، سپس يك يا دو روز پاك است، دوباره لك مى                )هاى خونى در ترّشح     به صورت رگه   (بيند   يك روز خون مى    

 آه بايد حيض حساب آند و        وظيفه اين خانم از جهت انجام عبادات روزهايى        .  داند چه زمانى آامًال پاك خواهد شد        بيند و دقيقًا هم نمى     دوباره لك مى  
يا احتياط نمايد و زمان مناسب براى غسل، چگونه است؟ آيا همه اين روزها را بايد حيض قرار دهد، يا بايد در تمام اين روزها احتياط نمايد و يا                                        

شته باشد، و يا در صورتى آه به        شوند؟ همچنين اگر فرضًا دروسط اين دو يا سه روز، پشت سر هم لّكه بينى دا                 اصًال هيچ آدام حيض محسوب نمى     
 ده روز يا آمتر طول بكشد، چه حكمى دارد؟) به صورت مقدار آم و فقط لّكه بينى، بدون اينكه سه روز اول پشت سر هم باشد(فرضْ مجموع خونها 

حكوم به استحاضه است، و توالى       ج ـ در حيض، دیدن سه روز متوالى خون در اول آن، شرط تعّبدى است و تا هر زمان آه این شرط حاصل نشود، م                               

خروج خون آه شرط است، اعم است از اینكه خون از َفْرج بيرون آید، یا صرفًا از َرِحم به داخل َفْرج بياید و به هر حال، باید توالى احراز شود و با شك                                   

پس اگر خروج خونى    .  آند ز ده روز تجاوز نمى    ولى بعد از سه روز اول، توالى شرط نيست و خون حيض مدتش شرعًا ا               ;  هم محكوم به استحاضه است    

آه شرایط و عالیم حيض را دارد، از ده روز تجاوز نماید، مازاد بر عادت سابق و هميشگى استحاضه است، و اگر به ده روز ختم شود، همه آن محكوم                             

بيند، باید هفت روز آن را حيض قرار دهد، به            روز مى به حيض است، و اگر زنى عادت زنانه ثابت ندارد، ولى شرایط و عالیم حيض را در بيش از ده                        

 ٢٣/١٠/٧۵ .شرط آنكه عادت خویشان وى نيز هفت روز باشد، وگرنه باید به تفصيلى آه در مسائل مضطربه بيان گردید، مراجعه شود

، محكوم به حيض است يا         شود خونى آه از مجراى عادى دفع خون خارج مى              .  اند َرِحم زنى را طى يك عمل جّراحى برداشته            )  ٢٩٧س  (
 استحاضه يا قروح و جروح؟

 ٧/٣/٧۶ .است بلكه خون قروح و جروح; ج ـ نه حيض است و نه استحاضه

رفتم  فقط زير دوش مى   .  دانستم آه بايد غسل حيض انجام دهم       شدم، ولى نمى   قبل از آمدن به خانه شوهر، سه سال بود آه عادت مى            )  ٢٩٨س  (
آيا نماز و     .  ام گرفتم و در اّيام عادت به مسجد هم رفته                 هايم را هم مى       فرستادم و روزه     و آل او مى      )   عليه وآله    صلى اهللا  (و صلوات بر محّمد      

 هايم قضا دارد يا نه؟ روزه

 رفع  چون قصد قربت، حاصل و جهل هم از راه قصور بوده آه موجب سعه و               (بوده   ج ـ هرچند ظاهرًا غسل، به همان نحو آه در سؤال آمده، مبرئ ذّمه              

خوب و مطلوب است، هرچند رعایتش       ، ليكن احتياط آردن با به جاى آوردن قضاى تدریجى نمازها و به نحوى آه در مشّقت و َحَرج قرار نگيرید،                     )است

 ١٨/١٠/٧۵ .ها قطعًا درست است و قضا ندارد، چون بقاى بر حيض، عمدى نبوده است اّما روزه; الزم نيست

  براى جلوگيرى از عادت زنانه، قرص بخورند يا خير؟توانند آيا زنها مى) ٢٩٩س (

 ۴/٣/٧۶ .ج ـ جایز است

 تواند موهاى خود را حنا بگذارد يا رنگ آند و يا آرايش آند؟ آيا زن حائض مى) ٣٠٠س (

 ۶/٣/٧۶ .ج ـ اشكالى ندارد، هرچند آراهت دارد

گويد و بعد از جماع براى مرد يقين حاصل            ود را به شوهر نمى     زنى حائض يا به خاطر جهل به مسئله و يا عمدًا، حائض بودن خ                 )  ٣٠١س  (
 آيا آّفاره دارد يا نه؟ و اگر دارد، برعهده زن است يا مرد يا هر دو؟. شود آه زن در حال حيض بوده است مى

اى  آرده است، ليكن بر زن نيز آّفاره        اى بر او نيست، و زن هم آه آگاه بوده و به مرد اّطالع نداده، معصيت                          دانسته است، آّفاره    ج ـ چون مرد نمى      

 ٧/٨/٧٣ .واجب نيست

اش را بدون غسل به جا آورده است، چه               براى مدتى نماز و روزه       آسى آه به مسئله غسل حيض و وجوب آن آشنايى نداشته و                  )  ٣٠٢س  (
 دارد؟ تكليفى
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، )ن اغسال مورد جهل و فراموشى و عدم توجه انسان باشد            هرچند آ (ج ـ چون غسل جنابت در هر زمان آه انجام گرفت، مجزى از اغسال دیگر است                     

بنابراین، بعد از زمان غسل جنابت تا زمان حدث دیگر، نمازهایش درست بوده است و بقّيه را آه با حيض و حدث خوانده، باید قضا نماید، چون از                                         

 ٧/١٠/٧١ .موارد لزوم اعاده و قضاست

 نـفــاس
بيند، اگر پيش از ده روز يا سِر ده روز قطع              آيد، هر خونى آه زن مى       جزء بچه از َرِحم مادر بيرون مى       اى آه اولين     از لحظه )  ٣٠٣مسئله  (
 .گويند مى» نفساء«است و زن را در حال آن حالت » خون نفاس«شود،
 .بيند، نفاس نيست خونى آه زن پيش از بيرون آمدن اولين جزء بچه مى) ٣٠۴مسئله (
اى هم از َرِحم زن خارج شود و خود زن بداند، يا چهار نفر قابله بگويند                  لقت بچه تمام باشد، بلكه اگر خوِن بسته       الزم نيست آه خ   )  ٣٠۵مسئله  (

 .شد، خونى آه تا ده روز ببيند، خون نفاس است مانْد انسان مى آه اگر در َرِحم مى
 .شود مىممكن است خون نفاس، يك لحظه بيشتر نيايد، ولى بيشتر از ده روز ن) ٣٠۶مسئله (
شد يا نه، الزم نيست وارسى آند و خونى           ماْند انسان مى   هرگاه شك آند آه چيزى سقط شده يا نه، يا چيزى آه سقط شده اگر مى                 )  ٣٠٧مسئله  (

 .شود، شرعًا خون نفاس نيست آه از او خارج مى
; نيز حرام است  »  نفساء«حرام است، بر  »  حائض«توّقف در مسجد و رساندن جايى از بدن به خّط قرآن و آارهاى ديگرى آه بر                  )  ٣٠٨مسئله  (

 .و آنچه بر حائض واجب و مستحب و مكروه است، بر نفساء نيز واجب و مستحب و مكروه است
باشد، باطل است و نزديكى آردن با او حرام است و اگر شوهرش با او نزديكى آند،                             طالق دادن زنى آه در حال نفاس مى            )  ٣٠٩مسئله  (

 .ست به دستورى آه در احكام حيض گفته شد، آّفاره بدهداحتياط مستحب آن ا
وقتى زن قبل از گذشتن ده روز از روز زايمان، از خون نفاس پاك شد، بايد غسل آند و عبادتهاى خود را به جا آورد و اگر                                        )  ٣١٠مسئله  (

 ده روز يا آمتر از ده روز باشد، روزهايى را آه                 دوباره خون ببيند، چنانچه روزهايى آه خون ديده با روزهايى آه در وسط پاك بوده، روى هم                       
خون ديده نفاس است، و روزهايى را آه در وسط پاك بوده بنا بر احتياط واجب، هم آارهايى را آه بر نفسا حرام است، ترك آند و هم آارهايى را                                    

 .د قضا نمايدآه بر زن طاهر واجب است ،انجام دهد و اگر روزهايى آه پاك بوده روزه گرفته باشد، باي
اگر زن از خون نفاس پاك شود و احتمال دهد آه در باطن خون هست، بايد مقدارى پنبه داخل َفْرج نمايد و آمى صبر آند و                                       )  ٣١١مسئله  (

 .پس اگر پاك بود، بايد براى عبادتهاى خود غسل آند. بيرون آورد
دت دارد، به اندازه روزهاى عادت او نفاس و بقّيه استحاضه است، و              اگر خون نفاس زن از ده روز بگذرد، چنانچه در حيض عا           )  ٣١٢مسئله  (

و احتياط مستحب آن است آسى آه عادت دارد، از روز بعد از عادت و آسى آه عادت                        ;  اگر عادت ندارد، تا ده روز نفاس و بقّيه استحاضه است             
 .ورد و آارهايى را آه بر نفساء حرام است، ترك آندندارد، بعد از روز دهم تا روز هيجدهم زايمان، آارهاى استحاضه را به جا آ

زنى آه عادت حيضش آمتر از ده روز است، اگر بيشتر از روزهاى عادتش خون نفاس ببيند، بايد به اندازه روزهاى عادت خود                   )  ٣١٣مسئله  (
 .نفاس قراردهد وبعد از آن تاروز دهم بايد آارهاى مستحاضه را انجام دهد

درپى خون ببيند، به اندازه روزهاى عادت او نفاس               يا بيشتر پى     در حيض عادت دارد، اگر بعد از زايمان تا يك ماه                  زنى آه )  ٣١۴مسئله  (
مثًال زنى آه عادت حيض او از بيستم . اش باشد، استحاضه است ماهانه بيند، اگرچه در روزهاى عادت     ده روز از خونى آه بعد از نفاس مى         و است

هفدهم تا ده روز،     درپى خون ديد، تا روز هفدهم، نفاس است و از روز           بيشتر پى  يا است، اگر روز دهم ماه زاييد و تا يك ماه         تا بيست و هفتم هر ماه       
بيند در   اگر خونى را آه مى     بيند، استحاضه است، و بعد از گذشتن ده روز،          تا بيست و هفتم مى     حّتى خونى آه در روزهاى عادت خود آه از بيستم          

هاى حيض   نباشد، اگرچه نشانه   هاى حيض را داشته باشد يا نداشته باشد، و اگر در روزهاى عادتش                چه نشانه ;   باشد، حيض است   روزهاى عادتش 
 .را داشته باشد، بايد آن را استحاضه قرار دهد

 نفاس و ده روز دوم آن            زنى آه در حيض عادت ندارد، اگر بعد از زايمان تا يك ماه يا بيشتر خون ببيند، ده روز اوِل آن                                     )  ٣١۵مسئله  (
 .بيند، اگر نشانه حيض را داشته باشد، حيض، وگرنه آن هم استحاضه است استحاضه است، و خونى آه بعد از آن مى

 غسل بعد از سقط جنين چيست؟ آيا غسل نفاس است يا اينكه ذى روح بودن جنين براى تحّقق نفاس شرط است؟) ٣١۶س (

 ١٨/١١/٧۴ .شود، غسل نفاس دارد و ذى روح بودن جنين، شرط تحّقق نفاس نيست ه مىج ـ خونى آه بعد از سقط جنين دید

 بيند، نفاس است يا استحاضه؟ آنند، خونى آه مى شود و بچه را از پهلوى او خارج مى زنى آه سزارين مى) ٣١٧س (

و اّما خونى   ;   طفل را با جّراحى از پهلو خارج آرده باشند         آید، محكوم به نفاس است، هرچند      ج ـ خونى آه از مجراى طبيعى و به سبب والدت بيرون مى            

 ۵/٣/٧۶ .شود، نفاس نيست آه از محِل عمل به واسطه جّراحى خارج مى
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 غسل مّس مّيت
اند، مس آند، يعنى جايى از بدن خود را به آن برساند، بايد غسل                    اى را آه سرد شده و غسلش نداده          اگر آسى بدن انسان مرده     )  ٣١٨مسئله  (
مّيت نمايد، چه در خواب مس آند، چه در بيدارى، بااختيار مس آند يا بى اختيار و حّتى اگر ناخن و استخوان او به ناخن و استخوان مّيت                                             ّسم

 .اى را مس آند، غسل بر او واجب نيست ولى اگر حيوان مرده; بايد غسل آند برسد،
 .اگرچه جايى را آه سرد شده مس نمايد;  غسل واجب نيستاى آه تمام بدن او سرد نشده، براى مّس مرده) ٣١٩مسئله (
بلكه بهتر است براى مّس      ;  تمام شده، غسل مّس مّيت واجب است         اى آه چهار ماه او      براى مّس بچه مرده، حّتى بچه سقط شده          )  ٣٢٠مسئله  (
ده به دنيا بيايد، مادر او بايد غسل مّس مّيت                      اى مر   چهار ماهه   بنابراين، اگر بچه    .  اى آه از چهار ماه آمتر دارد، غسل آرد                   سقط شده   بچه
 .نمايد اگر از چهار ماه آمتر هم داشته باشد، بهتر است مادر او غسل بلكه آند

آه غسل مّس مّيت آرده، اگر بخواهد نماز بخواند، الزم نيست                     و آسى ;  غسل مّس مّيت را بايد مثل غسل جنابت انجام داد                  )  ٣٢١مسئله   (
 .بگيرد وضو

 تضراحكام مح
مسلمانى را آه محتضر است، يعنى در حال جان دادن است، مرد باشد يا زن، بزرگ باشد يا آوچك، بايد به پشت بخوابانند، به                              )  ٣٢٢مسئله  (
 بايد  اى آه ممكن است،    شكل ممكن نيست، بنا بر احتياط واجب، تا اندازه          آه آف پاهايش به طرف قبله باشد، و اگر خواباندن او آامًال به اين                طورى

باز به قصد    نباشد، به قصد احتياط او را رو به قبله بنشانند، و اگر آن هم نشود،                   به اين دستور عمل آنند، و چنانچه خواباندن او به هيچ وجه ممكن                
 .احتياط، او را به پهلوى راست يا به پهلوى چپ، رو به قبله بخوابانند

 احكام غسل و آفن و نماز و دفن مّيت
شود و چنانچه  ل و آفن و نماز و دفن مسلمان، بر هر مكّلفى واجب است و اگر بعضى آن را انجام دهند، از ديگران ساقط مى                   غس)  ٣٢٣مسئله  (

 .اند هيچ آس انجام ندهد، همه معصيت آرده
آن را   ارد، ديگران بايد  ولى اگر او آار را نا تمام بگذ        ;  نيست اقدام نمايند   اگر آسى مشغول آارهاى مّيت شود، بر ديگران واجب         )  ٣٢۴مسئله  (

 .تمام آنند

 احكام غسل مّيت
 :واجب است مّيت را سه غسل بدهند) ٣٢۵مسئله (

 .با آب خالصسوم، ; ، با آبى آه با آافور مخلوط باشددوم; ، با آبى آه با سدر مخلوط باشداول
اى هم آم نباشد آه نگويند سدر و آافور با آب                  اندازهو به    ;  آند اى زياد باشد آه آب را مضاف           سدر و آافور نبايد به اندازه        )  ٣٢۶مسئله  (

 .مخلوط شده است
 .بريزند احتياط واجب، بايد مقدارى آه به آن دسترس دارند، در آب بر اى آه الزم است پيدا نشود، بنا اگر سدر و آافور به اندازه) ٣٢٧مسئله (
چهار ماهگى خلقتش آامل شده، بايد غسل بدهند، و اگر چهار ماه               ينكه قبل از  بچه سقط شده را اگر چهارماه يا بيشتر دارد و يا ا              )  ٣٢٨مسئله  (
 .اى بپيچند و بدون غسل، دفن آنند دارد و خلقتش آامل نشده، بايد در پارچه آمتر
 براى او   آسى را آه در حال حيض يا در حال جنابت مرده، الزم نيست غسل حيض يا غسل جنابت بدهند، بلكه همان غسل مّيت                          )  ٣٢٩مسئله  (

 .آافى است

 احكام آفن مّيت
 .گويند، آفن نمايند مى» سرتاسرى«، »پيراهن«، »ُلنگ«مّيت مسلمان را بايد با سه پارچه آه آنها را ) ٣٣٠مسئله (
جب، پيراهن بايد   ُلنگ بايد از ناف تا زانو، اطراف بدن را بپوشاند و بهتر آن است آه از سينه تا روى پا برسد و بنا بر احتياط وا                           )  ٣٣١مسئله  (

از سِر شانه تا نصف ساق پا، تمام بدن را بپوشاند و درازى سرتاسرى بايد به قدرى باشد آه بستن دو سر آن ممكن باشد، و پهناى آن بايد به                                                      
 .اى باشد آه يك طرف آن روى طرف ديگر بيايد اندازه
و همچنين اگر زنى  در عده طالق رجعى بميرد، شوهرش            ;  شته باشد تهّيه آفِن زن بر شوهر است، اگرچه زن از خود دارايى دا             )  ٣٣٢مسئله  (

 .بايد آفِن او را بدهد، و چنانچه شوهر بالغ نباشد يا ديوانه باشد، ولّى شوهر بايد از دارايى او آفن زن را بدهد

 احكام حـنوط
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ها و سر زانوها و سر دو انگشت بزرگ پاهاى او            پيشانى و آف دست    يعنى به ;  آنند»  حنوط«بعد از غسل، واجب است آه مّيت را       )  ٣٣٣مسئله  (
آافور بمالند، و مستحّب است به بينى مّيت هم آافور بمالند و بايد آافوِر ساييده و تازه باشد و اگر به واسطه آهنه بودن، عطر آن از بين رفته باشد،                                   

 .آافى نيست
بو آند، ولى چنانچه بميرد، حنوط او واجب          رام است خود را خوش    ح اش تمام نشده، اگرچه    زنى آه شوهرش مرده و هنوز عده       )  ٣٣۴مسئله  (
 .است

 احكام نماز مّيت
ولى بايد پدر و مادر آن بچه يا يكى از آنان، مسلمان باشند و شش                  ;  نماز خواندن بر مّيت مسلمان، اگرچه بچه باشد، واجب است           )  ٣٣۵مسئله  (

 .سال بچه تمام شده باشد
بعد از غسل و حنوط و آفن آردن او خوانده شود، و اگر پيش از اينها يا در بين اينها بخوانند، اگرچه از روى                                  نماز مّيت بايد     )  ٣٣۶مسئله  (

 .فراموشى يا ندانستن مسئله باشد، آافى نيست
 تواند نماز مّيت را بخواند؟ اگر مردى آه نماز مّيت را بلد باشد، پيدا نشود، آيا زن مى) ٣٣٧س (

 ١٨/٨/٧۴ .ج ـ مانعى ندارد

 نماز وحشت
براى مّيت بخوانند، و دستور آن اين است آه در رآعت اول بعد                       »  نماز وحشت «مستحّب است در شب اول قبر، دو رآعت             )  ٣٣٨مسئله  (
ّللُهـمَّ َا«:بخوانند و بعد از سالم نماز بگويند      )  انا انزلناه (»  سوره قدر «، ده مرتبه    »حمد«و در رآعت دوم بعد از        »  الكرسى آية«، يك مرتبه    »حمد«از

 .بگويند ، اسم مّيت را»فالن«و به جاى آلمه » آِل ُمَحمَّد َو اْبَعْث َثَواَبَها ِاَلى َقْبِر ُفالن َصلِّ َعلى ُمَحمَّد َو
 .ولى بهتر است آه در اول شب، بعد از نماز عشا خوانده شود; توان خواند نماز وحشت را در هر موقع از شب اول قبر مى) ٣٣٩مسئله (

 ى مستحبغسلها
 :جمله غسلهاى مستحب در شرع مقّدس اسالم بسيار است از آن) ٣۴٠مسئله (
 غسل جمعه آه وقت آن از اذان صبح است تا ظهر، و بهتر است نزديك ظهر به جا آورده شود، و اگر آسى تا ظهر انجام ندهد، بهتر است                                     .  ١

.  جمعه غسل نكند، مستحّب است از صبح شنبه تا غروْب قضاى آن را به جا آورد                و اگر در روز   ;  آه بدون نّيت ادا و قضا تا عصر جمعه به جا آورد           
شنبه غسل را انجام دهد، بلكه اگر در شب جمعه غسل را به اميد آنكه                      تواند روز پنج   ترسد در روز جمعه آب پيدا نكند، مى           همچنين آسى آه مى    

َاْشَهُد َاْن ال ِالَه ِاالَّ اُهللا َوْحَدُه الَشِریَك َلُه َو َانَّ            «:سان در موقع غسل جمعه بگويد     مطلوب خداوند است به جا آورد، صحيح است، و مستحّب است آه ان              
 ;»اْلُمَتَطهَِّریَن ُمَحمَّدًا َعْبُدُه َو َرُسوُلُه َاّللُهـمَّ َصلِّ َعلى ُمَحمَّد َو آِل ُمَحمَّد َو اْجَعْلِنى ِمَن التَّواِبيَن َو اْجَعْلِنى ِمَن

ولى از شب بيست و يكم مستحّب است آه همه شب غسل آند، و ; شب سوم، پنجم و هفتم:   شب اول ماه رمضان و تمام شبهاى فرد، مثل         غسل  .  ٢
براى غسل شب اول، پانزدهم، هفدهم، نوزدهم، بيست و يكم، بيست و سوم، بيست و پنجم، بيست و هفتم و بيست ونهم بيشتر سفارش شده است و                                      

ه رمضان، تمام شب است و بهتر است آه مقارن غروب آفتاب به جا آورده شود، ولى از شب بيست و يكم تا آخر ماه، بهتر                                     وقت غسِل شبهاى ما    
همچنين مستحّب است در شب بيست و سوم غير از غسل اول شب، يك غسل هم در آخر شب                      .  است آه غسل را بين نماز مغرب و عشا به جا آورد             

 ;انجام دهد
از  غروب، و بهتر است آه آن را پيش از نماز عيد به جا آورد، و اگر                    تا ر و عيد قربان، و وقت آن از اذان صبح است             غسل روز عيد فط      .  ٣

 ;دهد ظهر تا غروب به جا آورد، احتياط آن است آه به قصد رجا انجام
 ;رده شودغسل شب عيد فطر آه وقت آن از اول مغرب است تا اذان صبح، و بهتر است در اول شب به جا آو . ۴
 ;حّجه، و در روز نهم بهتر است آه آن را نزديك ظهر به جا آورند غسل روز هشتم و نهم ذى . ۵
 ;غسل روز اول، پانزدهم، بيست و هفتم و آخر ماه رجب . ۶
 ;انجام گيرد) صدر َنهار(غسل روز عيد غدير آه بهتر است در وقت چاشت  . ٧
 ;حّجه غسل روز بيست و چهارم ذى . ٨
ولى غسل روز پانزدهم شعبان و نهم ربيع         ;  قعده سل روز عيد نوروز، پانزدهم شعبان، و نهم و هفدهم ربيع األول، روز بيست و پنجم ذى                   غ  .  ٩

 ;األول را رجائًا انجام دهد
 ;اى آه تازه بدنيا آمده غسل دادن بچه . ١٠
 ;غسِل زنى آه براى غير شوهرش بوى خوش استعمال آرده است . ١١
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 ; آسى آه در حال مستى خوابيدهغسِل . ١٢
 ;اند رسانده غسِل آسى آه جايى از بدنش را به بدن مّيتى آه غسل داده . ١٣
 .غسِل آسى آه در موقع گرفتن خورشيد و ماه، نماز آيات را عمدًا نخوانده، در صورتى آه تمام ماه و خورشيد گرفته باشد . ١۴

ت و يكم ماه مبارك رمضان را انجام داده، اگر بخواهد، نماز بخواند، آيا براى نماز بايد                     آسى آه غسل مستحّبى، مثل غسل شب بيس        )  ٣۴١س  (
 وضو بگيرد؟

 .توان نماز خواند و وضو الزم نيست هاى عملّيه آمده، مى رساله ج ـ با همه غسلها، اعم از واجب و یا مستحب، مانند غسلهایى آه در

 تيــّمم
 : تيّمم آرددر هفت مورد به جاى وضو و غسل بايد

 :اول
 .تهّيه آب به قدر وضو يا غسل، ممكن نباشد

اگر انسان در روستايى باشد، بايد براى تهّيه آب وضو و غسل، به قدرى جستجو آند آه از پيدا شدن آن نا اميد شود، و اگر در                                  )  ٣۴٢مسئله  (
، عبور در آن زمين مشكل است، بايد در هر يك از چهارطرف                   بيابان باشد، چنانچه زمين آن پست و بلند است و يا به واسطه درخت و مانند آن                         

 در جستجوى آب برود و اگر زمين آن اين طور نيست، بايد در هر طرف به                       ٦آردند اصلى به اندازه پرتاب يك تير آه در قديم با آمان پرتاب مى                 
 .اندازه پرتاب دو تير، جستجو نمايد

 :دوم
اى آه آب از چاه بكشد، دسترس به آب نداشته             ترس از دزد و جانور و مانند اينها يا نداشتن وسيله             اگر آسى به واسطه پيرى يا        )  ٣۴٣مسئله  (

 .همچنين است اگر تهّيه آردن آب يا استعمال آن به قدرى مشّقت داشته باشد آه مردم، آن را تحّمل نكنند; باشد، بايد تيّمم آند

 :سوم
خود بترسد، يا بترسد آه به واسطه استعمال آن، بيمارى يا عيبى در او پيدا شود، يا                              اگر شخصى از استعمال آب  بر جان               )  ٣۴۴مسئله  (
ولى اگر آب گرم براى او ضرر ندارد، بايد با آب گرم وضو بگيرد يا                 ;  اش طول بكشد يا شدت يابد، يا به سختى معالجه شود، بايد تيّمم نمايد                بيمارى
 .غسل آند

بلكه اگر احتمال ضرر بدهد، چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد و از               ;   آه آب براى او ضرر دارد      الزم نيست فرد يقين آند    )  ٣۴۵مسئله  (
 .آن احتمال ترس براى او پيدا شود، بايد تيّمم آند

 :چهارم
 بيمار شوند يا    هرگاه شخصى بترسد آه اگر آب را به مصرف وضو يا غسل برساند، خود او يا همراهانش، از تشنگى بميرند يا                        )  ٣۴۶مسئله  (

نيز اگر بترسد حيوانى مانند اسب و قاطر آه معموًال براى                 .  به قدرى تشنه شوند آه تحّمل آن مشّقت دارد، بايد به جاى وضو و غسْل تيّمم نمايد                           
چنين است اگر آسى آه      هم;  ُبرند، از تشنگى تلف شود، بايد آب را به آن بدهد و تيّمم نمايد، اگرچه حيوان مال خودش نباشد                         خوردن سرش را نمى    

 .حفظ جان او واجب است، به طورى تشنه باشد آه اگر انسان، آب را به او ندهد، تلف شود

 :پنجم
آسى آه بدن يا لباسش نجس است و آمى آب دارد آه اگر با آن وضو بگيرد يا غسل آند، براى آب آشيدن بدن يا لباس او                                              )  ٣۴٧مسئله  (
ولى اگر چيزى نداشته باشد آه بر آن تيّمم آند، بايد آب را به مصرف وضو يا غسل                    ;  ب بكشد و با تيّمم نماز بخواند      ماند، بايد بدن يا لباسش را آ        نمى

 .برساند و با بدن يا لباس نجس نماز بخواند

 :ششم
بى است و غير از     اگر آسى غير از آب يا ظرفى آه استعمال آن حرام است، آب يا ظرف ديگرى ندارد، مثًال آب يا ظرفش غص                        )  ٣۴٨مسئله  (

 .آن، آب و ظرف ديگرى ندارد، بايد به جاى وضو و غسل، تيّمم آند

 :هفتم
شود، بايد   هرگاه وقت به قدرى تنگ باشد آه اگر وضو بگيرد يا غسل آند، تمام نماز يا مقدارى از آن بعد از وقت خوانده مى                                )  ٣۴٩مسئله  (

 .تيّمم آند

                                                           
 .مقدار پرتاب تير را دويست گام معّين فرموده است» روضة المّتقين« در آتاب )قدس سره( مجلسى. ٦
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قدرى تأخير بيندازد آه وقت براى وضو يا غسل نداشته باشد، معصيت آرده، ولى نماز او با تيّمم                      اگر شخصى عمدًا نماز را به        )  ٣۵٠مسئله  (
 .اگرچه احتياط مستحب آن است آه قضاى آن نماز را بخواند; صحيح است

 .ماند يا نه، بايد تيّمم آند آسى آه شك دارد آه اگر وضو بگيرد يا غسل آند، وقت براى نماز او مى) ٣۵١مسئله (

 يزهایى آه تيّمم بر آنها صحيح استچ
است و به ِگل پخته، مثل آجر و آوزه و آهك و گچ پخته نيز تيّمم                         تيّمم به خاك، ريگ، آلوخ و سنگ، اگر پاك باشند، صحيح               )  ٣۵٢مسئله  (

 .صحيح است
م به جواهر، مثل سنگ عقيق و         ولى تيمّ ;  تيّمم بر سنگ گچ و سنگ آهك و سنگ مرمر سياه و ساير اقسام سنگها صحيح است                       )  ٣۵٣مسئله  (

 .فيروزه، باطل است
اگر خاك، ريگ، آلوخ، سنگ و آنچه آه تيّمم بر آن صحيح است، پيدا نشود، فرد بايد به گرد و غبارى آه روى فرش و لباس و                               )  ٣۵۴مسئله  (

يست، مگر آنكه اول دست بزند تا روى آن غبار آلود               مانند اينهاست، تيّمم نمايد، و اگر غبار در ال به الى لباس و فرش باشد، تيّمم به آن صحيح ن                           
و چنانچه گرد پيدا نشود، بايد به ِگل تيّمم آند، و اگر ِگل هم پيدا نشود، احتياط واجب آن است آه نماز را بدون تيّمم بخواند و بعدًا                              ;  شود، بعد تيّمم آند   

 .قضاى آن را به جا آورد
قدرى  چيز به  ولى اگر آن  ;  آند آن تيّمم  تواند به  د آاه آه تيّمم به آن باطل است مخلوط شود، نمى            اگر با خاك و ريگ، چيزى مانن       )  ٣۵۵مسئله  (

 .آم باشد آه در خاك يا ريگ، از بين رفته حساب شود، تيّمم به آن خاك و ريگ، صحيح است
 .آند، بايد غصبى نباشد چيزى آه فرد بر آن تيّمم مى) ٣۵۶مسئله (

 آيفيت تيّمم
 : در تيّمم، چهار چيز واجب است)٣۵٧مسئله (
 ;  نّيت.١
 ;  زدن آف دو دست با هم برچيزى آه تيّمم به آن صحيح است.٢
رويد تا ابروها و باالى بينى، و بنا بر احتياط واجب، بايد               آشيدن آف هر دو دست به تمام پيشانى و دو طرف آن، از جايى آه موى سر مى                    .  ٣

 ; دستها روى ابروها هم آشيده شود
 . آشيدن آف دست چپ به تمام پشت دست راست و بعد از آن آشيدن آف دست راست به تمام پشت دست چپ.۴
 .تيّمم بدل از غسل و بدل از وضو با هم فرقى ندارند) ٣۵٨مسئله (

 احكام تيّمم
نكند يا مسئله را نداند و          اگر شخص مختصرى از پيشانى و پشت دستها را مسح نكند، تيّمم او باطل است، چه عمدًا مسح                                    )  ٣۵٩مسئله   (

ولى دّقت زياد هم الزم نيست و همين قدر آه بگويند تمام پيشانى و پشت دست مسح شده، آافى                       ;  ندانستنش بخاطر آوتاهى در ياد گرفتن مسئله باشد        
 .است
 به جا آورد و اگر بين آنها به قدرى             پيشانى و پشت دستها را بايد از باال به پايين مسح نمود، و آارهاى آن را بايد پشت سر هم                          )  ٣۶٠مسئله  (

 .آند، باطل است فاصله دهد آه نگويند تيّمم مى
; در موقع نّيت بايد معّين آند آه تيّمم او بدل از غسل است يا بدل از وضو، و اگر بدل از غسل باشد، بايد آن غسل را معّين نمايد                                )  ٣۶١مسئله  (

غسل يا به جاى بدل از غسل، بدل از وضو، نّيت آند يا مثًال در تيّمم بدل از غسل جنابت، نّيت تيّمم                          و چنانچه اشتباهًا به جاى بدل از وضو، بدل از             
بدل از غسل مّس مّيت يا ما فى الذّمه نمايد، تيّمم او صحيح است، مگر آنكه به نحو تقييدى باشد آه با قصد قربت منافات داشته باشد آه در اين                                                

 . صورت تيّمم او باطل است
انسان بايد براى تيّمم، انگشتر را از دست بيرون آورد و اگر در پيشانى يا پشت دستها يا در آف دستها مانعى باشد، مثًال چيزى                              )  ٣۶٢له  مسئ(

 .به آنها چسبيده باشد، بايد برطرف نمايد
نمايد، تيّمم بدل از      غسل را باطل مى    آند، و چيزهايى آه    آند، تيّمم بدل از وضو را هم باطل مى          چيزهايى آه وضو را باطل مى     )  ٣۶٣مسئله  (

 .نمايد غسل را هم باطل مى
اگر آسى بدل از غسل جنابت، تيّمم آند، الزم نيست براى نماز وضو بگيرد، همان طور آه اگر بدل از غسلهاى ديگر نيز تيّمم                              )  ٣۶۴مسئله  (

 .تواند نماز بخواند و وضو هم الزم نيست األظهر مى آند، على
 توان با تيّمم بدل از غسل جنابت، وارد مسجد شد و در جماعت شرآت آرد؟ ىآيا م) ٣۶۵س (
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 .ج ـ مادام آه عذر غير از تنگى وقت باقى است،مانعى ندارد

بخواند و براى   )  تيّمم بدل از غسل    (اگر آسى عمدًا تا وقت تنگ نشود، غسل نكند و نماز نخواند و در تنگى وقت، نماز را با تيّمم                             )  ٣۶۶س  (
 عدى عمدًا غسل نكند، نماز او چه حكمى دارد؟ آيا نمازش با همان تيّمم، درست است؟نماز ب

ج ـ تأخير در نماز، عمدًا و با تمّكن از وضو و غسل تا تنگى وقت آه فرد مجبور شود با تيّمم آن را به جا آورد، گناه و معصيت است و باید توبه نماید،                                      

ّممها آه براى تنگى وقت است، براى نمازهاى بعدى آه وقتش موّسع است، مفيد نيست و نماز با آن باطل                      گونه تي  هرچند خود نماز صحيح است، و این       

 ٢٧/١٠/٧٠ .است، هرچند آن نماز را تا تنگى وقتش هم به تأخير بيندازد آه در این صورت، باز باید تيّمم نماید و حكم سابق را دارد

ح در شبهاى ماه مبارك رمضان، در صورت عدم وجود آب و عدم غسل آردن تا طلوع                       آسى آه در تنگى وقت، قبل از اذان صب           )  ٣۶٧س  (
 تواند با آن تيّممى آه آرده است، نماز بخواند يا بايد باز هم تيّمم آند؟ آند، آيا شرعًا مى آفتاب، تيّمم مى

 ٢٠/٣/٧۵ .د و براى نمازهاى بعدى فایده نداردآن ج ـ تيّمم در تنگى وقت، فقط همان نماز یا آارى را آه براى آن تيّمم آرده، مباح مى

 

 احـكــام نمــاز
شود، و اگر نماز پذيرفته نشود،       تريِن اعمال دينى است آه اگر مورد قبول درگاه خداوند عالم واقع بشود، عبادتهاى ديگر نيز قبول مى                  نماز، مهم 

ماند، نمازهاى پنجگانه    روز پنج بار خود را شستشو دهد، چرك در بدنش نمى            همان طور آه اگر انسان در شبانه      .  اعمال ديگر نيز قبول نخواهند شد     
سزاوار است آه انسان، نماز را در اول وقت بخواند و آسى آه نماز را سبك بشمارد، مانند آسى است آه نماز                         .  آند هم انسان را از گناهان پاك مى       

 .»ه به نماز اهميت ندهد و آن را سبك شمارد، سزاوار عذاب آخرت استآسى آ«: فرمود) صلى اهللا عليه وآله(پيامبر اآرم. خواند نمى
اگر اين مرد در    «:  مردى وارد و مشغول نماز شد و رآوع و سجودش را آامًال به جا نياورد، حضرت فرمود                   .  روزى رسول خدا در مسجد بود      

پس انسان بايد مواظب باشد آه با عجله و شتابزدگى نماز                .  » است خواند، از دنيا برود، به دين من از دنيا نرفته              گونه مى  حالى آه نمازش را اين      
گويد و خود را در مقابل عظمت و            نخواند و در حال نماز به ياد خدا و با خضوع و خشوع و وقار باشد، و متوجه باشد آه با چه آسى سخن مى                                   

شود، چنانچه در حال     خبر مى  توجه آند، از خود بى      ًال به اين مطلب   بزرگى خداوند عالم، بسيار پست و ناچيز ببيند، و اگر انسان در موقع نماز آام                
نيز نمازگزار بايد توبه و استغفار نمايد و گناهانى آه            .  بيرون آشيدند و آن حضرت متوجه نشد       )عليه السالم (نماز، تير را از پاى مبارك اميرمؤمنان        

همچنين .  شاميدن مسكرات و ندادن خمس و زآات، بلكه هر معصيتى را ترك آند            مانع قبول شدن نماز است، مانند حسد، آبر، غيبت، خوردن حرام، آ           
آلودگى و خوددارى از بول به نماز نايستد و در موقع نماز، به            مثًال در حال خواب   .  آند، به جا نياورد    سزاوار است آارهايى آه ثواب نماز را آم مى        

مثًال انگشترى عقيق به دست آند، لباس پاآيزه بپوشد، شانه و مسواك آند             .  آند، به جا آورد    ىآارهايى آه ثواب نماز را زياد م       آسمان نگاه نكند و نيز    
 .بو نمايد و خود را خوش

 نمازهاى واجب. الف
 :نمازهاى واجب شش تاست

نمازى .  ۶;  اجب است  نماز قضاى پدر آه بر پسر بزرگتر و          .۵;   نماز طواف واجب خانه آعبه      .۴;   نماز مّيت  .٣;   نماز آيات  .٢;   نماز يوميه  .١
 .شود آه به واسطه اجاره و نذر و َقسم و عهد واجب مى

 نمازهاى واجب یوميه
نماز صبح  ;  )چهار رآعت (نماز عشا   ;  )سه رآعت (نماز مغرب   ;  )رآعت هر آدام چهار  (ظهر و عصر     :  نمازهاى واجب يوميه، پنج نماز است       

 ).دو رآعت(
 .شود، دو رآعت خواند ى را با شرايطى آه گفته مىدر سفر بايد نمازهاى چهار رآعت) ٣۶٨مسئله (
بر  يا ضرر داشتن آن دو، تقّيه، فلج بودن، بسته بودن          )  آب و خاك  (سوزى، نبودن طهورين     آيا نماز در حال جنگ، غرق شدن، آتش        )  ٣۶٩س  (

 شود؟ از مسلمان ساقط مى... تخت بيمارستان، عاجز بودن حّتى از اشاره با چشم و

شود و باید ولو با اشاره چشم، سر یا به هر نحو ممكن دیگر، انجام شود و نماز خواندن به این نحو، مسقط تكليف                                  چ وجه ساقط نمى    ج ـ نماز به هي     

 ١٨/١٠/٧۵ .است، مگر در فاقد طهورین، آه بنا بر احتياط واجب باید نماز را هم به صورت ادا و هم به صورت قضا به جا آورد

 احكام وقت نماز
به داخل شدن وقت، خبر      )  مورد اطمينان (داخل شده است، يا يك ثقه         تواند مشغول نماز شود آه يقين آند وقت          موقعى انسان مى  )  ٣٧٠مسئله  (
 .دهد
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اگر وقت نماز به قدرى تنگ است آه به واسطه به جا آوردن بعضى از آارهاى مستحّب نماز، مقدارى از آن بعد از وقت خوانده                          )  ٣٧١مسئله  (
 .شود، بايد قنوت نخواند مثًال اگر به واسطه خواندن قنوت، مقدارى از نماز بعد از وقت خوانده مى. جا نياورد آن مستحب را بهشود، بايد  مى

نماز را به نّيت ادا بخواند، ولى نبايد عمدًا نماز را تا اين وقت                            آسى آه به اندازه خواندن يك رآعت نماز وقت دارد، بايد                    )  ٣٧٢مسئله   (
 .دبينداز تأخير
تر باشد،   مورد آن خيلى سفارش شده است و هرچه به اول وقت نزديك             مستحّب است انسان نماز را در اول وقت آن بخواند و در            )  ٣٧٣مسئله  (

 .نماز را به جماعت بخواند بهتر است، مگر آنكه تأخير آن از جهتى بهتر باشد، مثًال صبر آند آه
دانند آه آخر وقت نماز عشاست، نظر          يازده ساعت  و ربع بعد از وقت اذان ظهر مى             بعضى از مراجع عظام، وقت نصف شب را        )  ٣٧۴س  (

 شما در اين باره چيست؟

جانب، از اذان صبح تا طلوع آفتاب جزو شب است، بنابراین، نصف شب را باید از اول غروب تا اول طلوع آفتاب حساب نمود نه                              ج ـ چون به نظر این      

 ٣/۵/٧۵ .تا سپيده صبح

 آيا در شبهاى مهتابى، واجب است آه بعد از اذان صبح، به مقدارى اداى فريضه را به تأخير انداخت تا سپيده فجر بر نور ماه غلبه                                )٣٧۵س  (
 محسوس پيدا آند يا خير؟

بل از غلبه    هرچند احتياط مستحب، نخواندن نماز صبح، ق           ;  ج ـ فرقى بين شبهاى  مهتابى و غير آن نيست و اطمينان به طلوع صبح، آافى است                                 

 ٢٠/١٠/٧٣ .محسوس سپيده فجر و نيز امساك در صوم بعد از طلوع فجر و قبل از غلبه آن است

 نمازهایى آه باید به ترتيب خوانده شوند
انسان بايد نماز عصر را بعد از نماز ظهر و نماز عشا را بعد از نماز مغرب بخواند و اگر عمدًا نماز عصر را پيش از نماز                                      )  ٣٧۶مسئله  (

 .ظهر و نماز عشا را پيش از نماز مغرب بخواند، باطل است
تواند نّيت را به نماز      اگر آسى به نّيت نماز ظهر مشغول نماز شود و در بين نماز يادش بيايد آه نماز ظهر را خوانده است، نمى                       )  ٣٧٧مسئله  (

 .در نماز مغرب و عشاطور است  همين; عصر برگرداند، بلكه بايد نماز را بشكند و نماز عصر را بخواند
ولى اگر وقت به قدرى آم        ;  اگر در بين نماز عصر شك آند آه نماز ظهر را خوانده يا نه، بايد نّيت را به نماز ظهر برگرداند                             )  ٣٧٨مسئله  (

 .شود، بايد به نّيت نماز عصر، نماز را تمام آند و نماز ظهرش قضا ندارد است آه بعد از تمام شدن نماز، مغرب مى

 ازهاى مستحبنم. ب
روز بيشتر سفارش شده     هاى شبانه  گويند، و بين نمازهاى مستحّبى به خواندن نافله        »  نافله«نمازهاى مستحّبى زياد است و آنها را       )  ٣٧٩مسئله  (

، و دو   اند آه هشت رآعت آن نافله ظهر، و هشت رآعْت نافله عصر، و چهار رآعْت نافله مغرب                        و آنها در غير روز جمعه، سى و چهار رآعت             
رآعْت نافله عشا، و يازده رآعْت نافله شب، و دو رآعْت نافله صبح است و چون دو رآعْت نافله عشا را بنا بر احتياط واجب بايد نشسته خواند، يك                                   

 .شود ولى در روز جمعه بر شانزده رآعت نافله ظهر و عصر، چهار رآعت اضافه مى; شود رآعت حساب مى
 نافله شب، هشت رآعت آن بايد به نّيت نافله شب و دو رآعت آن به نّيت نماز َشْفع و يك رآعت آن، به نّيت نماز                              از يازده رآعتْ  )  ٣٨٠مسئله  (

 .َوْتر خوانده شود و دستور آامل نافله شب، در آتابهاى دعا گفته شده است
مثًال آسى آه    .   نشسته را يك رآعْت حساب آرد         توان نشسته خواند، ولى بهتر است دو رآعْت نماز نافله               نمازهاى نافله را مى    )  ٣٨١مسئله  (
خواهد نماز وتر را نشسته بخواند، دو نماز  خواهد نافله ظهر را آه هشت رآعت است، نشسته بخواند، بهتر است شانزده رآعت بخواند و اگر مى               مى

 .يك رآعتى نشسته بخواند
گونه نمازها    ال حرآت خواند؟ آيفيت رآوع و سجده در اين                    ح توان در   را مى  )  حّتى نماز شب     (آيا تمام نمازهاى مستحب           )  ٣٨٢س   (
 است؟ چگونه

 ۵/۵/٧۵ .را در حال حرآت، و رآوع و سجده را با اشاره انجام دهد) مثل نماز شب(ج ـ انسان جایز است همه نمازهاى مستحّبى 

 هاى یوميه وقت نافله
قت آن به اندازه وقت نماز ظهر است، ولى وقت فضيلت آن، از اول ظهر                 شود و و   نافله نماز ظهر پيش از نماز ظهر خوانده مى         )  ٣٨٣مسئله  (

مثًال اگر درازاى شاخص هفت وجب باشد، هر        .  شود، به اندازه دو هفتم آن شود       تا موقعى است آه آن مقدار از سايه شاخص آه بعد از ظهر پيدا مى               
 .ر وقت فضيلت نافله ظهر استشود، به دو وجب رسيد، آخ اى آه بعد از ظهر پيدا مى وقت مقدار سايه
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شود و وقت آن به اندازه وقت نماز عصر است، ولى وقت فضيلت آن تا موقعى است                    نافله عصر پيش از نماز عصر خوانده مى        )  ٣٨۴مسئله  (
صر را بعد از وقت فضيلت      شود، به چهار هفتم آن برسد، و چنانچه بخواهد نافله ظهر يا نافله ع              آه آن مقدار از سايه شاخص آه بعد از ظهر پيدا مى           

 .آنها بخواند، بهتر است نافله ظهر را بعد از نماز ظهر، و نافله عصر را بعد از نماز عصر بخواند، و بنا بر احتياط مستحب، نّيت ادا و قضا نكند
آردن آفتاب در آسمان    وقت نافله مغرب، بعد از تمام شدن نماز مغرب است تا وقتى آه سرخى طرف مغرب آه بعد از غروب                           )  ٣٨۵مسئله  (
 .شود، از بين برود پيدا مى

 .وقت نافله عشا بعد از تمام شدن نماز عشا تا نصف شب است و بهتر است بعد از نماز عشا، بالفاصله خوانده شود) ٣٨۶مسئله (
اندن يازده رآعت نماز شب      شود و وقت آن، بعد از گذشتن از نصف شب به مقدار خو                نافله صبح پيش از نماز صبح خوانده مى         )  ٣٨٧مسئله  (
 .ولى احتياط آن است آه قبل از فجر اول نخوانند، مگر آنكه بعد از نافله شب بالفاصله بخوانند آه در اين صورت، مانعى ندارد; است
 .وقت نافله شب از نصف شب است تا اذان صبح، و بهتر است نزديك اذان صبح خوانده شود) ٣٨٨مسئله (

 نماز غفيله
شود و وقت آن، بعد از نماز        يكى از نمازهاى مستحّبى، نماز غفيله است آه دو رآعت است و بين نماز مغرب و عشا خوانده مى                    )  ٣٨٩مسئله  (

 :بايد اين آيه را بخواند» حمد«مغرب است تا وقتى آه سرخى طرف مغرب از بين برود، و در رآعت اول آن، بعد از 

َظنَّ َاْن َلْن َنْقِدَر َعَلْيِه َفَناَدى ِفى الظُُّلماِت َاْن ال ِالَه ِاّال َاْنـَت ُسْبَحاَنَك ِاّنى ُآْنُت ِمَن الظَّـاِلِميَن َفاسَتَجْبنا َلُه َو َنجَّْيناُه ِمَن                         َوَذا النُّوِن ِاْذ َذَهَب ُمغاِضبًا فَ     «
 .»اْلَغمِّ َو َآذِلك ُنْنِجى اْلُمْؤِمنيَن
 :بخواندبايد اين آيه را » حمد«و در رآعت دوم، بعد از

َیْعَلُمَها َو َال َحبَّة فى ُظُلمـاِت االَْْرِض َو َال َرْطب َو َال                 َو ِعْنَدُه مفاِتُح اْلَغْيِب ال َیْعَلُمها ِاّال ُهَو و َیْعَلُم َما ِفى اْلَبرِّ َو اْلَبْحِر و َما َتْسُقُط ِمْن َوَرَقة ِاالّ                           «
 .»یاِبس ِاّال ِفى ِآتاب ُمبين

َیْعَلُمَها ِاّال َاْنَت َاْن ُتَصلَِّى َعَلى َمَحمَّد َو آِل ُمَحمَّد َوَاْن َتْفَعْل ِبى َآذا َو                   ال َالّلُهمَّ ِاّنى َاسَأُلَك ِبَمفاِتِح اْلَغْيِب َاّلِتى      «:دعا خوانده شود  و در قنوت آن، اين       
 :بگويد سپس; ، حاجتهاى خود را به زبان آورد»آذا و آذا«جاى آلمه  به و ،»َآذا

 .»مَّ َاْنَت َوِلىُّ ِنْعَمِتى َو اْلقاِدُر َعَلى َطِلَبتِى َتْعَلُم حاَجِتى َفأْسَأُلَك ِبَحقِّ ُمَحّمد َو آِل ُمَحمَّد َعَلْيِه و َعَلْيِهُم السَّالُم َلمَّا َقَضْيَتَها ِلىَالّلُه«

 احكام قبله
ولى آسى آه در جاى دور قرار دارد، اگر          ;  به روى آن نماز خواند    خانه آعبه آه در مّكه معّظمه واقع شده، قبله است و بايد رو                 )  ٣٩٠مسئله  (

همچنين است آارهاى ديگرى آه مانند سرُبريدن حيوانات، بايد رو به قبله انجام                   ;  خواند، آافى است    طورى بايستد آه بگويند رو به قبله نماز مى            
 .گيرد
 آند؟ تا چه حد انحراف از قبله، نماز را باطل مى) ٣٩١س (

اّما اگر بعد از تحقيق و تشخيص قبله، معلوم شود آه انحراف به مقدار یمين یا یسار قبله ; آند حراف از قبله با علم و عمد، مطلقًا نماز را باطل مى         ج ـ ان  

 ١٨/١/٧۴ .نبوده است، مانعى ندارد

دو حال نماز مستحّبى بخواند، الزم نيست رو         و اگر انسان در اين        توان در حال راه رفتن و سوارى خواند،         نماز مستحّبى را مى   )  ٣٩٢مسئله  (
 .به قبله باشد

 پوشانيدن بدن در نماز
شود  ولى پوشاندن صورت به مقدارى آه در وضو شسته مى         ;  زن بايد در موقع نماز، تمام بدن، حّتى سر و موى خود را بپوشاند              )  ٣٩٣مسئله  (

تر از مچ    آه مقدار واجب را پوشانده است، بايد مقدارى از اطراف صورت و قدرى پايين              اّما براى آنكه يقين آند      ;  و دستها و پاها تا مچ، الزم نيست        
 .را هم بپوشاند

 لباس نمازگزار
 : لباس نمازگزار شش شرط دارد) ٣٩۴مسئله (

 :شـرط اول
 .استلباس نمازگزار بايد پاك باشد و اگر آسى عمدًا با بدن يا لباس نجس نماز بخواند، نمازش باطل ) ٣٩۵مسئله (
اگر آسى نداند آه بدن يا لباسش نجس است و بعد از نماز بفهمد نجس بوده، نماز اوصحيح است، ولى احتياط مستحب آن است آه            )  ٣٩۶مسئله  (

 .اگر وقت دارد، دوباره آن نماز را بخواند
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ش بيايد، بايد نمازش را دوباره بخواند و اگر          اگر انسان فراموش آند آه بدن يا لباسش نجس است و در بين نماز يا بعد از آن ياد                     )  ٣٩٧مسئله  (
 .وقت گذشته، قضا نمايد

آسى آه در پاك بودن بدن يا لباس خود شك دارد، چنانچه نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد آه بدن يا لباسش نجس بوده، نماز او                                )  ٣٩٨مسئله  (
 .صحيح است

است و با آن نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد پاك نشده، نمازش صحيح                  ه پاك شده  اگر آسى لباس خود را آب بكشد و يقين آند آ            )  ٣٩٩مسئله  (
 .است

 :شــرط دوم
داند پوشيدن لباس غصبى حرام است، اگر عمدًا در لباس غصبى                لباس نمازگزار آه ساتر است، بايد مباح باشد و آسى آه مى               )  ۴٠٠مسئله  (

 . اعاده نمايدنماز بخواند، بايد آن نماز را با لباس غيرغصبى
آند، اگر عمدًا با لباس غصبى نماز بخواند،           داند نماز را باطل مى      داند پوشيدن لباس غصبى حرام است، ولى نمى          آسى آه مى  )  ۴٠١مسئله  (

 .بايد آن نماز را با لباس غيرغصبى بخواند
و همچنين است اگر    ;  ازخواندن در آن لباس باطل است     اگر آسى با عين پولى آه خمس يا زآات آن را نداده، لباس ساتر بخرد، نم                )  ۴٠٢مسئله  (

 .به ذّمه بخرد و در موقع معامله قصدش اين باشد آه از پولى آه خمس يا زآاتش را نداده،بپردازد

 :شــرط سوم
رند، خون از آن     اى باشد آه خون جهنده دارد، يعنى حيوانى آه اگر رگ آن را ببُ                    لباس نمازگزار نبايد از اجزاى حيوان مرده         )  ۴٠٣مسئله  (

 .اى آه مانند ماهى، خون جهنده ندارد، لباس تهّيه آند، احتياط واجب آن است آه با آن نمازنخواند آند، بلكه اگر آسى از حيوان مرده َجستن مى

 :شــرط چهارم
 .نماز او باطل استلباس نمازگزار نبايد ازحيوان حرام گوشت باشد و اگر مويى ازآن هم همراه نمازگزار باشد، ) ۴٠۴مسئله (

 :شــرط پنجـم
 .پوشيدن لباس طالباف براى مرد، حرام و نماز خواندن با آن باطل است، ولى براى زن، در نماز و غير نماز، اشكال ندارد) ۴٠۵مسئله (
 .پوشيدن لباس ابريشمى براى زن در نماز و غير نماز، اشكال ندارد) ۴٠۶مسئله (
و ;   عقاليى، اگر با پوشيدن البسه و يا غير آن خود را به شكل وشمايل يكديگر درآوردند، حرام است                          مرد و زن، بدون غرض      )  ۴٠٧مسئله  (

 .ولى اگر با آن شكل و شمايل نماز بخواند، نمازش باطل نيست; احتياط مستحب آن است آه مرد لباس زنانه و زن لباس مردانه نپوشد
 آيا چنين حالتى براى نماز اشكال دارد يا خير؟. اى از بدن يا موى آنها پيداست سايهاى است آه  گاهى اوقات لباس زنان به گونه) ۴٠٨س (

 ١۶/١١/۶٨ .نيست ج ـ اگر حجاب و ساتر به نحوى باشد آه بدن دیده شود، آافى

ر اين باره، بين نماز      توان نماز را با مانتو، روسرى و مقنعه خواند؟ همچنين بفرماييد د               آيا پوشيدن چادر در نماز شرط است يا مى          )  ۴٠٩س  (
 فرادا و جماعت، فرقى هست يا خير؟

شود آه امروز چادر، بهترین وسيله پوشش          ج ـ آنچه آه براى زن نمازگزار شرط است، پوشاندن آّل بدن، غير از وجه و آّفين است، ليكن گفته مى                             

 ١/٢/٧۵ .براى بانوان است

 مواردى آه الزم نيست بدن و لباس نمازگزار پاك باشد
 :درسه صورت، اگر بدن يا لباس نمازگزار نجس باشد، نماز او صحيح است ) ۴١٠مسئله (

 ;آنكه به واسطه زخم يا جراحت يا ُدملى آه دربدن اوست، لباس يا بدنش به خون آلوده شده باشداول، 
 ;به خون آلوده باشد، )شود آه تقريبًا به اندازه يك اشرفى مى(، آنكه بدن يا لباس او به اندازه آمتر از درهم دوم

 .آنكه ناچار باشد با بدن يا لباس نجس نماز بخواندسوم، 
 : در دو صورت، اگر فقط لباس نمازگزار نجس باشد، نماز اوصحيح است) ۴١١مسئله (
 ; لباسهاى آوچك او مانند جوراب و عرقچين نجس باشد. ١
 .لباس آسى آه پرستار بچه است، نجس شده باشد. ٢
ر در بدن يا لباس نمازگزار، خوِن زخم يا جراحت يا ُدَمل باشد، چنانچه طورى است آه آب آشيدن بدن يا لباس يا عوض آردن                 اگ)  ۴١٢مسئله  (

; تواند با آن خون، نماز بخواند        لباس براى بيشتر مردم يا براى خصوص او سخت است، تا وقتى آه زخم يا جراحت يا ُدمل خوب نشده است، مى                              
 .اند و نجس شده، در بدن يا لباس او باشد تى با خون بيرون آمده يا دارويى آه روى زخم گذاشتههمچنين است اگر عفون
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آسى آه بدنش زخم است، اگر دربدن يا لباس خود خونى ببيند و نداند از زخم است يا خون ديگر، نماز خواندن با آن، مانعى                                     )  ۴١٣مسئله  (
 .ندارد
روز يك مرتبه لباس خود را آب بكشد، اگرچه تا روز                 شتر از يك لباس ندارد، هرگاه در شبانه          آسى آه پرستار بچه است و بي         )  ۴١۴مسئله  (

روز يك مرتبه براى     احتياط مستحب آن است آه لباس خود را در شبانه           تواند با آن لباس نماز بخواند، ولى        ديگر لباسش به بول بچه نجس شود، مى        
بيشتر از يك لباس دارد، ولى ناچار است آه همه آنها را بپوشد، چنانچه در                         و نيز اگر   ;   بكشد اولين نمازى آه لباسش پيش از آن نجس شده، آب               

 .روز يك مرتبه به دستورى آه گفته شد همه آنها را آب بكشد، آافى است شبانه

 چيزهایى آه درلباس نمازگزار مكروه است
دن لباس سياه، چرك، تنگ، لباس شرابخوار، لباس آسى آه از نجاسْت            پوشي:  چند چيز درلباس نمازگزار مكروه است از آن جمله        )  ۴١۵مسئله  (

 .هاى لباس و به دست آردن انگشترى آه نقش صورت دارد همچنين بازبودن دآمه; آند، لباسى آه نقش صورت دارد پرهيز نمى

 مكان نمازگزار
 :مكان نمازگزار چند شرط دارد

 ;آنكه مباح باشداول، 
ولى نماز خواندن در    ;  خواند، اگرچه روى فرش و تخت و مانند اينها باشد، نمازش باطل است                 غصبى نماز مى   آسى آه درملك  )  ۴١۶مسئله  (

 .زيرسقف يا خيمه غصبى مانعى ندارد
آسى آه درمسجد نشسته، اگر ديگرى جاى او را غصب آند و در آنجا نماز بخواند، بايد دوباره نمازش را در محّل ديگرى                                     )  ۴١٧مسئله  (
 .بخواند
حرآت باشد و اگر به واسطه تنگى وقت يا جهت ديگر، ناچار باشد در جايى آه حرآت دارد                        ، آنكه مكان نمازگزار بايد بى       دوم )۴١٨مسئله  (

نماز بخواند، به مقدارى آه ممكن است، بايد درحال حرآت چيزى نخواند و اگر مسير آنها از سمت قبله به طرف                           )  مانند اتومبيل و آشتى و قطار      (
 ; تغيير آرد، به طرف قبله برگرددديگر

اى آوچك است آه جاى رآوع و سجود ندارد، نماز              تواند درآنجا راست بايستد، يا به اندازه         ، آنكه درجايى آه سقف آن آوتاه است و نمى            سوم
 ;ه جا آوردنخواند و اگرناچار شود آه درچنين جايى نماز بخواند، بايد به قدرى آه ممكن است، قيام و رآوع و سجود را ب

ولى جايى آه پيشانى را بر آن            ;  ، آنكه مكان نمازگزار اگر نجس است، به طورى تر نباشد آه رطوبت آن به بدن يا لباس او برسد                                    چهارم
 ;گذارد، اگر نجس باشد، درصورتى آه خشك هم باشد، نمازش باطل است و احتياط مستحب آن است آه مكان نمازگزار، اصال نجس نباشد مى

 .اگر زن مساوى مرد بايستد و با هم وارد نماز شوند، بهتر آن است آه نماز را دوباره بخوانند) ۴١٩ مسئله(
تر يا بلندتر نباشد، و احتياط واجب آن است آه از سر                ، آنكه جاى پيشانى نمازگزار ازجاى زانوهاى او، بيش ازچهار انگشِت بسته، پست                پنجم

 .دتر نباشدانگشتان پا هم بيشتر از اين پست و بلن
اگر مادرى جلوتر از پسرش آه مشغول نماز خواندن است، نماز بخواند، نماز اين دو نفر چه صورتى دارد؟ آيا نماز هر دو                                           )  ۴٢٠س  (
 است؟ باطل

مستحب، جاى   ياطج ـ تقّدم زن بر مرد در نماز فرادا، موجب بطالن نماز مرد نيست، ليكن مكروه است زن و مرد مساوى یكدیگر بایستند و بنا بر احت                                   

 ٧/١/٧۶ .تر باشد سجده یكى از جاى سجده دیگرى باید آمى عقب

 .نيست ليكن اگر خواند، نمازش باطل; احتياط درنماز نخواندن درآنجاست و; بودن مرد و زن نامحرم درجاى خلوت، جايز نيست) ۴٢١مسئله (

 جاهایى آه نماز خواندن درآنها مستحب است
است و بعد از    »  مسجدالحرام«س اسالم بسيار سفارش شده است آه نماز را درمسجد بخوانند و بهتر ازهمه مسجدها                 در شرع مقدّ  )  ۴٢٢مسئله  (
مسجد «و بعد از آن      »  مسجد محله «هر شهر، سپس     »  مسجد جامع «و بعد   »المقّدس مسجد بيت «وبعد ازآن   »  مسجد آوفه «و بعد، »  مسجدالنبى«آن،  
 .»بازار
ولى براى درك فضيلت جماعت و ساير اسباب فضيلت آه مثل نماز جماعت باشد،                   ;  خواندن درخانه، بهتر است    براى زنها نماز  )  ۴٢٣مسئله  (

 .خواندن درمسجد بهتر است
مستحّب است، بلكه بهتر از نماز در مسجد است، و نماز در حرم مطهر حضرت امير                              )  عليهم السالم (نماز در حرم امامان     )  ۴٢۴مسئله  (

 .برابر با دويست هزار رآعت نماز است) عليه السالم(المؤمنين
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زياد رفتن به مسجد و رفتن به مسجدى آه نمازگزار ندارد، مستحّب است و همسايه مسجد، اگر عذرى نداشته باشد، مكروه است                         )  ۴٢۵مسئله  (
 .در غير از مسجد نماز بخواند

 در آارها با او مشورت نكند و همسايه او نشود و از او                 شود، غذا نخورد و    مستحّب است انسان باآسى آه درمسجد حاضر نمى        )  ۴٢۶مسئله  (
 .زن نگيرد و به او زن ندهد

 جاهایى آه نماز خواندن درآنها مكروه است 
درجاده و  ;  مقابل درى آه باز است     ;  مقابل انسان ديگر  ;  زمين نمكزار ;  حمام:  نماز خواندن در چند جا مكروه است از آن جمله             )  ۴٢٧مسئله  (

; مقابل آتش و چراغ   ;  آنند، زحمت نباشد، و چنانچه زحمت باشد، حرام است، ولى نماز باطل نيست                 اگر براى آسانى آه عبور مى       خيابان و آوچه،  
روى عكس و مجسمه چيزى آه روح دارد، مگر آنكه روى  رو به; اى آه محِل بول باشد مقابل چاه و چاله; در آشپزخانه و هر جا آه آوره آتش باشد        

و يا آنكه بودن آن عكس از حيث ترويج مذهب و يا يادآورى شهدا و مانند آنها آراهت وآمى ثواب نماز را جبران آند، در اتاقى آه                                  آن پرده بكشند     
 .و نيز در قبرستان; بين دو قبر; روى قبر; مقابل قبر; روى نمازگزار نباشد درجايى آه عكس باشد، اگرچه رو به; ُجُنب در آن باشد

 احكام مسجـد
نجس آردن زمين و سقف و بام و طرف داخل ديوار مسجد، حرام است و هرآس بفهمد آه نجس شده است، بايد فورًا نجاست آن                            )  ۴٢٨  مسئله(

و احتياط واجب آن است آه طرف بيرون ديوار مسجد را هم نجس نكنند، و اگر نجس شود، نجاستش را برطرف نمايند، مگر آنكه                            ;  را برطرف آند  
 .د قرار نداده باشدواقف، آن را جزو مسج

ولى اگر بى    ;  اگر انسان نتواند مسجد را تطهير نمايد، يا آمك الزم داشته باشد و پيدا نكند، تطهير مسجد بر او واجب نيست                                   )  ۴٢٩مسئله  (
 .دهد تواند تطهير آند، اّطالع احترامى به مسجد باشد، بنا بر احتياط واجب، بايد به آسى آه مى

 اذان و اقامـه
ولى درنماز عيد فطر و قربان و نماز باران و در           ;  براى مرد و زن مستحّب است آه پيش از نمازهاى يوميه، اذان و اقامه بگويند               )  ۴٣٠مسئله  (

 و در نماز مّيت و نمازهاى واجب ديگر اگر فرادا              »الصَّالة«نمازهاى واجب ديگر اگر به جماعت خوانده شود، مستحّب است آه سه مرتبه بگويند                   
 . را به قصد رجا بگويند»الصَّالة«ود، سه مرتبه خوانده ش

و درگوش چپش    »  اذان«آنكه بند نافش بيفتد، درگوش راست او             آيد يا پيش از     مستحّب است در روز اولى آه بچه به دنيا مى              )  ۴٣١مسئله  (
 .بگويند» اقامه«

َحىَّ َعَلى   «;  »َاشَهُد َانَّ ُمَحمَّدًا َرُسوُل الّلهُ        «;» َاْن ال ِالَه ِاالَّ الّلهُ          َاْشَهُد«;)چهار مرتبه  (»  َالّلُه َاْآَبر  «:هجده جمله است    »  اذان«)  ۴٣٢مسئله   (
يعنى دو  :  ، هفده جمله است     »اقامه«و;  )هر يك دو مرتبه     (»  ال ِالَه ِاالَّ الّله     «;»َالّلُه َاْآَبر «;  »َحىَّ َعلى َخْيِر اْلَعَملِ     «;  »َحىَّ َعَلى اْلِفالحِ   «;  »الصَّلوِة
َقْد قاَمِت  «گفتن دو مرتبه     »  َحىَّ َعَلى َخْيِر اْلَعَملِ    «شود و بعد از گفتن         از آخر آن آم مى     »  ال ِالَه ِاالَّ الّله    «از اول اذان و يك مرتبه       »  ّلُه َاْآَبر َال«مرتبه
 . را بايد اضافه نمود»الصَّالة
به ،  »َاْشَهُد َانَّ ُمَحمَّدًا َرُسوُل الّله     «اذان و اقامه نيست، ولى خوب است بعد از             جزء  »  َاْشَهُد َانَّ َعِلّيًا َاميُرالمؤمنين و َوِلىُّ الّلهِ          «)۴٣٣مسئله  (

 .قصد قربت گفته شود

 ترجمه اذان و اقامه
 .»َالّلُه َاْآَبُر«
 .»خداى تعالى بزرگتر از آن است آه او را وصف آنند«
 .»َاْشَهُد َاْن ال ِالَه ِاالَّ َالّلُه«
 .» نيست]سزاوار پرستش[همتاست، خداى ديگرى  يى آه يكتا و بىدهم غير از خدا شهادت مى«
 .»َاْشَهُد َانَّ ُمَحمَّدًا َرُسوُل الّله«
 .»پيامبر و فرستاده خداست)صلى اهللا عليه وآله(دهم آه حضرت محّمد شهادت مى«
 .»َاْشَهُد َانَّ َعِلّيًا اميُرالمؤمنين و َوِلىُّ الّله«
 .»است ]برهمه خلق[امير مؤمنان و ولّى خدا)لسالمعليه ا(دهم آه على شهادت مى«
 »!َحىَّ َعَلى الصَّالة«
 !»بشتاب براى نماز«
 »!َحىَّ َعَلى اْلَفالح«
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 !»بشتاب براى رستگارى«
 !»َحىَّ َعلى َخْيِر اْلَعَمِل«
 !»]آه نماز است[بشتاب براى بهترين آارها «
 .»َقْد قاَمِت الّصالة«
 .»به تحقيق، نماز برپاشد«
 .»ال ِالَه ِاالَّ الّله«
 .»همتاست  نيست، مگر خدايى آه يكتا و بى]سزاوار پرستش[خدايى «
 : شود درپنج نماز، اذان ساقط مى) ۴٣۴مسئله (
 ;نـماز عصر روز جمعه.  ١
 ; نماز عصر روز عرفه آه روز نهم ذى حّجه است.٢
 ; نماز عشاى شب عيد قربان، براى آسى آه در مشعر الحرام باشد.٣
 ; نمازعصر و عشاى زن مستحاضه.۴
 .تواند از بيرون آمدن بول و غائط خوددارى آند  نمازعصر وعشاى آسى آه نمى.۵

ولى فاصله شدن بين نافله و تعقيب،        ;  شود آه با نماز قبلى فاصله نشود يا فاصله آمى بين آنها باشد               در اين پنج نماز، در صورتى اذان ساقط مى         
 .ضررى ندارد

 ن اذان و اقامه در نمازهاى مستحّبى، به قصد قربت چگونه است؟ در نمازهاى قضا شده يوميه، نماز آيات و وحشت چطور؟گفت) ۴٣۵س (

ج ـ گفتن اذان و اقامه براى خواندن نمازهاى واجب یوميه و قضاى آنها، مستحب و براى نمازهاى مستحّبى، حرام است و در نماز آیات، به جاى اذان و         

 ١٢/١١/٧۴.به قصد اميد ثواب، مستحب است» الصالة«ه گفتن اقامه، سه مرتب

 واجبات نماز
 :واجبات نماز، يازده چيز است

. ٩;  تشّهد.  ٨;   ذآر .٧;   قرائت .۶;  سجود.  ۵;   رآوع .۴;  در اول  نماز    »  الّله اآبر «تكبيَرُة اِالحرام، يعنى گفتن      .  ٣;  )ايستادن( قيام   .٢;  نّيت.  ١
 ).پى در پى بودن اجزاى نماز(ت، مواال. ١١; ترتيب .١٠; سالم
يعنى اگر انسان آنها را به جا نياورد، يا درنماز اضافه آند، عمدًا باشد يا اشتباهًا، نماز باطل                   ;  بعضى از واجبات نماز، رآن است     )  ۴٣۶مسئله  (
 .شود هًا آم يا زياد گردد، نماز باطل نمىشود و چنانچه اشتبا يعنى اگرعمدًا آم يا زياد شود، نماز باطل مى; شود و بعضى ديگر، رآن نيست مى

 :ارآان نماز، پنج چيز است
 .دوسجده. ۵;  رآوع.۴; )ايستادن پيش از رآوع( قيام درموقع گفتن تكبيرة االحرام و قيام مّتصل به رآوع، .٣;  تكبيرة االحرام.٢; نّيت. ١

 نّيت. ١
انجام فرمان خداوند عالم به جا آورد والزم نيست نّيت را از قلب خود بگذراند يا                      انسان بايد نماز را به نّيت قربت، يعنى براى             )  ۴٣٧مسئله  (

 .خوانم قربًة الى الّله چهار رآعت نمازظهر مى: مثال به زبان بگويد آه
.  باطل استخوانم و معّين نكند آه ظهر است ياعصر، نماز او اگر آسى در نماز ظهر يا عصر نّيت آند آه چهار رآعت نماز مى    )  ۴٣٨مسئله  (

همچنين آسى آه مثال قضاى نمازظهر بر او واجب است، اگر در وقت نماز ظهر بخواهد آن نماز قضا شده يا نماز ظهر را بخواند، بايد نمازى را                                   
 .خواند، در نّيْت معّين آند آه مى
آنى،   به طورى غافل شود آه اگر بپرسند چه مى            پس اگر در بين نماز     .  انسان بايد از اول  تا آخر نماز به نّيت خود باقى باشد                 )  ۴٣٩مسئله  (

 .آند، نمازش باطل است نداند چه مى
پس آسى آه ريا آند، يعنى براى نشان دادن به مردم نماز بخواند،                  .  انسان بايد فقط براى انجام فرمان خداوند عالم نماز بخواند             )  ۴۴٠مسئله  (
 .دم هر دو را درنظر بگيردباطل است، خواه فقط براى مردم باشد يا خدا و مر نمازش

 تكبيرة االحرام. ٢
پشت سرهم  »  اآبر«و  »  الّله«و دو آلمه    »  اآبر«و  »  الّله«در اول  هر نماز، واجب و رآن است و بايد حروف              »  الّله اآبر «گفتن  )  ۴۴١مسئله  (

 . مثال ترجمه آن را به فارسى بگويد، صحيح نيستگفته شوند و نيز بايد اين دو آلمه به عربى صحيح گفته شوند و اگر به عربى غلط گفته شود، يا
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خواند، مثال به اقامه يا دعايى آه پيش          احتياط واجب آن است آه نماز گزار، تكبيرة االحرام نماز را به چيزى آه پيش از آن مى                     )  ۴۴٢مسئله  (
 .خواند، نچسباند از تكبير مى

شد و اگر آسى عمدًا درحالى آه بدنش حرآت دارد، تكبيرة االحرام را بگويد، باطل                    موقع گفتن تكبيرة االحرام، بايد بدن آرام با         )  ۴۴٣مسئله  (
آند، انجام دهد ودوباره تكبير بگويد، و احتياط بيشتر آن             و چنانچه سهوًا حرآت آند، بنا بر احتياط مستحب، اول  عملى آه نماز را باطل مى                    ;  است

 .است آه نماز را تمام آند و دوباره اعاده نمايد
نماز گزار، تكبير و حمد و سوره و ذآر و دعا را بايد طورى بخواند آه خودش بشنود، و اگر به واسطه سنگينى يا آرى گوش يا                             )  ۴۴۴مسئله  (

 .شنود، بايد طورى بگويد آه اگر مانعى نباشد، بشنود سروصداى زياد نمى
ل خواندن چيزى شده، به شّك خود اعتنا نكند و اگر چيزى نخوانده، بايد              اگر شك آند آه تكبيرة االحرام را گفته يانه، چنانچه مشغو          )  ۴۴۵مسئله  (

 .تكبير را بگويد

 )ایستـادن(قيـام . ٣
ولى قيام در   ;  است»  رآن«گويند   مى»  قيام مّتصل به رآوع    «قيام در موقع گفتن تكبيرة االحرام و قيام پيش از رآوع آه آن را                   )  ۴۴۶مسئله  (

 .م بعد از رآوع، رآن نيست و اگر آسى آن را از روى فراموشى ترك آند، نمازش صحيح استموقع خواندن حمد و سوره، و قيا
 .واجب است آه شخص پيش از گفتن تكبير و بعد از آن، مقدارى بايستد، تا يقين آند آه درحال ايستادن، تكبير گفته است) ۴۴٧مسئله (
ولى اگر از روى ناچارى     ;  رآت ندهد و به طرفى خم نشود و به جايى تكيه نكند            موقعى آه نمازگزار ايستاده است، بايد بدنش راح       )  ۴۴٨مسئله  (

 .باشد، يا درحال خم شدن براى رآوع پاها راحرآت دهد، اشكال ندارد
خواهد آمى جلو يا عقب برود، يا آمى بدن را به طرف راست يا چپ حرآت دهد، نبايد چيزى                               موقعى آه انسان درنماز مى      )  ۴۴٩مسئله  (
; باشد حرآت بايد بى  گفتن ذآرهاى واجب هم بدن      را بايد  درحال برخاستن بگويد، و در موقع           »  ِبَحْوِل الّلِه َو ُقّوِتِه َاُقوُم َو َاْقُعدُ        «جمله   ولى;  بگويد
 .احتياط واجب آن است آه در موقع گفتن ذآرهاى مستحّبى نماز، بدنش آرام باشد بلكه

 قـرائـت. ۴
 . دوم نمازهاى واجب يوميه، انسان بايد اول حمد و بعد از آن، يك سوره تمام بخوانددر رآعت اول  و) ۴۵٠مسئله (
 .اگر انسان، حمد و سوره يا يكى از آنها را فراموش آند و بعد از رسيدن به رآوع بفهمد، نمازش صحيح است) ۴۵١مسئله (
 سوره را نخوانده، بايد بخواند، و اگر بفهمد سوره را نخوانده،              اگر نمازگزار پيش از آنكه براى رآوع خم شود، بفهمد آه حمد و               )  ۴۵٢مسئله  (

ولى اگر بفهمد حمد تنها را نخوانده، بايد اول  حمد و بعد از آن دوباره سوره را بخواند، و نيز اگر خم شود و پيش از آنكه                               ;  بايد فقط سوره را بخواند    
 .را نخوانده، بايد بايستد و به همين دستور عمل نمايدبه رآوع برسد، بفهمد حمد وسوره، يا سوره تنها يا حمد تنها 

ولى اگر نامحرم صدايش را بشنود، بنا بر احتياط          ;  تواند حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشا را بلند يا آهسته بخواند                 زن مى )  ۴۵٣مسئله  (
 .واجب، بايد آهسته بخواند

تواند صحيِح آن را ياد بگيرد، بايد هرطور آه                   هيچ ِقسم نمى     د و آسى آه به        انسان بايد نماز را ياد بگيرد آه غلط نخوان                 )  ۴۵۴مسئله   (
 .آورد بخواند، و احتياط مستحب آن است آه نماز را به جماعت به جا تواند مى

رتبه حمد بخواند يا سه مرتبه تسبيحات اربعه بگويد، يعنى سه م                     تواند فقط يك     نمازگزار در رآعت سوم و چهارم نماز مى              )  ۴۵۵مسئله   (
تواند در يك رآعْت      تسبيحات اربعه را بگويد، آافى است، و مى          و اگر يك مرتبه هم     »  ُسْبحاَن الّلِه َو اْلَحْمُد ِلّلِه َو ال ِالَه ِاالَّ الّلُه َو الّلُه َاْآَبرُ                 «:بگويد

 حمد و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 .در رآعت ديگر، تسبيحات بگويد، و بهتر است در هر دو رآعت، تسبيحات بخواند

 .بگويد نمازگزار در تنگى وقت، تسبيحات اربعه را بايد يك مرتبه) ۴۵۶مسئله (
 .بر مرد و زن واجب است آه در رآعت سوم و چهارم نماز، حمد يا تسبيحات را آهسته بخوانند) ۴۵٧مسئله (
 عدم قدرت فراگيرى، در      آند، شاگرد به عّلت    مثًال معّلم هر چه تالش مى      (تكليف شخصى آه قدرت فراگيرى نماز صحيح را ندارد            )  ۴۵٨س  (

 ، از نظر صّحت نماز و يا مسائل شرعى مربوط به آن چيست؟)تواند تّلفظ صحيح را فراگيرد نماز اشتباهاتى دارد و نمى

 ٣٠/٢/٨٠ .ج ـ صّحت قرائت به مقدار قدرت و توان، آافى است و زیادتر از آن، الزم نيست

 رآــوع. ۵
» رآوع«اى خم شود آه بتواند دستهايش را به زانو بگذارد و اين عمل را                 از قرائت، بايد به اندازه      نمازگزار در هر رآعت، بعد     )  ۴۵٩مسئله  (
 .گويند مى



 44                                                                                       اهللا العظمى حاج شيخ یوسف صانعى حضرت آیة مطابق با فتاواى مرجع عاليقدر احكام بانوان
 

آند، بايد به قدرى خم شود آه بگويند نشسته رآوع آرده و الزم نيست آه صورتش مقابل زانوها                              آسى آه نشسته رآوع مى      )  ۴۶٠مسئله  (
 .رتش نزديك جاى سجده برسدبرسد، و بهتر است به قدرى خم شود آه صو

يا يك   ،   »ُسْبحاَن الّلهِ  «ولى واجب آن است آه به قدر سه مرتبه                      ;  نمازگزار، در رآوع هر ذآرى آه بگويد، آافى است                  )  ۴۶١مسئله   (
 .آمتر نباشد، »ُسْبحاَن َرّبـَِى اْلَعِظيِم َو ِبَحْمِدِه«مرتبه
ام باشد، و موقع گفتن ذآر مستحب هم اگر آن را به قصد ذآرى آه براى رآوع دستور         در رآوع بايد به مقدار ذآر واجب، بدن آر        )  ۴۶٢مسئله  (
 .اند بگويد، بنا بر احتياط واجب، آرام بودن بدن الزم است داده

 .اگر انسان پيش از آنكه به مقدار رآوع خم شود و بدنش آرام گيرد، عمدًا ذآر رآوع را بگويد، نمازش باطل است) ۴۶٣مسئله (
بعد از تمام شدن ذآر رآوع، نمازگزار بايد راست بايستد، و بعد از آنكه بدن آرام گرفت به سجده رود، و اگر عمدًا پيش از                                         )  ۴۶۴مسئله  (

 .ايستادن، يا پيش از آرام گرفتن بدن به سجده رود، نمازش باطل است

 سـجـود. ۶
آن است آه پيشانى، آف دو      »  سجده«و  ;   از رآوع، دو سجده آند     نمازگزار بايد در هر رآعت از نمازهاى واجب و مستحب، بعد           )  ۴۶۵مسئله  (

 .دست، سر دو زانو و سردو انگشت بزرگ پاها را برزمين بگذارد
دو سجده، روى هم يك رآن است آه اگر آسى در نماز واجب، عمدًا يا از روى فراموشى هردو را ترك آند، يا دوسجده ديگر به                           )  ۴۶۶مسئله  (

 .ازش باطل استآنها اضافه نمايد، نم
يا يك مرتبه    ،  »سبحان الّله «ولى واجب آن است آه به قدر سه مرتبه                ;  نمازگزار، در سجده هر ذآرى آه بگويد، آافى است             )  ۴۶٧مسئله  (

 .ج يا هفت مرتبه بگويدرا سه يا پن» ُسْبحاَن ربَّى ْاَالْعلى َو ِبَحْمِدِه«آمتر نباشد، و مستحّب است آه » ُسْبحاَن َربَّى ْاَالْعلى َو ِبَحْمِدِه«
در سجود بايد به مقدار ذآر واجب، بدن آرام باشد، و موقع گفتن ذآر مستحب هم اگر آن را به قصد ذآرى آه براى سجده دستور                            )  ۴۶٨مسئله  (
 .اند بگويد، بنا بر احتياط واجب، آرام بودن بدن الزم است داده

 زمين برسد و بدنش آرام گيرد، عمدًا ذآر سجده را بگويد يا پيش از تمام شدن ذآر،                          اش به  اگر نمازگزار پيش از آنكه پيشانى       )  ۴۶٩مسئله  (
 .عمدًا سر از سجده بردارد، نمازش باطل است

بلكه احتياط واجب آن است آه محّل       ;  تر و بلندتر از چهار انگشت بسته باشد        محّل پيشانى نمازگزار نبايد از جاى زانوهايش پست       )  ۴٧٠مسئله  (
 .نباشد تر و بلندتر از چهار انگشت بسته از جاى انگشتانش پستپيشانى او 

ولى اگر آسى مثال ُمهر را روى فرش نجس بگذارد، يا يك طرف                  ;  آنند، بايد پاك باشد     ُمهر يا چيز ديگرى آه برآن سجده مى          )  ۴٧١مسئله  (
 .مهر نجس باشد و پيشانى را به طرف پاك آن بگذارد، اشكال ندارد

 .ّب است آه زنها آرنجها را در وقت سجده بر زمين بگذارند و اعضاى بدن را به يكديگر بچسبانندمستح) ۴٧٢مسئله (
 شود؟ آيا دو سجده حساب مى. خورد بعضى اوقات در سجده اول، پيشانى دو بار به ُمهر مى) ۴٧٣س (

 ٢٧/٢/٧۴ .شود نمى و سجده محسوببرگشت بدون اختيار، َآالعدم است  شود، چون برگشت، قهرى بوده و ج ـ یك سجده محسوب مى

توان در سجده، پيشانى را آج روى مهر              آيا مى .  گيرد شود آه هنگام سجده، درد مى         گاهى در پيشانى انسان جوشهايى پيدا مى          )  ۴٧۴س  (
 گذاشت؟ و اگر بعد از برداشتن سر از سجده، مهر به خون جوشها آلوده شود، نماز چه حكمى دارد؟

اّما ; آند ت آه تمام پيشانى روى محّل سجده و چيزهایى آه سجده بر آن صحيح است، باشد، بلكه مقدارى از پيشانى هم آفایت مى                   ج ـ در سجده الزم نيس     

توان روى موضع نجس     و اّما نسبت به آلوده شدن ُمهر، بعد از نجس شدن، نمى            ;  بنابراین، آج گذاشتن پيشانى مانعى ندارد     .  آند غيرپيشانى آفایت نمى  

ود، چون یكى از شرایط سجده و نماز، پاك بودن محّل سجده است و خوِن جراحت آه آمتر از یك درهم است، به حكم معفّو بودن آمتر از یك                                      سجده نم 

٢٧ .توان با آن نماز خواند، به جهت اینكه محّل سجده باید پاك باشد آند، نمى ولى اگر در سجده بعدى محّل سجده را نجس مى; درهم، ُمبطل نماز نيست

/٢/٧۶ 

 چيزهایى آه سجده برآنها صحيح است
رويد، مانند چوب و برگ درخت، سجده آرد و سجده                                مى اى آه از زمين           بايد بر زمين و چيزهاى غيرخوراآى                )  ۴٧۵مسئله    (

 اّما سجده آردن    ;خوراآى و پوشاآى، صحيح نيست و نيز سجده آردن برچيزهاى معدنى، مانند طال ونقره و عقيق و فيروزه، باطل است                      برچيزهاى
 .ندارد برسنگهاى معدنى، مانند سنگ مرمر و سنگهاى سياه، اشكال

 .توان، سجده آرد بلكه بر گچ، آهك پخته، آجر، آوزه ِگلى و مانند آن هم مى; سجده بر سنگ آهك و سنگ گچ، صحيح است) ۴٧۶مسئله (
 .شده باشد آه سجده بر آن صحيح نبوده، جايز است و مانعى نداردسجده بر انواع آاغذ، هرچند از چيزى مانند پنبه ساخته ) ۴٧٧مسئله (



 45                                                                                       اهللا العظمى حاج شيخ یوسف صانعى حضرت آیة مطابق با فتاواى مرجع عاليقدر احكام بانوان
 

 .از هر چيز بهتر است و بعد از آن، خاك، سنگ و گياه قرار دارد)عليه السالم(براى سجده، تربت حضرت سيدالشهدا) ۴٧٨مسئله (
رد، دوباره به سجده برود، نمازش باطل است و بايد اگر در سجده اول، ُمهر به پيشانى نمازگزار بچسبد و بدون اينكه مهر را بردا            )  ۴٧٩مسئله  (
 .آند اعاده
پيشانى را به زمين      )  عليهم السالم (سجده آردن براى غير خداوند متعال، حرام است و بعضى از عوام آه مقابل قبر امامان                            )  ۴٨٠مسئله  (
 .ستگذارند، اگر براى شكر به درگاه خداوند متعال باشد، اشكال ندارد، وگرنه حرام ا مى

 توان به ناخن سجده آرد؟ اگر در بين نماز، چيزى آه سجده بر آن جايز است، مفقود شود و براى سجده چيزى پيدا نشود، آيا مى) ۴٨١س (

و یا با   ج ـ اگر وقْت وسعت دارد، باید نماز را قطع آرد و چيزى آه سجده بر آن صحيح است، پيدا آرد و نماز را دو مرتبه خواند، و اگر وقْت تنگ است                                  

المسائل  قطع آردن نماز هم چيزى آه سجده بر آن صحيح است، پيدا نشود تا بر آن سجده آرد، در این صورت، باید به مراتبى آه در رساله توضيح                                      

 ٣٠/۴/٧۴ .آمده، مراجعه و عمل شود

 ت؟حكم سجده آردن بر سيمان، موزائيك، آاشى، آهك و گچ پخته و همچنين تيّمم بر آنها چيس) ۴٨٢س (

; آند، درست نيست   ج ـ سجده آردن بر سيمان، موزائيك، آاشى و همانند آنها آه در اثر تغيير و تحّولهاى زیاد، ظاهرًا عنوان زمين بر آنها صدق نمى                              

 ٢٨/٢/٧۶ .را دارداّما آهك، گچ پخته شده و مانند آنها مثل آهك و گچ خام، سجده بر آنها جایز است و تيّمم بر موارد ذآر شده، حكم سجده بر آنها 

 هاى واجب قرآن  سجده
در هريك از چهار سوره سجده، ُفّصلت، نجم و علق، يك آيه سجده است آه اگر انسان بخواند يا به آن گوش دهد، بعد از تمام شدن      )  ۴٨٣مسئله  (

 .آن آيه، بايد فورًا سجده آند و اگر فراموش آرد، هر وقت يادش آمد، بايد سجده نمايد
خواند، از ديگرى هم بشنود، چنانچه گوش داده، دو سجده نمايد و اگر به گوشش خورده،                      اگر انسان موقعى آه آيه سجده را مى          )۴٨۴مسئله  (

 .يك سجده آافى است

 تـشـهُّـد. ٧
بعد از  در رآعت دوم تمام نمازهاى واجب و رآعت سوم نماز مغرب و رآعت چهارم نماز ظهر و عصر و عشا، نمازگزار بايد                           )  ۴٨۵مسئله  (

َاْشَهُد َاْن ال ِاَلَه ِاالَّ الّلُه َوْحَدُه ال َشریَك َلُه َو َاْشَهُد َانَّ ُمَحمَّدًا َعْبُدُه َو َرُسوُلُه                    «:  سجده دوم بنشيند و در حال آرام بودن بدن، تشّهد بخواند، يعنى بگويد               
 .»َاللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّد َو آِل ُمَحمَّد

ى تشّهد را فراموش آند و بايستد و پيش از رآوع يادش بيايد آه تشّهد را نخوانده، بايد بنشيند و تشّهد را بخواند و دوباره                             اگر آس )  ۴٨۶مسئله  (
الم و اگر در رآوع يا بعد از آن يادش بيايد، بايد نماز را تمام آند و بعد از س          ;  بايستد و آنچه بايد در آن رآعت خوانده شود، بخواند و نماز را تمام آند              

 .نماز، تشّهد را قضا آند، و بايد براى تشّهد فراموش شده، دو سجده سهو به جا آورد
 .مستحّب است آه زنها در وقت خواندن تشّهد، رانها را به هم بچسبانند) ۴٨٧مسئله (
، تشّهد را نخوانده است،     اگر شخصى در رآعت سوم نماز، هنگامى آه در رآوع است و يا بعد از آن، متوجه شود آه در رآعت دوم                      )  ۴٨٨س  (

 چه آار بايد بكند؟

 .آورد ج ـ بعد از اتمام نماز، بدون اینكه رو از قبله بگرداند، ابتدا باید قضاى تشّهد را بخواند و بعد از قضاى تشّهد، دو سجده سهو هم به جا

 سـالم نـماز. ٨
و احوط  »  َالسَّالُم َعَلْيُكمْ «:  لى آه نشسته و بدنش آرام است، بگويد         بعد از تشّهد رآعت آخر نماز، واجب است  نمازگزار، در حا              )  ۴٨٩مسئله  (

و مستحّب است بعد از تشّهد و        »  َالسَّالُم َعَلْينا َو َعَلى ِعباِد اهللا الّصاِلِحينَ       «:  را اضافه نمايد، يا بگويد     »  اِهللا َو َبَرآاُتهُ   َو َرْحَمةُ «استحبابى آن است آه      
 .»الُم َعَلْيَك َایَُّها النَِّبىُّ َو َرْحَمُة اِهللا َو َبَرآاُتُهَالسَّ«: قبل از سالم بگويد

 تـرتيـب. ٩
اگر آسى عمدًا ترتيب نماز را به هم بزند، مثال سوره را پيش از حمد بخواند، يا سجود را پيش از رآوع به جا آورد و يا ترتيب                                 )  ۴٩٠مسئله  (

 .دشو امور ديگرى را عمدًا به هم بزند، نمازش باطل مى
آند،  جاآورد،مثال پيش ازآنكه رآوع                  اگر نمازگزار،رآنى ازنماز رافراموش آند ورآن بعد از آن را به                                                           )۴٩١مسئله       (

 .باطل است نمايد،نمازش دوسجده
ند، اگر نمازگزار، رآنى را فراموش آند و چيزى را آه بعد از آن است و رآن نيست به جا آورد، مثال پيش از آنكه دو سجده آ                                )  ۴٩٢مسئله  (

 .تشّهد بخواند، بايد رآن را به جا آورد و آنچه را اشتباهًا پيش از آن خوانده، دوباره بخواند

 ُمـواالت. ١٠
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يعنى آارهاى نماز، مانند رآوع و سجود و تشّهد را پشت سر هم به جا آورد و چيزهايى را                    ;  انسان بايد نماز را با مواالت بخواند      )  ۴٩٣مسئله  (
خواند، نمازش   قدرى بين آنها فاصله بيندازد آه نگويند نماز مى              به طورى آه معمول است، پشت سر هم بخواند و اگر به                  خواند، آه در نماز مى    

 .است باطل

 ُقـنــوت
، »َوتر«بخواند، و در نماز     »  قنوت«در تمام نمازهاى واجب و مستحب، پيش از رآوع رآعت دوم، مستحّب است آه نمازگزار                   )  ۴٩۴مسئله  (

پنج قنوت،  »  نماز آيات «نيز در هر رآعت، يك قنوت دارد و            »  نماز جمعه «.  ك رآعت است، خواندن قنوت پيش از رآوع، مستحب است             با آنكه ي  
 .، در رآعت اول، پنج قنوت و در رآعت دوم، چهار قنوت دارند»نماز عيد فطر و قربان«

 )صلى اهللا عليه وآله(صلوات بر پيامبر اآرم
، مانند محّمد و احمد، يا لقب و آنيه آن جناب، مثل مصطفى و                     )صلى اهللا عليه وآله    ( نام مبارك حضرت رسول      هر وقت انسان    ـ    ۴٩۵مسأله  

 .ابوالقاسم را بر زبان جارى سازد يا بشنود، اگرچه در نماز باشد، مستحّب است آه صلوات بفرستد

 تـرجمه نـمـاز
 ترجمه سوره حمد . ١

 .»بسم اهللا الرحمن الرحيم«
 .»نمايد آند، و در آخرت، بر مؤمن رحم مى نم به نام خداوندى آه در دنيا بر مؤمن و آافر رحم مىآ ابتدا مى«
 .»الحمدهللا رب العالمين«
 .»ثنا و سپاس، مخصوص خداوندى است آه، پرورش دهنده همه موجودات است«
 .»الرحمن الرحيم«
 .»آند در دنيا بر مؤمن و آافر و در آخرت، بر مؤمن رحم مى«

 .»ك یوم الدینمال«
 .»پادشاه و صاحب اختيار روز قيامت است«
 .»اّیاك نعبد و ایاك نستعين«
 .»خواهيم آنيم و فقط از تو آمك مى فقط تو را عبادت مى«
 .»ِاهدنا الصراط المستقيم«
 .»هدايت آن ما را به راه راست آه آن، دين اسالم است«
 .»صراط الذین انعمت عليهم«
 .» آنان، نعمت دادى ـ آه آنان پيامبران و جانشينان آنان هستندـبه راه آسانى آه به «
 .»غير المغضوب عليهم و الالّضاّلين«
 .»اى بر ايشان، و نه آن آسانى آه گمراهند نه به راه آسانى آه غضب آرده«

 ترجمه سوره توحيد. ٢
 .»بسم اهللا الرحمن الرحيم«
 .»نمايد آند، و در آخرت، بر مؤمن رحم مى من و آافر رحم مىآنم به نام خداوندى آه در دنيا بر مؤ ابتدا مى«
 .» قل هواهللا احد«
 .» آه خداوند، خدايى است يگانه])صلى اهللا عليه وآله(اى محّمد[بگو «
 .»اهللا الصمد«
 .»نياز است خدايى آه از تمام موجودات، بى«
 .»لم یلد و لم یولد«
 .»فرزند ندارد و فرزند آسى نيست«
 .»ه آفوًا احدولم یكن ل«
 .»هيچ آس از مخلوقات، مثل او نيست«

 بعد ازآنهامستحب است ترجمه ذآررآوع وسجودوذآرهایى آه. ٣
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 .»سبحان رّبى العظيم و بحمده«
 .»پروردگار بزرگ من، از هر عيب و نقصى پاك و منّزه است، و من مشغول ستايش او هستم«
 .»سبحان ربى اَالعلى و بحمده«
 .»از همه آس باالتر است، از هر عيب و نقصى پاك و منّزه است، و من مشغول ستايش او هستمپروردگار من آه «
 .»سمع اهللا ِلَمن َحِمَده«
 .»آند خدا بشنود و بپذيرد ثناى آسى آه او را ستايش مى«
 .»استغفراهللا رّبى و اتوُب اليه«
 .»نمايم ن به طرف او باز گشت مىآنم از خداوندى آه پرورش دهنده من است و م طلب آمرزش و مغفرت مى«
 .»بحول اهللا و قّوته َاقوم و َاقُعد«
 .»نشينم خيزم و مى به يارى خداى متعال و قّوت او برمى«

 ترجمه قنوت . ۴
 .»ال اله اال اهللا الحليم الكریم«
 .»همتايى آه صاحب حلم و آرم است  نيست، مگر خداى يكتاى بى]سزاوار پرستش[خدايى «
 .» هللا العلى العظيمال اله اال«
 .»همتايى آه بلند مرتبه و بزرگ است  نيست، مگر خداى يكتاى بى]سزاوار پرستش[خدايى «
 .»سبحان اهللا رّب السموات السبع و رب األَرضين السبع«
 .»پاك و منّزه است خداوندى آه پروردگار هفت آسمان و پروردگار هفت زمين است«
 .»لعرش العظيمو ما فيهّن و ما بينهّن و رّب ا«
 .»پروردگاِر هر چيزى است آه در آسمانهاو زمينها و بين آنهاست، و پروردگار عرش بزرگ است«
 .»والحمد هللا رّب العالمين«
 .»حمد و ثنا مخصوص خداوندى است آه پرورش دهنده تمام موجودات است«

 ترجمه تسبيحات اربعه. ۵
 .»اهللا اآبرسبحان اهللا و الحمد هللا و ال اله اال اهللا و «
همتا، و بزرگتر است از اينكه        نيست، مگر خداى يكتاى بى     ]سزاوار پرستش [پاك و منّزه است خداوند تعالى و ثنا مخصوص اوست، و خدايى              «

 .»او را وصف آنند

 ترجمه تشّهد و سالم نماز . ۶
 .» الحمد هللا، اشهد َان ال اله اال اهللا وحده ال شریك له «
 .» نيست، مگر خدايى آه يگانه است و شريك ندارد]سزاوار پرستش[دهم آه خدايى  گار است و شهادت مىستايْش مخصوص پرورد«
 .» و َاشهد اّن محّمدًا عبده و رسوله «
 .»، بنده خدا و فرستاده اوست)صلى اهللا عليه وآله(دهم آه محّمد شهادت مى«
 .» اللهم صل على محّمد و آل محّمد «
 .»مان او درود فرستبر محّمد و دود! خدايا«
 .» و تقّبل شفاعته َوَاْرَفع درجته «
 .»قبول آن شفاعت پيامبر را و درجه آن حضرت را نزد خود، بلند آن«
 .» السالم عليك اّیها النبى و رحمة اهللا و برآاته «
 .»سالم بر تو اى پيامبر و رحمت و برآات خدا بر تو«
 . » السالم علينا و على عباد اهللا الصالحين «
 .»سالم از خداوند عالم بر نمازگزاران و تمام بندگان خوب او«
 .» السالم عليكم و رحمة اهللا و برآاته «
 .»سالم و رحمت و برآات خداوند، بر شما مؤمنين باد«
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 ُمبطالت نماز
 :گويند مى »مبطالت نماز«آند و آنها را دوازده چيز نماز را باطل مى) ۴٩۶مسئله (

 ;مثال نمازگزار در بين نماز بفهمد آه مكانش غصبى است; نماز، يكى از شرطهاى آن از بين برودآنكه در بين  ،اول
ولى ;  آند، پيش آيد، مثال بول از او بيرون آيد            ، آنكه در بين نماز، عمدًا يا سهوًا يا از روى ناچارى، چيزى آه وضو يا غسل را باطل مى                          دوم

ئط خوددارى آند، اگر در بين نماز، بول يا غائط از او خارج شود، چنانچه به دستورى آه در احكام                            تواند از بيرون آمدن بول و غا         آسى آه نمى  
شود، و نيز اگر در بين نماز، از زن مستحاضه خون خارج شود، در صورتى آه به دستور استحاضه                      وضو گفته شد، عمل نمايد، نمازش باطل نمى       

 ;عمل آرده باشد، نمازش صحيح است
 ;ثل بعض آسانى آه شيعه نيستند، دستها را روى هم بگذارد، آنكه مسوم
 ;شود ولى اگر اشتباهًا يا از روى تقّيه بگويد، نمازش باطل نمى; ، آنكه بعد از خواندن حمد، آمين بگويدچهارم
 به قدرى برگردد آه نگويند رو به        بلكه اگر عمداً  ;  ، آنكه عمدًا يا از روى فراموشى، پشت به قبله آند، يا به طرف راست يا چپ قبله برگردد                   پنجم

 ;قبله است، اگرچه به طرف راست يا چپ نرسد، نمازش باطل است
بلكه اگر  ;  اى غير از آلمات نماز بگويد آه از آن آلمه قصد معنا آند، اگرچه معنا هم نداشته باشد و يك حرف هم باشد                                 ، آنكه عمدًا آلمه    ششم

 ;شود ولى اگر سهوًا بگويد، نماز باطل نمى; تر باشد، بنا بر احتياط واجب، بايد نماز را دوباره بخواندقصد هم نكند، در صورتى آه دو حرف يا بيش
 ;شود ، خنده با صدا و عمدى است و چنانچه سهوًا با صدا بخندد يا لبخند بزند، نمازش باطل نمىهفتم
اّما اگر از ترس خدا يا براى         ;  صدا گريه آند، اشكال ندارد      ر دنيا بى  ولى اگر براى آا    ;  ، آنكه آسى براى آار دنيا عمدًا با صدا گريه آند              هشتم

 ;آخرت گريه آند، آهسته باشد يا بلند، اشكال ندارد، بلكه از بهتريِن اعمال است
;  فراموشى آم باشد يا زياد، عمدى باشد يا از روى           ;  ، آارى آه صورت نماز را به هم بزند، مثل دست زدن و به هوا پريدن و مانند اينها                           نهم
 ;ندارد آارى آه صورت نماز را به هم نزند، مثل اشاره آردن با دست، اشكال ولى

چه مواالت نماز به هم بخورد يا         ;  ، خوردن و آشاميدن است، و احتياط واجب آن است آه انسان در حين نماز، هيچ چيز نخورد و نياشامد                           دهم
 ;شود اگر در بين نماز، غذايى را آه الى دندانها مانده، فرو ببرد، نمازش باطل نمىليكن ; خواند يا نگويند نخورد، و چه بگويند نماز مى

 ;، شّك در رآعتهاى نماز دو رآعتى يا سه رآعتى يا در دو رآعت اول  نمازهاى چهار رآعتى استیازدهم
 .مدًا آم يا زياد نمايد، آنكه آسى رآن نماز را عمدًا يا سهوًا آم يا زياد آند، يا چيزى را آه رآن نيست، عدوازدهم

ها بر پشت نمازگزار، با آنكه رعايت           تواند طفل شيرخوارش را در بغل بگيرد؟ و نيز سوار شدن بچه                  آيا مادر در حين نماز مى       )  ۴٩٧س  (
 آنند، چه حكمى دارد؟ طهارت و نجاست را نمى

ت نمازگزار خارج نشود، و سوار شدن آنها بر پشت نمازگزار، هرچند در                     حال از ليكن باید ;  تواند او را بغل آند تا آرام شود            ج ـ  اشكالى ندارد، مى        

 ١۴/۶/٧۴ .آند طهارت و عدم طهارت آنها شك دارد، نماز را باطل نمى

اشاره آردن به بچه در نماز و نيز نوازش آردن او آيا مبطل است؟ همچنين آيا بلند آردن صدا هنگام قرائت تا ديگرى متوجه مطلبى                   )  ۴٩٨س  (
  اشكال دارد؟شود،

بلند آردن صدا   .  ج ـ اشاره آردن به بچه و نوازش او، مبطل نيست، مگر آنكه آن قدر زیاد باشد و به نحوى انجام گيرد آه محوآننده صورت نماز باشد                               

 ١٩/١٢/٧۵ .هم مانعى ندارد، مگر در جایى آه قرائت آهسته حمد و سوره، واجب باشد

 تتوان نماز واجب را شكس مواردى آه مى
اّما ;  ولى براى حفظ مال و جلوگيرى از ضرر مالى يا بدنى، مانعى ندارد                     ;  شكستن نماز واجب از روى اختيار، حرام است            )  ۴٩٩مسئله  (

شكستن نماز براى مالى آه اهميت ندارد، مكروه است و آسى آه بايد نماز را بشكند، اگر نماز را تمام آند، معصيت آرده، ولى نماز او صحيح                                         
 .است

 ياتشّك
آند، و به شش قسم آن نبايد اعتنا آرد، و ُنه قسم ديگر آن                           هشت قسم آن شكهايى است آه نماز را باطل مى                 :   ِقسم است    ٢٣شّكيات نماز،     

 .است صحيح

 شكهاى باطل
 :آنند، از اين قراراند شكهايى آه نماز را باطل مى) ۵٠٠مسئله (
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ولى شّك در شماره رآعتهاى نماز مستحّب دو رآعتى و بعضى از               ;  بح و نماز مسافر    شّك در شماره رآعتهاى نماز دو رآعتى، مثل نماز ص            .  ١
 ;آند نمازهاى احتياط، نماز را باطل نمى

 ; شّك در شماره رآعتهاى نماز سه رآعتى.٢
 ; اگر در نماز چهار رآعتى شك آند آه يك رآعت خوانده يا بيشتر.٣
 ٧.ه دوم، شك آند آه دو رآعت خوانده يا بيشتر اگر در نماز چهار رآعتى پيش از تمام شدن سجد.۴
 ; شّك بين دو و پنج يا دو و بيشتر از پنج رآعت.۵
 ; شّك بين سه و شش يا سه و بيشتر از شش رآعت.۶
 ; شك در رآعتهاى نماز آه نداند چند رآعت خوانده است.٧
شّك بين  ولى اگر بعد از سجده دوم،; جده دوم باشد يا بعد از آنتمام شدن س از  شّك بين چهار و شش يا چهار و بيشتر از شش رآعت، چه پيش         .٨

و بعد از     آند،  آيد، احتياط مستحب آن است آه بنا را بر چهار بگذارد و نماز، را تمام                   چهار و شش يا چهار و بيشتر از شش رآعت براى او پيش                
 .بخواند نماز دو سجده سهو به جا آورد و نماز را هم دوباره

ولى اگر به قدرى فكر آند آه شك پا برجا             ;  تواند نماز را به هم بزند        اگر يكى از شكهاى باطل آننده براى انسان پيش آيد، نمى              )  ۵٠١مسئله  (
 .شود، به هم زدن نماز، مانعى ندارد

 شكهایى آه نباید به آنها اعتنا آرد
 :شكهايى آه نبايد به آنها اعتنا آرد، از اين قراراند) ۵٠٢مسئله (
 ;ر چيزى آه محّل به جا آوردن آن، گذشته است، مثل آنكه آسى در رآوع شك آند آه حمد را خوانده يا نهشك د. ١
 ; شّك بعد از سالم نماز.٢
 ; شّك بعد از گذشتن وقت نماز.٣
 ;آند  شّك آثيرالّشك، يعنى آسى آه زياد شك مى.۴
ها را بداند، و همچنين شّك مأموم، در صورتى آه امام، شماره رآعتهاى                 شّك امام در شماره رآعتهاى نماز در صورتى آه مأموم، شماره آن                .۵

 ;نماز را بداند
 . شّك در نماز مستحّبى.۶

 شك در چيزى آه محّل آن گذشته است . ١
 نه، چنانچه   اگر آسى در بين نماز شك آند آه يكى از آارهاى واجب آن را انجام داده يا نه، مثال شك آند آه حمد را خوانده يا                                  )  ۵٠٣مسئله  (

مشغول آارى آه بايد بعد از آن انجام دهد، نشده، بايد آنچه را آه در انجام دادن آن شك آرده به جا آورد، و اگر مشغول آارى شده آه بعد از آن بايد                                   
 .انجام دهد، به شّك خود اعتنا نكند

يا نه، يا شك آند آه بعد از رآوع ايستاده يا نه، بايد به شّك                رود، شك آند آه رآوع آرده        اگر نمازگزار در حالى آه به سجده مى       )  ۵٠۴مسئله  (
 .خود اعتنا نكند

ولى اگر شك آند آه سجده را به جا آورده          ;  اگر نمازگزار در حال برخاستن شك آند آه تشّهد را به جا آورده يا نه، نبايد اعتنا آند                  )  ۵٠۵مسئله  (
 .يا نه، بايد برگردد و به جا آورد

 سالمشّك بعد از  . ٢
يا نه، مثال شك آند رآوع آرده يا نه، يا بعد از سالم نماز چهار                       اگر بعد از سالم نماز، آسى شك آند آه نمازش صحيح بوده                )  ۵٠۶مسئله  (

ولى اگر هر دو طرف شّك او باطل باشد ـ مثال بعد از سالم                           ;  نكند شك آند آه چهار رآعت خوانده يا پنج رآعت، به شّك خود اعتنا                          رآعتى،
 .چهار رآعتى شك آند آه سه رآعت خوانده يا پنج رآعت ـ نمازش باطل است ازنم

 شّك بعد از وقت . ٣
پيش  ولى اگر ;  يا نه، يا گمان آند آه نخوانده، خواندن آن الزم نيست            اگر آسى بعد از گذشتن وقِت نماز، شك آند آه نماز خوانده             )  ۵٠٧مسئله  (

 .جا آورد بلكه اگر گمان آند آه خوانده، بايد آن را به;  نه، يا گمان آند آه نخوانده، بايد آن نماز را بخوانداز گذشتن وقت، شك آند آه نماز خوانده يا

 )آند آسى آه زیاد شك مى(آثيُرالشـك  . ۴

                                                           
 . مراجعه آنيد١٥٢براى تفصيل اين قسم از شك به جدول صفحه . ٧
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ثيرالّشك اگر آسى در يك نماز، سه مرتبه شك آند، يا در سه نماز پشت سر هم، مثال در نماز صبح و ظهر و عصر شك آند، آ                                 )  ۵٠٨مسئله  (
 .است و چنانچه زياد شك آردن او از غضب يا ترس يا پريشانى حواس نباشد، به شّك خود اعتنا نكند

آند، بايد بنا بگذارد آه آن را به جا            آثيرالّشك اگر در به جا آوردن چيزى شك آند، چنانچه به جا آوردن آن، نماز را باطل نمى                      )  ۵٠٩مسئله  (
آند، بايد بنا     و اگر به جا آوردن آن، نماز را باطل مى              ;  ه رآوع آرده يا نه، بايد بنا بگذارد آه رآوع آرده است                 مثال اگر شك آند آ      .  آورده است 

آند، بايد بنا بگذارد آه       مثال اگر شك آند آه يك رآوع آرده يا بيشتر، چون زياد شدن رآوع، نماز را باطل مى                       .  بگذارد آه آن را انجام نداده است        
 .نكرده استبيشتر از يك رآوع 

 آيا آثير الّشك هستم؟. آنم بنده در اآثر نمازها، به دليل حواسپرتى، بين رآعات يك، دو و سه يا چهار، شك مى) ۵١٠س (

 ٢٢/١٢/۶٩ .بگذارید ج ـ به شّك خود اعتنا نكنيد و بنا را بر دلخواه و نفع خود

 شّك امام و مأموم . ۵
شك آند آه سه رآعت خوانده يا چهار رآعت ـ چنانچه مأموم يقين يا                     مثال هاى نماز شك آند ـ     اگر امام جماعت در شماره رآعت       )  ۵١١مسئله  (

گمان داشته باشد آه چهار رآعت خوانده و به امام بفهماند آه چهار رآعت خوانده است، امام بايد نماز را تمام آند و خواندن نماز احتياط،                                                       
ه باشد آه چند رآعت خوانده است و مأموم، در شماره رآعتهاى نماز شك آند، نبايد به شّك خود اعتنا                     همچنين اگر امام يقين يا گمان داشت      ;  نيست الزم
 .نمايد

 شّك در نماز مستحّبى . ۶
آند، بايد بنا را بر            چنانچه طرف بيشتر شك، نماز را باطل مى                   اگر آسى در شماره رآعتهاى نماز مستحّبى شك آند،                     )  ۵١٢مسئله   (
شك،  بيشتر رآعت، بايد بنا بگذارد آه دو رآعت خوانده است، و اگر طرف            سه اگر در نافله صبح شك آند آه دو رآعت خوانده يا          مثال  .  بگذارد آمتر

 .است يك رآعت، به هر طرف شك عمل آند، نمازش صحيح خوانده يا آند، مثًال شك آند آه دو رآعت نماز را باطل نمى
له شك آند، خواه رآن باشد يا غير رآن، چنانچه محّل آن نگذشته، بايد به جا آورد و اگر محّل آن                     اگر آسى در يكى از آارهاى ناف      )  ۵١٣مسئله  (

 .گذشته، به شّك خود اعتنا نكند

 شكهاى صحيح
 مورد شكحالتوظيفه نمازگزار

 و بعد از نماز، يك رآعت; خواند گذارد و يك رآعت ديگر مى  مى٣بعدازذآربنا بر (نشسته٣ و ١٢
 .آورد ايستاده، يا دو رآعت نشسته به جا مى نماز احتياط)واجب سجده دوم

 ;آند گذارد و نماز را تمام مى  مى۴بعد از ذآربنا را بر (نشسته ۴ و ٢٢
 .آورد و بعد از نماز، دو رآعت نماز احتياط ايستاده به جا مى)واجب سجده دوم

  دو رآعت نماز احتياط ايستادهو بعد از نماز،; گذارد  مى۴بعد از ذآربنا را بر (نشسته ۴ و ٣ و ٣٢
 .آورد و دو رآعت نشسته به جا مى)واجب سجده دوم

 
 :تـذّآـر

تواند نماز را رهاآند و        اگر بعد از سجده اول  یا پيش از تمام شدن ذآرواجب سجده دوم، یكى از سه شّك باال براى نمازگزار پيش آید، مى                                   
 .دوباره بخواند

 
 موردشكحالتوظيفه نمازگزار

 و بعد از نماز، دو سجده سهو; آند گذارد و نماز را تمام مى  مى۴بعد از ذآربنا را بر (نشسته ۵ و ۴۴
 .آورد به جا مى)واجب سجده دوم

 و بعد از نماز،; آند گذارد و نماز را تمام مى  مى۴در هر آجاى نمازبنا را بر ۴ و ۵٣
 .آورد جا مى يك رآعت نماز احتياط ايستاده يا دو رآعت نشسته به

 و بعد از نماز، يك رآعت نماز; ايستادهبايد بنشيند و تشّهد بخواند و سالم دهد۵ و ۶۴
 .احتياط ايستاده يا دو رآعت نشسته به جا آورد

 و بعد از نماز، دو رآعت نماز; ايستادهبايد بنشيند وتشّهد بخواند و سالم دهد۵ و ٧٣
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 .احتياط ايستاده به جا آورد
 و بعد از نماز، دو رآعت نماز; شيند و تشّهد بخواند و سالم دهدايستادهبايد بن۵ و ۴ و ٨٣

 .احتياط ايستاده و دو رآعت نشسته به جا آورد
 و بعد از نماز، دو; ايستادهبايد بنشيند و تشّهد بخواند و سالم دهد۶ و ٩۵

 .سجده سهو به جا آورد

 نماز احتياط
 از سالم نماز بايد فورًا نّيت نماز احتياط آند و تكبير بگويد و حمد را بخواند و به                         آسى آه نماز احتياط بر او واجب است، بعد           )  ۵١۴مسئله  (

پس اگر يك رآعت نماز احتياط بر او واجب است، بعد از دو سجده، تشّهد بخواند و سالم دهد، و اگر دو رآعت نماز                               .  رآوع رود و دو سجده نمايد      
 . ديگر مثل رآعت اول  به جا آورد و بعد از تشّهد، سالم دهداحتياط بر او واجب است، بعد از دو سجده، يك رآعت

چون بين نماز احتياط و نماز، نبايد چيزهايى آه نماز را باطل            ;  نماز احتياط، سوره و قنوت ندارد و نّيت آن را نبايد به زبان آورد              )  ۵١۵مسئله  (
 واجب آن است آه نمازگزار، سوره حمد را آهسته بخواند، ولى مستحب                آند، انجام داد و رآعات احتياط، در حكم رآعات نماز است، و احتياط                 مى

 . آن را بلند بگويد»بسم اهللا الرَّحمن الرَّحيم«است 

 سجده سهو
 :شودـ به جا آورد براى چهار چيز بعد از سالم نماز، انسان بايد دو سجده سهوـ به دستورى آه بعدًا گفته مى) ۵١۶مسئله (
 ;ماز، سهوًا حرف بزندچنانچه فرد در بين ن. ١
 ;، سالم دهد)مثًال در رآعت اول(آه نبايد نماز را سالم دهد  چنانچه انسان در جايى.٢
 ;در صورتى آه تشّهد را فراموش آند.٣
ست و در دو مورد هم، احتياط مستحب آن ا          ;   هرگاه در نماز چهار رآعتى، بعد از سجده دوم، شك آند آه چهار رآعت خوانده يا پنج رآعت                       .۴

 :آه سجده سهو بنمايد
 ; در جايى آه يك سجده را فراموش نمايد.الف
مثًال موقع خواندن حمد و سوره،      .  آه بايد بنشيند، مثًال موقع خواندن تشّهد، اشتباهًا بايستد، يا در جايى آه بايد بايستد، اشتباهًا بنشيند                   در جايى .  ب

 .اشتباهًا بنشيند
 .ا به خيال اينكه نمازش تمام شده حرف بزند، بايد دو سجده سهو به جا آورداگر انسان اشتباهًا ي) ۵١٧مسئله (
: يا بگويد  »   السالم علينا و على عباد اهللا الصالحين             «:  اگر در جايى آه نمازگزار نبايد سالم نماز را بگويد، سهوًا بگويد                      )  ۵١٨مسئله   (

السالم عليك َاّیها النبى و رحمة اهللا و            «: مقدارى از اين دو سالم را بگويد، يا بگويد           ولى اگر اشتباهاً  ;  ، بايد دو سجده سهو بنمايد      » السالم عليكم  «
 .، احتيـاط مستـحب آن است آه دو سجده سهو به جا آورد»  برآاته
 .اگر در جايى آه نبايد سالم دهد، اشتباهًا هر سه سالم را بگويد، به جا آوردن دو سجده سهو آافى است) ۵١٩مسئله (
آيا منظور اين است . اگر انسان فراموش آند و سجده سهو را انجام ندهد، نقل شده است آه هر وقت يادش آمد، بايد آن  را به جا آورد                )  ۵٢٠س  (

 تواند آن را به جا آورد؟ سجده سهو چند تاست؟ ، مى)گاه صحيح مثًال بىوضو يا بدون چادر و يا بدون سجده(آه در هر حالتى آه بود 

و سجده سهو، در ; اّما احتياط در مراعات است; تواند بدون وضو هم آن را انجام دهد       لذا فرد مى  .  از و سجده در سجده سهو، معتبر نيست       ج ـ شرایط نم   

 ١۶/١١/۶٨ .همه جا دو سجده است

د، نمازش چه     ، بلند شو    )نه از روى شّك در رآعات          (اگر نمازگزار در نماز، هنگامى آه بايد سالم بدهد، از روى فراموشى                          )  ۵٢١س   (
 دارد؟ حكمى

اّما احتياط در هر نشستن و ایستادن       ;  ج ـ نشستن به جاى ایستادن و بالعكس، اگر از روى فراموشى باشد، مضّر به نماز نيست، لذا نمازش درست است                     

 ٢٧/١٠/٧٠ .جا، به جا آوردن سجده سهو است بى

 دستور سجده سهو
زار، بعد از سالم نماز، فورًا نّيت سجده سهو آند و پيشانى را به چيزى آه سجده بر آن                            دستور سجده سهو اين است آه نمازگ         )  ۵٢٢مسئله  (

»  ;دِبسِم اِهللا َو ِباِهللا َاللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّد و آِل ُمَحمَّ              «:  ، يا بگويد  »  ِبْسِم اِهللا َوِباِهللا َو َصلَّى اُهللا َعَلى ُمَحمَّد َو آِلهِ              «:  صحيح است، بگذارد و بگويد     
بعد بايد بنشيند و دوباره به سجده رود و يكى از ذآرهايى را آه                .  » ِبْسِم اِهللا َو ِباِهللا َالسَّالُم َعَلْيَك َایَُّها النَِّبىُّ َو َرْحَمُة اِهللا َو َبَرآاُته               «:  ولى بهتر بگويد  

 .گفته شد، بگويد و بنشيند و بعد از خواندن تشّهد، سالم دهد
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  فراموش شدهقضاى سجده و تشّهد
آورد، بايد تمام شرايط نماز، مانند پاك بودن           سجده و تشّهدى را آه انسان فراموش آرده و بعد از نماز، قضاى آن را به جا مى                      )  ۵٢٣مسئله  (

 .بدن و لباس و رو به قبله بودن و شرطهاى ديگر را داشته باشد
مثال يك سجده از رآعت اول  و يك سجده از رآعت دوم را فراموش نمايد،                     اگر آسى سجده يا تشّهد را چند دفعه فراموش آند،              )  ۵٢۴مسئله  (

 .هاى سهوى آه براى آنها الزم است، به جا آورد و الزم نيست معّين آند آه قضاى آدام يك آنهاست بايد بعد از نماز، قضاى هر دو را با سجده

 آم و زیاد آردن اجزا و شرایط نماز
 . واجبات نماز را عمدًا آم يا زياد آند، اگرچه يك حرف آن باشد، نمازش باطل استهرگاه آسى چيزى از) ۵٢۵مسئله (
اگر آسى به واسطه ندانستن مسئله، چيزى از اجزاى نماز را آم يا زياد آند، اگر جاهل قاصر باشد و آن جزء، رآن نباشد،                                       )  ۵٢۶مسئله  (

 .نمازش صحيح است، وگرنه به احتياط واجب، نماز او باطل است
اگر آسى در بين نماز بفهمد آه وضو يا غسلش باطل بوده يا بدون وضو يا غسل مشغول نماز شده، بايد نماز را به هم بزند و                                     )  ۵٢٧سئله  م(

 .و اگر بعد از نماز بفهمد، بايد دوباره نماز را با وضو يا غسل به جا آورد و اگر وقت گذشته، قضا نمايد; دوباره با وضو يا غسل بخواند
اگر آسى بفهمد آه نمازش را پيش از وقت خوانده، يا پشت به قبله يا به طرف راست يا به طرف چِپ قبله به جا آورده، بايد                                        )  ۵٢٨مسئله  (

 .دوباره بخواند و اگر وقت گذشته، قضا نمايد

 نماز مسافر
 :بايد نماز ظهر و عصر و عشا را با هشت شرط، شكسته به جا آورد، يعنى دو رآعت بخواند» مسافر«
 ;آنكه سفر او آمتر از هشت فرسخ شرعى نباشد  ،اول

چه ;  آسى آه رفتن و برگشتن او هشت فرسخ است، اگرچه رفتن او آمتر از چهار فرسخ هم باشد، بايد نماز را شكسته بخواند                               )  ۵٢٩مسئله  (
 .همان روز و شب بخواهد برگردد يا غير آن روز و شب

سفرش  هشت فرسخ شده است يا نه، نبايد نمازش را شكسته                      رسخ آمتر باشد، يا نداند آه         اگر سفر او مختصرى از هشت ف          )  ۵٣٠مسئله  (
بخواند، و چنانچه شك آند آه سفر او هشت فرسخ است يا نه، در صورتى آه تحقيق آردن برايش مشّقت دارد، بايد نمازش را تمام بخواند و اگر                                        

اگر فرد مورد اطمينانى بگويد، يا بين مردم معروف باشد آه سفر او هشت فرسخ است، بايد                      مشّقت ندارد، بنا بر احتياط واجب، بايد تحقيق آند آه              
 .نمازش را شكسته بخواند

پس اگر به جايى آه آمتر از هشت فرسخ فاصله دارد، مسافرت آند و بعد از                       .  ، آنكه از اول  مسافرت، قصد هشت فرسخ را داشته باشد                دوم
رود آه با مقدارى آه آمده هشت فرسخ شود، چون از اول  قصد هشت فرسخ را نداشته، بايد نمازش  را تمام                                   رسيدن به آنجا قصد آند به جايى ب          

 ;ولى اگر بخواهد از آنجا هشت فرسخ ديگر برود يا مقدارى برود آه با برگشتن هشت فرسخ باشد، بايد نمازش را شكسته بخواند; بخواند
پس اگر پيش از رسيدن به چهار فرسخ از قصد خود برگردد يا مرّدد شود و آنچه آه رفته با                             .  ، آنكه در بين راه، از قصد خود برنگردد            سوم

 ;برگشت، هشت فرسخ نباشد، بايد نماز را تمام بخواند
خواهد پيش از    پس آسى آه مى    .  ، آنكه نخواهد پيش از رسيدن به هشت فرسخ، از وطن خود بگذرد، يا ده روز يا بيشتر در جايى بماند                           چهارم

 ;رسيدن به هشت فرسخ از وطنش بگذرد يا ده روز در محّلى بماند، بايد نمازش را تمام بخواند
همچنين است اگر خوِد سفر،      ;  ، آنكه براى آار حرام سفر نكند، و اگر براى آار حرامى، مانند دزدى سفر آند، بايد نمازش را تمام بخواند                          پنجم

، يا زن، بدون اجازه شوهر سفرى برود آه بر او واجب نباشد و منافى با شئون خانوادگى مرد و يا به          حرام باشد، مثل آنكه براى او ضرر داشته باشد        
 ;ولى اگر مثل سفر حْج واجب باشد، بايد نمازش را شكسته بخواند; صورت اعتراض و بيرون رفتن از خانه يا مزاحم حقوق واجب زوج باشد

مانند و بعد از      آنند و هر جا آب و خوراك براى خود و َحَشمشان پيدا آنند، مى                   نها گردش مى  ، آنكه از صحرانشينهايى نباشد آه در بيابا          ششم
 ;صحرانشينها در اين مسافرتها بايد نمازشان را تمام بخوانند. روند به جاى ديگر مى چندى

اگرچه براى بردن اثاثيه منزل خود مسافرت آنند، در          بنابراين، شتردار و راننده و چوبدار و آشتيبان و مانند اينها،              .  ، آنكه آثيرالسفر نباشد   هفتم
 ;ولى در سفر اول، اگرچه طول بكشد، نمازشان شكسته است; غير سفر اول  بايد نماز را تمام بخوانند

بيند و  ، آنكه به حّد ترخص برسد، يعنى از وطنش يا جايى آه قصد آرده ده روز در آنجا بماند، به قدرى دور شود آه ديوار شهر را ن                                          هشتم
ولى بايد در هوا غبار يا چيز ديگرى نباشد آه از ديدن ديوار و شنيدن اذان جلوگيرى آند و الزم نيست به قدرى دور شود                            ;  صداى اذان آن را نشنود    

 .بلكه همين قدر آه ديوارها آامال معلوم نباشد، آافى است; ها و گنبدها را نبيند، يا ديوارها هيچ پيدا نباشد آه مناره
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تكليف نماز و روزه معّلمانى آه در هر هفته، سه يا چهار روز در محدوده سى آيلومترى تدريس دارند، چيست؟ مأموران دولت آه                           )  ۵٣١س  (
 آنند، چطور؟ در هفته، چهار يا پنج روز براى بازرسى سفر مى

انند، آه با این فرض، در سفر اول، نماز آنها شكسته، و در             مگر اینكه ده روز در جایى بم      ;  ج ـ نماز و روزه آنها چون آثيرالسفرند، تمام و صحيح است           

 ٢۴/١٢/٧۴ .سفرهاى بعدى تمام است، به شرط آنكه مأموران دولتى در هر سفر، مقدار مسافت شرعى را طى آنند

 زش چگونه است؟شود؟ همچنين اگر آثير السفر، ده روز در جايى يا در وطن خود بماند، نما آثير السفر به چه آسى گفته مى) ۵٣٢س (

چنين آسى اگر ده روز در      .  اى آه حّداقل قبل از ده روز، یك مسافرت شرعى داشته باشد              آند، به گونه   ج ـ آثير السفر، آسى است آه زیاد مسافرت مى           

 ١۵/۴/٧٣ . جایى بماند، در سفر اول، نماز او شكسته و سفر دوم، تمام است

داند آه   خواهد ده روز در قم بماند و مى           قصد اقامه است يا خير؟ يعنى اگر آسى مثًال مى             آيا خارج شدن از حّد ترخص، مضّر به         )  ۵٣٣س  (
 اش صحيح است يا خير؟ ، آيا قصد اقامه)اّما خوابگاه و محّل اقامتش قم است(رود  روزها براى چندين مرتبه به جمكران مى

ليكن اگر قصد دارد ولو یك شب را در خارج از محّل      ;  ، مضّر به اقامه نيست    باشد)  آمتر از چهار فرسخ   (ج ـ خروج در مسيرى آه مادون مسافت شرعى          

 .شود اش محّقق نمى قصد اقامت بماند، قصد اقامه

، اّما بنا بر مصلحت شغلى، چندين سال در شهر ديگرى              )يكى محّل توّلد و ديگرى محّل زندگى        (چنانچه فردى دو وطن داشته باشد         )  ۵٣۴س  (
گردد،  اى باشد آه نتواند قصِد ده روز آند و برايش هم مشّخص نباشد آه در چه زمانى به وطن خود بازمى                       گونه رى او به  زندگى آند و وضعيت آا    

 تكليف نماز و روزه او چيست؟

 ١٩/١١/٧٣ .ج ـ در هر سه شهر، نمازش تمام است، چون وطن در دو محل قرار گرفته است، و محّل اشتغال هم در حكم وطن است

نيست، اّما وى قصد رفتن به )  آيلومتر۵/٢٢(صله وطن شخص تا اول  شهرى آه قصد رفتن به آن را دارد، به اندازه سفر شرعى            فا)  ۵٣۵س  (
اش نسبت به اداى نماز و روزه چيست؟ اگر          وظيفه.  محّل خاّصى در داخل همان شهر را دارد آه مسافت آن نقطه تا وطن، بيش از سفر شرعى است                  

ق را داشته باشد، اّما مكان خاّصى مورد نظرش نباشد و در عين حال، بيش از سفر شرعى را در داخل شهر طى آند، آيا                                      قصد رفتن به شهر فو      
 حكمش نسبت به مسئله فوق، متفاوت است؟

 ۶/١/٧۶ .اّما در فرض دوم سؤال، نماْز تمام است; شود ج ـ در فرض سؤال، مسافت طى شده، مسافت شرعى است و نماز، قصر مى

آند، ابتداى سفر از آجاست؟ همچنين انتهاى سفر آه در صورت صدق                      براى آسى آه از شهرى به شهرى ديگر مسافرت مى                )  ۵٣۶س  (
 شود، آجاست؟ مسافت شرعى نمازش شكسته مى

. جا باشد  مانو آخر مسافت، جاى معّين شهر است، اگر مقصد ه            )  شود یعنى جایى آه خارج شهر محسوب مى        (ج ـ ابتداى مسافت، بيرون شهر است           

مثًال به قم یا مشهد براى زیارت و             (خواهد به شهرى       مسافت، همان بيمارستان است، و اگر مى           مثًال اگر در بيمارستان شهر آار داشته باشد، آخر              

 ١٣/٢/٧۵ .برود، آخر مسافت، اوِل  شهر مقصد است) سياحت

يا به نظر شما فرقى بين بالد آبيره و غيرآبيره درباره نماز مسافر                   به نظر جناب عالى، مالِك شكسته شدن نماز مسافر چيست؟ آ               )  ۵٣٧س  (
 نه؟ يا هست

ماند، حّتى در سفرى آه مربوط به سفرهاى قبلى و آارهاى آن نباشد،              ج ـ هر آسى آه مسافرت او زیاد باشد، به نحوى آه حّداقل ده روز در یك جا نمى                   

ليكن تهران بزرگ هم از بالد آبيره نيست و بين          ;  حكمش با سایر بالد متفاوت است     )   محّقق شود  اگر(اش صحيح است و بالد آبيره        نمازش تمام و روزه   

 ۴/٧/٧۴ . آن و شهرهاى دیگر ایران، تفاوتى از حيث وطن بودن و غير آن نيست

ن زن در شهر و      حكم نماز و روزه اي     .  زنى اهل شهرى است و همسر او اهل شهرى ديگر، و محّل زندگى آنها شهر سومى است                       )  ۵٣٨س  (
 شود يا خير؟ وطن همسرش چگونه است؟ آيا رفتن اين زن به شهر ديگر به تبعّيت از همسر، اعراض از وطن خودش محسوب مى

ج ـ چون بر حسب جریان عادى، بناست آه با همسرش و در محّل زندگى او زندگى آند، لذا اگر نسبت به محّل زندگى شوهر قصد توّطن آند، وطن او                                       

آه مدتى بنا دارد در        (اى نامعلوم، به جاى دیگر بروند، چنين محّلى                شود، و اگر قصد توّطن نكند و بناست بعد از مدتى و یا در آینده                         مىمحسوب  

رگشتن گردد، هرچند عالقه و حّب به ب       اّما محّل زندگى قبلى، آه برحسب طبع براى زندگى به آنجا برنمى            ;  ، براى آنان در حكم وطن است      )آنجازندگى آند 

اّما در وطن اصلى همسرش نمازش شكسته           ;  ریزى براى مراجعه است      داشته باشد از وطنّيت خارج است و دوست داشتن مراجعت، غير از برنامه                    

 ٨/٢/٧۶ .است

 نماز قضا
 خواب مانده يا به    آسى آه نماز واجب خود را در وقت آن نخوانده، بايد قضاى آن را به جا آورد، اگرچه در تمام وقت نماز،                                  )  ۵٣٩مسئله  (

 .اى را آه زن در حال حيض يا نفاس نخوانده، قضا ندارد ولى نمازهاى يوميه; واسطه مستى نماز نخوانده باشد
 .اگر آسى بعد از وقت نماز بفهمد نمازى آه خوانده باطل بوده، بايد قضاى آن را بخواند) ۵۴٠مسئله (



 54                                                                                       اهللا العظمى حاج شيخ یوسف صانعى حضرت آیة مطابق با فتاواى مرجع عاليقدر احكام بانوان
 

 .ن آن آوتاهى نكند، ولى واجب نيست آه فورًا آن را به جا آوردآسى آه نماز قضا دارد، بايد در خواند) ۵۴١مسئله (
 اى دارم؟ چه وظيفه. شوم دانم و حّتى در مورد تعداد آنها دچار وسواس مى مقدارى نماز قضا دارم، ولى تعداد آنها را نمى) ۵۴٢س (

 ۶/٢/٧٣ . ج ـ مقدار یقينى و حّداقل را قضا آنيد

تا پنج سال؟ آيا اين پنج سال به حساب          ...  سال فقط قضاى نماز صبح خوانْد، سال بعد قضاى نماز ظهر و             توان بر فرض، يك      آيا مى )  ۵۴٣س  (
 يك سال نماز قضاست، گرچه ترتيب، رعايت نشده است؟

; ترتيب الزم است  ج ـ قضاى یك سال نماز صبح مانعى ندارد، اّما نسبت به نماز ظهر و عصر، و مغرب و عشا آه باید به ترتيب خوانده شوند، رعایت                                  

پس خواندن یك سال نماز ظهر و یك          .  یعنى یك سال نماز ظهر و عصر بخواند و یك سال نماز مغرب و عشا آه ترتيب الزم بين آنها مراعات شده باشد                            

 ٣٠/٣/٧۴ .سال عصر و یك سال مغرب و یك سال عشا، درست نيست

 نماز جماعت
 ًا نمازهاى يوميه به جماعت خوانده شود و در نماز صبح و مغرب و عشا، خصوصاً                  مستحّب است آه نمازهاى واجب، خصوص      )  ۵۴۴مسئله  (

 .شنود، نماز جماعت بيشتر سفارش شده است براى همسايه مسجد و آسى آه صداى اذان مسجد را مى
ب صد و پنجاه نماز دارد، و اگر        در روايتى وارد شده است آه اگر يك نفر به امام جماعت اقتدا آند، هر رآعت از نماز آنان، ثوا                     )  ۵۴۵مسئله  (

شود تا به ده نفر برسند و عده آنان آه از ده               دو نفر اقتدا آنند، هر رآعتى ثواب ششصد نماز دارد، و هر چه بيشتر شوند، ثواب نمازشان بيشتر مى                      
 .توانند ثواب يك رآعت آن را بنويسند ، نمىگذشت، اگر تمام آسمانها آاغذ، و درياها مرّآب، و درختها قلم، و جّن و انس و مالئكه نويسنده شوند

شود، فاصله نباشد، و همچنين است بين انسان و             در نماز جماعت بايد بين مأموم و امام، پرده و مانند آْن آه پشت آن ديده نمى                      )  ۵۴۶مسئله  (
اشد، چنانچه بين آن زن و امام يا بين آن زن و مأموم              ولى اگر اماْم مرد و مأموْم زن ب       ;  مأموم ديگرى آه انسان به واسطه او به امام مّتصل شده است            

 .ديگرى آه مرد است و زن به واسطه او به امام مّتصل شده است، پرده و مانند آن باشد، اشكال ندارد
 تشّهد، انگشتان   اگر آسى در رآعت دوم نماز اقتدا آند، بايد قنوت و تشّهد را با امام بخواند و احتياط آن است آه موقع خواندن                              )  ۵۴٧مسئله  (

دست و سينه پا را به زمين بگذارد و زانوها را بلند آند، و بايد بعد از تشّهد، با امام برخيزد و حمد و سوره را بخواند، و اگر براى سوره وقت                                                
گر در سجده به امام برسد،        ولى ا ;  ندارد، حمد را تمام آند و در رآوع يا سجده، خود را به امام برساند، يا نّيت فرادا آند و نمازش صحيح است                                   

 .بهتراست آه احتياطًا نماز را دوباره بخواند
اگر موقعى آه امام در رآعت دوم نماز چهار رآعتى است، آسى اقتدا آند، بايد در رآعت دوم نمازش آه رآعت سوم امام است،                           )  ۵۴٨مسئله  (

 چنانچه وقت دارد بنا بر احتياط مستحب سه مرتبه تسبيحات بگويد، ولى اگر                بعد از دو سجده بنشيند و تشّهد را به مقدار واجب بخواند و برخيزد، و                 
 .وقت ندارد بايد يك مرتبه بگويد و در رآوع يا سجده، خود را به امام برساند

، بنا بر احتياط     رسد اگر امام در رآعت سوم يا چهارم باشد و مأموم بداند آه اگر اقتدا آند و حمد را بخواند، به رآوع امام نمى                             )  ۵۴٩مسئله  (
 .واجب، بايد صبر آند تا امام به رآوع رود، بعد اقتدا نمايد

اگر آسى در رآعت سوم يا چهارم امام اقتدا آند، بايد حمد و سوره را بخواند و اگر براى سوره وقت ندارد، بايد حمد را تمام آند                             )  ۵۵٠مسئله  (
 . سجده به امام برسد، بهتر است آه احتياطًا نماز را دوباره بخواندولى اگر در; و در رآوع يا سجده، خود را به امام برساند

گونه ارتباطى بين دو طبقه آن نيست و فضايى آه در                      آه هيچ   ساز و در حال تكميل است، به نحوى               مسجدى دو طبقه و تازه        )  ۵۵١س   (
ارد و قرار است آه خانمها، در طبقه اول  و آقايان در                       ديگر مرسوم است آه افراد پايين از باال و بالعكس قابل رؤيت هستند، وجود ند                           مساجد
 در فرض مذآور، نماز خانمها صحيح است يا خير؟                    اوًال.  دوم است   دوم مستقر شوند و جايگاه امام جماعت جهت اقامه نماز، در طبقه                        طبقه
براى   محّل ارتباط و اّتصال بين دو طبقه، اشكالى          با توجه به عدم وجود روزنه و        ثانيًاصورت عدم صّحت، تكليف نمازهاى خوانده شده چيست؟           در

خانمهاست، نماز   بودن سقف طبقه اول  و بودن امام جماعت در آن آه محّل استقرار                   در صورت پوشيده  ثالثًا  شود يا خير؟      نماز جماعت ايجاد مى    
 دارد؟ خانمها به طبقه اول، چه حكمى در صورت ايجاد روزنه و محّل رؤيت بين دو طبقه، انتقال رابعًاآقايان چه صورتى دارد؟ 

ليكن با جهل به مسئله و      ;  ج ـ نماز خانمها در طبقه پایين، حكم جماعت را ندارد و جماعتشان هم باطل است، چون امام جماعت، باالتر از مأمومان است                       

مگر آنكه رآنى آم یا زیاد آرده باشند، آه نمازشان           ;  اینكه در جماعت شرط است آه امام، باالتر از مأموم نباشد، نمازشان در حكم فرادا و صحيح است                    

باطل است و اعاده و قضا هم دارد و به هرحال، نماز جماعت مردان در طبقه فوقانى، آه امام جماعت هم در همان طبقه بوده، صحيح است، و اگر در                                     

نعى ندارد، چون وجود حایل بين زنها و مردها، مضّر به جماعت                ها نماز جماعت بخوانند و مأموم باشند، ما           طبقه فوقانى آه بدون روزنه است، خانم        

ولى اقتداى مردان در طبقه فوقانى، به خاطر وجود حایل و نبود رؤیت و دید، باطل است و خالصه در نماز جماعت، نبودن حایل براى مردان و                               ;  نيست

 ٧/١٠/٧۴ . شرط است، مطلقًا)چه مرد باشند و چه زن(باال نبودن موقف امام جماعت از مأمومان 
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 شرایط امام جماعت
صحيح  طور زاده و بنا بر احتياط مستحب بالغ باشد و نماز را به                حالل و امام جماعت بايد عاقل و شيعه دوازده امامى و عادل            )  ۵۵٢مسئله  (

 .نيست غير مّميز صحيحاست، امام او هم مرد باشد، ولى اقتدا به بچه  مرد بخواند، همچنين بنا بر احتياط مستحب اگر مأموْم،
 .تواند به او اقتدا نمايد دانسته، اگر شك آند آه به عدالت خود باقى است يا نه، مى آسى آه امام جماعتى را عادل مى) ۵۵٣مسئله (

 احكام جماعت
آنم به امام  اقتدا مى«: ر نّيت آند آهمثال اگ. ولى دانستن اسم او الزم نيست; آند، بايد امام را معّين نمايد موقعى آه مأموم نّيت مى   )  ۵۵۴مسئله  (
 .، نمازش صحيح است»حاضر
ولى اگر رآعت اول  يا دوم او، رآعت سوم يا چهارم امام                  ;  مأموم بايد غير از حمد و سوره، همه چيز نماز را خودش بخواند                  )  ۵۵۵مسئله  (

 .باشد، بايد حمد و سوره را بخواند
 .بلكه احتياط واجب آن است آه تا تكبير امام تمام نشده، تكبير نگويد; ا پيش از امام بگويداالحرام ر مأموم نبايد تكبيرة) ۵۵۶مسئله (
 .است اگر مأموم پيش از امام، عمدًا هم سالم دهد، نمازش صحيح)۵۵٧مسئله (
م يا آمى بعد از امام به جا آورد شود، آارهاى ديگر آن، مانند رآوع و سجود را با اما         مأموم بايد غير از آنچه در نماز خوانده مى        )  ۵۵٨مسئله  (

اّما اگر در دو رآن پشت سر هم از امام جلو يا                ;  و اگر عمدًا پيش از امام يا مدتى بعد از امام انجام دهد، معصيت آرده، ولى نمازش صحيح است                         
 .ش صحيح باشد و فرادا نمايدبر احتياط واجب، بايد نماز را تمام آند و دوباره بخواند، اگرچه بعيد نيست آه نماز عقب بيفتد، بنا

 اگر زنى با وجود منع شوهر از حضور او در نماز جماعت، در نماز شرآت آند، آيا نمازش صحيح است يا خير؟) ۵۵٩س (

 .ج ـ نمازش صحيح است

 نماز آیات
 :شود نماز آيات آه دستور آن بعدًا گفته خواهد شد، به واسطه چهار چيز واجب مى) ۵۶٠مسئله (
 ;خورشيدگرفتن . ١
 ; نترسد  گرفتن ماه، اگرچه مقدار آمى از آنها گرفته شود و آسى هم از آن.٢
 ;  زلزله، اگرچه آسى هم نترسد.٣
رعد و برق و بادهاى سياه و سرخ و مانند اينها، در صورتى آه بيشتر مردم بترسند و نيز بنا بر احتياط واجب، بايد براى حوادث وحشتناك                                .  ۴

 . و فرو رفتن زمين در صورتى آه بيشتر مردم بترسند، نماز آيات بخوانندزمينى مانند شكافتن
اگر از چيزهايى آه نماز آيات براى آنها واجب است، بيشتر از يكى اّتفاق بيفتد، انسان بايد براى هريك از آنها يك نماز آيات                                     )  ۵۶١مسئله  (
 .از آيات بخواندمثال اگر خورشيد بگيرد و زلزله هم رخ بدهد، بايد دو نم. بخواند
چيزهايى آه نمازآيات براى آنها واجب است، در هر شهرى اّتفاق بيفتد، فقط مردم همان شهر بايد نماز آيات بخوانند و بر مردم                            )  ۵۶٢مسئله  (

 .استولى اگر مكان آنها به قدرى نزديك باشد آه با آن شهر يكى حساب شود، نماز آيات بر آنان هم واجب ; جاهاى ديگر واجب نيست
آند تا هنگامى آه هنوز همه آن باز نشده، انسان بايد نماز آيات را بخواند، و بنا                     از وقتى آه خورشيد يا ماه شروع به گرفتن مى           )  ۵۶٣مسئله  (

 .بر احتياط مستحب، به قدرى تأخير نيندازد آه شروع به باز شدن آند

 دستور نماز آیات
ر رآعت، پنج رآوع دارد و دستور آن چنين است آه انسان بعد از نّيت، تكبير بگويد و يك                          نماز آيات، دو رآعت است و در ه          )  ۵۶۴مسئله  (

حمد و يك سوره تمام بخواند و به رآوع رود و سر از رآوع بردارد، دوباره يك حمد و يك سوره بخواند، باز به رآوع رود تا پنج مرتبه، و بعد از                                      
همچنين شخص  .  زد و رآعت دوم را هم مثل رآعت اول به جا آورد و تشّهد بخواند و سالم دهد                           بلند شدن از رآوع پنجم، دو سجده نمايد و برخي              

مثًال بعد از   .  االحرام، يك حمد بخواند و بعد، يك سوره را پنج قسمت نمايد و قبل از هر رآوع، يك قسمت از آن را بخواند                                تواند بعد از تكبيرة     مى
 ُقْل ُهَو    «:را آه يك آيه از سوره است، بخواند و به رآوع برود، سر بر دارد و بگويد                  »   الرَّحيِم اِهللا الرَّْحمنِ  ِبْسِم «حمد، نّيت سوره توحيد را بكند و       

ْم َلْم َیِلْد َو لَ     «:و سپس رآوع را تكرار نمايد و بعد از سر برداشتن بگويد               »   َاُهللا الصََّمدُ  «:  و به رآوع برود و سپس سر بردارد و بگويد            »   اُهللا َاَحدٌ 
و به رآوع برود و سجده را به جا آورد و بعد، رآعت دوم را مثل                  »   َو َلْم َیُكْن َلُه ُآُفوًا َاَحدٌ      «:  و به رآوع برود و بعد از سر برداشتن بگويد          »   ُیوَلْد

 .رآعت اول  به جا آورد
 .ياد شود، نماز باطل استهر يك از رآوعهاى نماز آيات، رآن است آه اگر عمدًا يا اشتباهًا آم يا ز) ۵۶۵مسئله (

 نماز عيد فطر و قربان
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است و بايد به جماعت خوانده شود و در زمان ما آه                        واجب)عليه السالم  (در زمان حضور امام      »  نماز عيد فطر و قربان        «)  ۵۶۶مسئله   (
 .ط استجماعت خواندن، احو بلكه به; خواند جماعت را به توان آن است، مستحّب است ومى غايب)عليه السالم(امام

 .ظهر وقت نماز عيد فطر و قربان از اول  آفتاب روز عيد است تا) ۵۶٧مسئله (
نماز عيد فطر و قربان، دو رآعت است آه در رآعت اول، بعد از خواندن حمد و سوره، نمازگزار بايد پنج تكبير بگويد، و بعد                                )  ۵۶٨مسئله  (

 ديگرى بگويد و به رآوع رود و دو سجده به جا آورد و برخيزد، و در رآعت دوم، چهار                      از هر تكبير، يك قنوت بخواند و بعد از قنوت پنجم، تكبير            
رود و بعد از رآوع، دو سجده به جا آورد و تشّهد بخواند و نماز                    تكبير بگويد و بعد از هر تكبير، قنوت بخواند و تكبير پنجم را بگويد و به رآوع                     

 .سالم دهد را

 اجير گرفتن براى نماز
يعنى به  ;  توان براى نماز و عبادتهاى ديگر او آه در زمان حيات به جا نياورده، ديگرى را اجير آرد                        بعد از مرگ انسان، مى     )  ۵۶٩مسئله  (

 .آسى مزد دهند آه آنها را به جا آورد، و اگر آسى بدون مزد هم آنها را انجام دهد، صحيح است
، از طرف زندگان اجير شود، و    )عليهم السالم (ى، مثل زيارت قبر پيامبر و امامان      تواند براى بعضى از آارهاى مستحبّ      انسان مى )  ۵٧٠مسئله  (
 .هديه نمايد آار مستحّبى را انجام دهد و ثواب آن را براى مردگان يا زندگان تواند نيز مى

 تواند از طرف مرد، نماز استيجارى بخواند؟ آيا زن مى) ۵٧١س (

 ٣٠/٢/٨٠ .تواند و مانعى ندارد ج ـ مى

 ز جمعهنما
مانند نبودن حايل، باالتر نبودن جاى امام، فاصله          ;  همه شرايطى آه در نماز جماعت معتبر است، در نماز جمعه نيز الزم است                 )  ۵٧٢مسئله  (

 .بيش از حد نداشتن و غير اينها
 .توان آن را به طور فرادا به جا آورد نماز جمعه بايد به جماعت برگزار شود و نمى) ۵٧٣مسئله (
 ).يعنى مكّلف، مخّير است بين خواندن نماز ظهر و يا جمعه(، نماز جمعه واجب تخييرى است )عج(در زمان غيبت ولى عصر) ۵٧۴ه مسئل(
بدون شرآت  (اّما به تنهايى     ;  توانند در نماز جمعه شرآت آنند و نمازشان صحيح است و مجزى از نماز ظهر است                        زنان مى )  ۵٧۵مسئله  (
زيرا نماز جمعه، تنها با شرآت مردان منعقد             ;  عدد الزم پنج نفر هم باشند         توانند مكّمل  جمعه تشكيل دهند، چنان آه نمى        توانند نماز     نمى)  مردان
 .شود مى

 هاى نماز جمعه، اشكال دارد يا خير؟ آيا نرسيدن به خطبه) ۵٧۶س (

 .استها برسند، و اگر نرسيدند و به نماز برسند، نماز صحيح  ج ـ باید سعى آنند به خطبه

 

 احـكــام روزه
آند و شرح آنها بعدًا  آن است آه انسان براى انجام دادن فرمان خداوند عالم، از اذان صبح تا مغرب، از چيزهايى آه روزه را باطل مى            »  روزه«
 .شود، خوددارى نمايد گفته مى

 نّيـت
بلكه همين قدر آه بنا دارد براى       ;  »گيرم فردا را روزه مى   «:  يدالزم نيست انسان، نّيت روزه را از قلب خود بگذراند يا مثال بگو              )  ۵٧٧مسئله  (

آند، انجام ندهد، آافى است و براى آنكه يقين آند تمام اين مدت               انجام دادن فرمان خداوند عالم، از اذان صبح تا مغرب، آارى آه روزه را باطل مى                 
آند، خوددارى    مغرب، از انجام دادن آارى آه روزه را باطل مى                    ذانرا روزه بوده، بايد مقدارى پيش از اذان صبح و مقدارى هم بعد از ا                              

بلكه همين آه انسان ; آند شوند، در نّيْت آفايت مى اى آه مسلمانان در سحرهاى ماه رمضان، براى سحرى خوردن بيدار مى   همين سّنت حسنه   .نمايد
خالصه، نّيت روزه و عبادتها، مثل نّيت در               .  سحر هم بيدار نشود      آند، گرچه      در روز قبل به فكر روزه گرفتن فرداست، در نّيت آفايت مى                       

اهللا  دهد، تنها در روزه و بقّيه عبادات، انگيزه بايد خدا و اطاعت از فرمان او باشد، يعنى انسان قربًة الى                                   اعمال است  آه انسان انجام مى           همه
 .بگيرد روزه
اى روزه فرداى آن نّيت آند، و بهتر است آه شب اول  ماه هم نّيت روزه همه ماه را تواند در هرشب از ماه رمضان بر     انسان مى )  ۵٧٨مسئله  (
 .بنمايد
وقت نّيت روزه مستحّبى از اول  شب است تا موقعى آه به اندازه نّيت آردن به مغرب، وقت مانده باشد آه اگر تا اين وقت،                                       )  ۵٧٩مسئله  (

 . نّيت روزه مستحّبى آند، روزه او صحيح استآند، انجام نداده باشد و آارى آه روزه را باطل مى
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مثال نّيت آند آه روزه قضا يا روزه نذر                .  اگر بخواهد غير از روزه رمضان، روزه ديگرى بگيرد، بايد آن را معّين نمايد                         )  ۵٨٠مسئله  (
رمضان است يا فراموش نمايد و روزه           بلكه اگر نداند ماه        ;  گيرم ولى در ماه رمضان، الزم نيست نّيت آند آه روزه ماه رمضان مى                     ;  گيرم مى

 .شود ديگرى را نّيت آند، روزه ماه رمضان حساب مى
اگر غير از روزه ماه رمضان، روزه معّين ديگرى بر انسان واجب باشد، مثال نذر آرده باشد آه روز معّينى را روزه بگيرد،                               )  ۵٨١مسئله  (

و اگر نداند آه روزه آن روز بر او واجب است يا فراموش آند و پيش ازظهر يادش                           ;  اش باطل است    چنانچه عمدًا تا اذان صبح نّيت نكند، روزه          
 .آند، انجام نداده باشد و نّيت آند، روزه او صحيح است، وگرنه باطل است بيايد، چنانچه آارى آه روزه را باطل مى

آند، انجام نداده باشد،     ن وقت، آارى آه روزه را باطل مى       اگر بيمار پيش از ظهر در ماه رمضان بهبود يابد و از اذان صبح تا آ                )  ۵٨٢مسئله  (
 .بايد نّيت روزه آند و آن روز را روزه بگيرد، و چنانچه بعد از ظهر بهبود يابد، روزه آن روز بر او واجب نيست

 آنند چيزهایى آه روزه را باطل مى
 :آنند ُنه چيز روزه را باطل مى) ۵٨٣مسئله (
 رساندن غبار غليظ به      .۵;  )عليهم السالم ( دروغ بستن به خدا و پيامبر اآرم و جانشينان ايشان             .۴;   استمنا .٣;  ماعج.  ٢;  خوردن و آشاميدن  .  ١
 .قى آردن. ٩ ;اماله آردن با چيزهاى روان. ٨;  باقى ماندن بر جنابت و حيض و نفاس تا اذان صبح.٧; فروبردن تمام سر در آب .۶; حلق

 خوردن و آشاميدن. ١
چه خوردن و آشاميدن چيِز معمول باشد، مثل نان و آب،             ;  شود دار، عمدًا چيزى بخورد يا بياشامد، روزه او باطل مى           اگر روزه )  ۵٨۴مسئله  (

حّتى اگر مسواك را از دهان بيرون آورد و دوباره به دهان ببرد و رطوبت آن                  .  و چه معمول نباشد، مثل خاك و شيره درخت، و چه آم باشد يا زياد                 
 .مگر آنكه رطوبت مسواك در آب دهان، طورى از بين برود آه رطوبت خارج به آن گفته نشود; شود د، روزه او باطل مىرا فرو بر

اگر آسى موقعى آه مشغول سحرى خوردن است، بفهمد آه صبح شده، بايد لقمه را از دهان بيرون آورد و چنانچه عمدًا فرو                                  )  ۵٨۵مسئله  (
 .شود رى آه بعدًا گفته خواهد شد، آّفاره هم بر او واجب مىاش باطل است و به دستو برد، روزه

آند  حس مى  ولى تزريق آمپولى آه عضو را بى      ;  دار، از استعمال آمپول تقويتى  خوددارى آند        احتياط مستحب آن است آه روزه     )  ۵٨۶مسئله  (
 .شود اجتناب نمايد سرمى آه به جاى غذا استعمال مىليكن بنا بر احتياط واجب، بايد از ; شود، اشكال ندارد يا به جاى دارو استعمال مى

 .شود اش باطل مى دار چيزى را آه الى دندان مانده است، عمدًا فرو ببرد، روزه اگر روزه) ۵٨٧مسئله (
برسد، روزه را باطل    رسد، اگرچه اّتفاقًا به حلق       جويدن غذا براى بچه يا پرنده و چشيدن غذا و مانند اينها آه معموال به حلق نمى                 )  ۵٨٨مسئله  (
شود و بايد قضاى آن را بگيرد و آّفاره هم بر او               اش باطل مى   رسد، چنانچه فرو رود، روزه      ولى اگر انسان از اول  بداند آه به حلق مى            ;  آند نمى

 .واجب است
 يشان است؟ ها، مضّر به روزه آيا استفاده بيماران تنّفسى و ريوى از اسپرى) ۵٨٩س (

 .شود نيست و خوردن و آشاميدن محسوب نمىج ـ ظاهرًا مبطل 

 دهد، روزه نگرفت؟ توان به عّلت ضعفى آه در اثر روزه گرفتن به انسان دست مى آيا مى) ۵٩٠س (

/٧/١١ .شود نمى روزه است، قابل تحّمل و متعارف باشد، باعث خوردن روزه ج ـ روزه گرفتن، موجب ضعف است، و اگر ضعِف انسان آه ناشى از

۶٨ 

 ِجماع . ٢
 .گاه داخل شود و منى هم بيرون نيايد آند، اگرچه فقط به مقدار ختنه روزه را باطل مى» جماع«) ۵٩١مسئله (
آه به ناچار بايد دست را داخل َفْرج بيمار آنند، روزه را                آيا معاينه زِن حامله در حال روزه توّسط ماما يا دآتر زنان، در صورتى                )  ۵٩٢س  (

 آند يا خير؟ باطل مى

 ۴/١١/٧١. ـ آنچه آه مبطل روزه است، جماع است، نه داخل آردن مثل دست در َفْرج زنج

 استمنا . ٣
 .آن است آه انسان با خود آارى آند آه منى از او بيرون آيد» استمنا«

 )صلى اهللا عليه وآله(دروغ بستن به خدا و پيامبر اآرم . ۴
و جانشينان آن حضرت،     )  صلى اهللا عليه وآله    ( با اشاره و مانند اينها به خدا و پيامبر اآرم              دار با گفتن يا با نوشتن يا          اگر روزه )  ۵٩٣مسئله  (

و ساير  )  عليها السالم (عمدًا نسبت دروغ بدهد، اگرچه فورًا بگويد دروغ گفتم يا توبه آند، روزه او باطل است، و بنا بر احتياط واجب، حضرت زهرا                       
 .م، فرقى ندارندپيامبران و جانشينان آنان هم در اين حك
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داند راست است يا دروغ نقل آند، بنا بر احتياط واجب، بايد از آسى آه آن خبر را گفته، يا                         اگر آسى بخواهد خبرى را آه نمى       )  ۵٩۴مسئله  (
 .شود اش باطل نمى ليكن اگر خودش هم خبر بدهد، روزه; از آتابى آه آن خبر در آن نوشته شده، نقل نمايد

نقل آند و بعد بفهمد آه دروغ         )  صلى اهللا عليه وآله    (يا پيامبر اآرم   سى چيزى را به اعتقاد اينكه راست است، از قول خدا              اگر آ )  ۵٩۵مسئله  (
 .شود نمى اش باطل بوده، روزه

 رساندن غبار غليظ به حلق . ۵
حالل است، مثل آرد، و چه غباِر چيزى        چه غباِر چيزى باشد آه خوردن آن        ;  آند رساندن غبار غليظ به حلق، روزه را باطل مى         )  ۵٩۶مسئله  (

 .باشد آه خوردن آن حرام است
رسد،  دار مواظبت نكند و غبار يا بخار يا دود و مانند اينها داخل حلقش شود، چنانچه گمان داشته آه به حلق نمى                                    اگر روزه )  ۵٩٧مسئله  (
 .اش صحيح است روزه
آيا .  آردم آه ناگاه تِه حلقم تلخ شد و آب از چشمانم جارى شد                      استفاده مى   در ماه رمضان براى تميز آردن ظروف از  وايتكس               )  ۵٩٨س  (
ام باطل است؟ اگر در وقت َرنده آردن پياز يا ُخرد آردن سبزى، تِه حلق سوزش پيدا آند، چطور؟ همچنين اگر در وقت شكستن قند، تِه حلق                                 روزه

 شيرين شود، آيا روزه باطل است يا نه؟

 ۶/٣/٧٠ .شود چون عالوه بر آنكه به عمد نبوده، خوردن و آشاميدن هم محسوب نمى; وزه باطل نيستج ـ در فرض سؤاالت، ر

 فروبردن سر درآب . ۶
ولى ;  بدن او از آب بيرون باشد، بايد قضاى آن روزه را بگيرد                 دار، عمدًا تمام سر را در آب فرو برد، اگرچه باقى               اگر روزه )  ۵٩٩مسئله  (
 .شود يرد و مقدارى از سرش بيرون باشد، روزه او باطل نمىتمام بدنش را آب بگ اگر

 .شود اش باطل نمى دار، نصف سر را يك دفعه و نصف ديگر آن را دفعه ديگر در آب فرو برد، روزه اگر روزه) ۶٠٠مسئله (

 باقى ماندن بر جنابت و حيض و نفاس تا اذان صبح . ٧
 .اش باطل است كند، يا اگر وظيفه او تيّمم است، عمدًا تيّمم ننمايد، روزهاگر ُجُنب عمدًا تا اذان صبح غسل ن) ۶٠١مسئله (
هاى واجب و مستحب ـ تا اذان صبح غسل نكند و                اگر آسى عمدًا، در غير از روزه ماه رمضان و قضاى آن ـ از اقسام روزه                     )  ۶٠٢مسئله  (

 .اش صحيح است تيّمم هم ننمايد، روزه
شود   رمضان بخوابد و بيدار شود و بداند يا احتمال دهد آه اگر دوباره بخوابد، پيش از اذان صبح بيدار مى                      اگر ُجُنب در شب ماه    )  ۶٠٣مسئله  (

همچنين است اگر ; و تصميم هم داشته باشد آه بعد از بيدارشدن غسل آند، چنانچه دوباره بخوابد و تا اذان بيدار نشود، بايد روزه آن روز را قضا آند     
 .د و براى مرتبه سوم بخوابد، و احتياط مستحب در هر دو صورت، به دادن آّفاره استاز خواب دوم بيدار شو

خواهد روزه واجبى بگيرد آه مثل روزه رمضاْن وقت آن معّين است، چنانچه عمدًا غسل نكند تا وقت                      آسى آه ُجُنب است و مى      )  ۶٠۴مسئله  (
 .اش صحيح است تواند با تيّمم روزه بگيرد و روزه تنگ شود، مى

اش باطل است و قضا و        آسى آه در شب ماه رمضان براى هيچ آدام از غسل و تيّمم وقت ندارد، اگر خود را ُجُنب آند، روزه                         )  ۶٠۵مسئله  (
 .ولى اگر براى تيّمم وقت دارد، چنانچه خود را ُجُنب آند، با تيّمم روزه او صحيح است، ولى گناهكار است; شود آّفاره بر او واجب مى

اش صحيح   اگر گمان آند آه به اندازه غسل وقت دارد و خود را ُجُنب آند و بعد بفهمد وقت تنگ بوده، چنانچه تيّمم آند، روزه                              )  ۶٠۶مسئله  (
 .است
و ;  شود، بايد غسل آند     داند آه اگر بخوابد تا اذان صبح براى غسل بيدار نمى                آسى آه در شب ماه رمضان ُجُنب است و مى              )  ۶٠٧مسئله  (

 .شود اش باطل است و قضا و آّفاره بر او واجب مى  غسل بخوابد و تا اذان صبح بيدار نشود، روزهچنانچه بدون
اش  اگر زن پيش از اذان صبح از حيض يا نفاس پاك شود و عمدًا غسل نكند، يا اگر وظيفه او تيّمم است، عمدًا تيّمم نكند، روزه                               )  ۶٠٨مسئله  (

 .باطل است
ان صبح از حيض يا نفاس پاك شود و براى غسل وقت نداشته باشد، چنانچه روزه او روزه ماه رمضان يا                               اگر زن پيش از اذ      )  ۶٠٩مسئله  (

و اگر روزه او روزه مستحب يا روزه واجب، مثل روزه آّفاره و روزه نذرى باشد، اگرچه                  ;  اش صحيح است   قضاى آن باشد، بايد تيّمم نمايد و روزه       
 . احتياط مستحب آن است آه تيّمم آنداش صحيح است، ولى تيّمم هم روزه بدون
اگر زن نزديك اذان صبح از حيض يا نفاس پاك شود و براى هيچ آدام از غسل و تيّمم وقت نداشته باشد، يا بعد از اذان بفهمد آه                               )  ۶١٠مسئله  (

 .پيش از اذان پاك شده، روزه او صحيح است
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 پاك شود، يا در بين روز، خون حيض يا نفاس ببيند، اگرچه نزديك مغرب                       اگر زن بعد از اذان صبح از خون حيض يا نفاس                )  ۶١١مسئله  (
 .باشد، روزه او باطل است

اگر زن پيش از اذان صبح در ماه رمضان از حيض يا نفاس پاك شود و در غسل آردن آوتاهى آند و تا اذان غسل نكند و در                                     )  ۶١٢مسئله  (
نانچه آوتاهى نكند، مثال منتظر باشد آه حّماْم زنانه شود، اگرچه سه مرتبه بخوابد و تا اذان                       ولى چ ;  اش باطل است   تنگى وقت تيّمم هم نكند، روزه       

 .غسل نكند، در صورتى آه تيّمم آند، روزه او صحيح است
 .استاگر زنى آه در حال استحاضه است، غسلهاى خود را به تفضيلى آه در احكام استحاضه آمده به جا آورد، روزه او صحيح ) ۶١٣مسئله (
اش صحيح   شخصى آه ُجُنب شده، اگر به خاطر دور بودن حّمام يا باز نبودن آن، قبل از اذان تيّمم آند و بعدًا غسل آند، آيا روزه                                 )  ۶١۴س  (

 است يا خير؟

 ۴/١٠/٧۵ .اش صحيح است ج ـ چنانچه در ضيق وقت تيّمم آند و با تيّمم وارد صبح شود، روزه

 اش درست است؟ هاى ماه رمضان را بگيرد، قرص بخورد تا عادت نشود، آيا روزه هاگر زن براى اينكه روز) ۶١۵س (

 .اش صحيح است ج ـ این آار جایز و روزه

 امـاله آردن . ٨
ولى استعمال شيافهايى آه براى     ;  آند اماله آردن با چيز روان ـ اگرچه از روى ناچارى و براى معالجه باشد ـ روزه را باطل مى                   )  ۶١۶مسئله  (
 .لجه است، اشكال ندارد، و احتياط واجب آن است آه از استعمال شيافهايى آه براى تغذيه از اين مجراست، خوددارى شودمعا

 قـى آردن . ٩
ولى اگر سهوًا يا بى      ;  شود اش باطل مى   دار عمدًا قى آند ـ اگرچه به واسطه بيمارى و مانند آن ناچار باشد ـ روزه                    هرگاه روزه )  ۶١٧مسئله  (
 . باشد، اشكال ندارداختيار
آند، احتياط واجب آن است آه         اختيار قى مى   داند به واسطه خوردن آن، در روز، بى           اگر آسى در شب چيزى بخورد آه مى          )  ۶١٨مسئله  (

 .روزه آن روز را قضا نمايد
 .شد، بايد خوددارى نمايددار بتواند از قى آردن خوددارى آند، چنانچه براى او ضرر و مشّقت نداشته با اگر روزه) ۶١٩مسئله (

 آنند احكام چيزهایى آه روزه را باطل مى
شود، و چنانچه از روى        آند، انجام دهد، روزه او باطل مى          اگر انسان عمدًا و از روى اختيار، آارى آه روزه را باطل مى                    )  ۶٢٠مسئله  (

 گفته شد تا اذان صبح غسل نكند، روزه او باطل             ۶٠٣ه در مسئله    ولى ُجُنب اگر بخوابد و به تفصيلى آ        ;  زند فراموشى باشد، به روزه او ضرر نمى       
 .است
اش باطل شده، عمدًا دوباره       آند، انجام دهد و به خيال اينكه روزه          دار، سهوًا يكى از آارهايى آه روزه را باطل مى             اگر روزه )  ۶٢١مسئله  (

ه هرگاه روزه ماه رمضان به وسيله يكى از مبطالت آن باطل شود، امساك از و بايد توجه داشت آ; شود يكى از آنها را انجام دهد، روزه او باطل مى        
و ناگفته نماند آه هرچند      ;  مفطرات و مبطالت، هنوز به وجوب خود باقى است و انجام دادن هر يك از آن مفطرات، حرام و معصيت آبيره است                               

حكام مختّص روزه ماه رمضان است آه شارع تعالى، به احترام رمضان و             روزه باطل است، اّما وجوب امساك و روزه بودن بقّيه ساعات روز، از ا              
اى آه در غير ماه رمضان باشد، اگر باطل شد، انجام مبطل بعد از آن، وفق قاعده و جايز است و اين حكم                         آرى، روزه .  روزه آن، واجب نموده است    

 .آه به َحَسب ادّله آافى و وافى، ثابت استخالف قاعده، مختّص روزه ماه رمضان و ماه نزول قرآن و شهراهللا است 

 دار مكروه است آنچه براى روزه
 :دار مكروه است از آن جمله چند چيز براى روزه) ۶٢٢مسئله (
 ;ريختن دارو به چشم و سرمه آشيدن، در صورتى آه مزه يا بوى آن به حلق برسد. ١
 ;شود عث ضعف مىانجام دادن هرآارى آه مانند خون گرفتن و حّمام رفتن، با. ٢
 ; رسد، جايز نيست رسد، و اگر بداند آه به حلق مى انفيه آشيدن، اگر نداند آه به حلق مى. ٣
 ;بوآردن گياهان معطر. ۴
 ;نشستن زن در آب. ۵
 ;استعمال شياف. ۶
 ;َتر آردن لباسى آه در بدن دارد. ٧
 ;آشيدن دندان و هر آارى آه به واسطه آن از دهان خون بيايد. ٨
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 ;مسواك آردن به چوب َتر. ٩
در صورتى آه قصد بيرون آمدن منى نداشته باشد، و اگر به قصد بيرون آمدن منى باشد و                       ;  آند انجام هر آارى آه شهوت را تحريك مى         .  ١٠

 . شود منى هم بيرون آيد، روزه او باطل مى
 دارد؟ اگر زن در ماه مبارك رمضان خود را آرايش آند، اشكالى) ۶٢٣س (

 ٢٠/١٢/۶٩ .مانع استج ـ بال

 مواردى آه قضا و آّفاره واجب است
  گفته شد، سه مرتبه        ۶٠٣دار در روزه ماه رمضان، عمدًا قى آند، يا درشب ُجُنب شود و به تفصيلى آه در مسئله                            اگر روزه )  ۶٢۴مسئله  (

نچه عمدًا اماله آند يا سر خود را زير آب ببرد، بنا بر                   بيدار شود و بخوابد و تا اذان صبح بيدار نشود، فقط بايد قضاى آن روز را بگيرد، و چنا                            
دانسته آن آار روزه را       آند، عمدًا انجام دهد، در صورتى آه مى          ولى اگر آار ديگرى آه روزه را باطل مى           ;  احتياط مستحب، بايد آّفاره هم بدهد       

تواند افطار آند و     اش باطل شود، نمى     ماه رمضان، هرگاه روزه    شود، و بايد توجه داشت آه در روزه         آند، قضا و آّفاره بر او واجب مى         باطل مى 
شود، و اگر بعد از آن چيزى بخورد، آّفاره             بنابراين، اگر عمدًا قى آند آه قضا بر او واجب مى              .  روزه خود را بخورد، چون امساك، واجب است          

 .دارد
توانسته مسئله را ياد بگيرد،        آند، چنانچه مى    آه روزه را باطل مى      دار به واسطه ندانستن مسئله، آارى انجام دهد              اگر روزه )  ۶٢۵مسئله  (

توانسته مسئله را ياد بگيرد يا اصال متوجه مسئله نبوده است يا يقين داشته آه فالن چيز روزه را باطل                                 و اگر نمى   ;  شود آّفاره بر او واجب مى      
 .آند، آّفاره بر او واجب نيست نمى

 آـّفـاره روزه
شود، دوماه    آه آّفاره روزه رمضان بر او واجب است، بايد يك بنده آزاد آند يا به دستورى آه در مسئله بعد گفته مى                                      آسى)  ۶٢۶مسئله  (
طعام، يعنى گندم يا جو و مانند اينها بدهد، و چنانچه اينها برايش ) آه تقريبًا ده سير است(بگيرد يا شصت فقير را سير آند يا به هرآدام، يك ُمّد           روزه

، و  »   َاستغفرالّله «:  طعام بدهد، بايد استغفار آند، اگرچه مثال يك مرتبه بگويد           تواند، به فقرا طعام بدهد و اگر نتواند         نباشد، هرچند ُمّد آه مى    ممكن  
 .احتياط مستحب در فرض اخير آن است آه هر وقت بتواند، آّفاره را بدهد

مضان را بگيرد، بايد سىو يك روز آن را پى در پى بگيرد و اگر بقّيه آن پى در پى                      خواهد دوماه آّفاره روزه ماه ر      آسى آه مى  )  ۶٢٧مسئله  (
 .نباشد، اشكال ندارد

خواهد دوماه آّفاره روزه ماه رمضان را بگيرد، نبايد موقعى شروع آند آه در بين سىو يك روز، روزى باشد آه                           آسى آه مى  )  ۶٢٨مسئله  (
 .مانند عيد قربان، روزه آن حرام است

آسى آه بايد پى در پى روزه بگيرد، اگر در بين آن، بدون عذر يك روز روزه نگيرد، يا وقتى شروع آند آه در بين آن به                                           )  ۶٢٩ئله  مس(
 .ها را از سر بگيرد روزى برسد آه روزه آن واجب است، مثال به روزى برسد آه نذر آرده آن روز را روزه بگيرد، بايد روزه

عذرى مثل حيض يا نفاس، يا سفرى آه در رفتن آن مجبور                          روزهايى آه بايد پى در پى روزه بگيرد،                 اگر آسى در بين      )  ۶٣٠مسئله   (
 .آورد مى جا را از سر بگيرد، بلكه بقّيه را بعد از برطرف شدن عذر به ها براى او پيش آيد، بعد از برطرف شدن عذر واجب نيست روزه است،
ا باطل آند، و بعد، عذرى مانند حيض يا نفاس يا بيمارى براى او پيدا شود، بنا بر احتياط                               اگر روزه دار عمدًا روزه خود ر          )  ۶٣١مسئله  (

 .واجب، آّفاره بر او واجب است
دار است، ِجماع آند، چنانچه زن را مجبور آرده باشد، آّفاره روزه خودش و                دار در ماه رمضان با زن خود آه روزه         اگر روزه )  ۶٣٢مسئله  (

 .شود هد، و اگر زن به جماع راضى بوده، بر هرآدام يك آّفاره واجب مىرا بايد بد روزه زن
 .دار خود را مجبور آند آه جماع نمايد، واجب است آّفاره روزه شوهر را بدهد اگر زنى شوهر روزه) ۶٣٣مسئله (
 زن را مجبور آرده باشد آه از خود         دار است، جماع آند، چنانچه به طورى       دار در ماه رمضان، با زن خود آه روزه          اگر روزه )  ۶٣۴مسئله  (

 .اختيارى نداشته باشد و در بين جماع، زن راضى شود، مرد بايد دو آّفاره و زن، يك آّفاره بدهد
شود، و روزه زن      دار خود آه خواب است، جماع نمايد يك آّفاره بر او واجب مى                 دار در ماه رمضان، با زن روزه         اگر روزه )  ۶٣۵مسئله  (

 .اره هم بر او واجب نيستصحيح است و آّف
آند انجام دهد، بر هيچ آدام       اگر مرد يا زن، هر آدام ديگرى را مجبور آند آه غير از جماع، آار ديگرى آه روزه را باطل مى                       )  ۶٣۶مسئله  (

 .آّفاره واجب نيست
 شود؟ مى در اين زمان آه بنده براى آزاد آردن موجود نيست، آيا ساقط) ۶٣٧س (
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 ٢۶/١١/٧۵ .شود ج ـ ساقط مى

 شود، يا همان آّفاره اول، آافى است؟ اگر آّفاره تأخير قضاى ماه رمضان را نپردازد، آيا بعد از گذشت چند سال به آن اضافه مى) ۶٣٨س (

 .ج ـ یك ُمّد از طعام، آافى است

 مواردى آه فقط قضاى روزه واجب است
 :ت و آّفاره واجب نيستدر چند صورت، فقط قضاى روزه بر انسان واجب اس) ۶٣٩مسئله (
 ; گذشت۶٢۴دار در روزه ماه رمضان، عمدًا قى آند، يا سرش را زير آب ببرد، يا ُحقنه نمايد، به تفصيلى آه در مسئله  چنانچه روزه. ١
 ; گفته شد، تا اذان صبح از خواب سوم بيدار نشود۶٠٣ اگر در شب ماه رمضان ُجُنب باشد و به تفصيلى آه در مسئله .٢
 ;آند، به جا نياورد، ولى نّيت روزه نكند، يا ريا آند، يا قصد آند آه روزه نباشد نانچه عملى آه روزه را باطل مى چ.٣
 ; چنانچه در ماه رمضان، غسل جنابت را فراموش آند و با حال جنابت، يك يا چند روز روزه بگيرد.۴
و ; آند، انجام دهد و بعد معلوم شود آه صبح بوده  آارى آه روزه را باطل مى چنانچه در ماه رمضان، بدون اينكه تحقيق آند صبح شده يا نه،          .۵

آند، انجام دهد و بعد معلوم شود آه صبح بوده، قضاى آن روزه بر  نيز اگر بعد از تحقيق، با اينكه گمان دارد صبح شده، آارى آه روزه را باطل مى      
ن يا يقين آند آه صبح نشده و چيزى بخورد و بعد معلوم شود آه صبح بوده، قضا واجب                        ولى اگر بعد از تحقيق با نگاه آردن، گما          ;  او واجب است  

آند، انجام دهد، بعد معلوم شود آه صبح بوده، قضا واجب              بلكه اگر بعد از تحقيق شك آند آه صبح شده يا نه و آارى آه روزه را باطل مى                      ;  نيست
 ;وزه آن روز را قضا نمايدنيست، و اّما اگر تحقيقش از راه ديگرى بوده، بايد ر

 ;آند، انجام دهد و بعد معلوم شود آه صبح بوده است  اگر آسى بگويد صبح نشده و انسان به گفته او آارى آه روزه را باطل مى.۶
، انجام دهد، بعد   آند آند و آارى آه روزه را باطل مى         چنانچه آسى بگويد صبح شده و انسان به گفته او يقين نكند، يا خيال آند آه شوخى مى                  .٧

 ;معلوم شود آه صبح بوده است
 ; در صورتى آه به گفته شخص ديگرى آه عادل باشد، افطار آند، بعد معلوم شود آه مغرب نبوده است.٨
رى ولى اگر در هواى اب    ;   چنانچه در هواى صاف، به واسطه تاريكى يقين آند آه مغرب شده و افطار آند، بعد معلوم شود مغرب نبوده است                        .٩
 ;گمان اينكه مغرب شده افطار آند، بعد معلوم شود آه مغرب نبوده، قضا الزم نيست به

ولى اگر فراموش آند آه      ;  اختيار، فرو رود   جهت، َمضَمضه آند، يعنى آب در دهان بگرداند و بى              در صورتى آه براى خنك شدن يا بى           .١٠
 .اختيار فرو رود، قضا بر او واجب نيست روزه است و آب را فرو برد، يا براى وضو َمضَمضه آند و بى

دار پس از اذان صبح و قبل از اذان ظهر با همسر خود جماع آند، تكليف او چيست؟ آيا چنين شخصى عالوه بر اينكه                          اگر فرد روزه  )  ۶۴٠س  (
  از اذان ظهر واقع شود، حكمش چيست؟شود، بايد روزه را افطار آند، يا اينكه حّق خوردن روزه را ندارد؟ اگر اين عمل بعد اش باطل مى روزه

ج ـ روزه او باطل است، ولو اینكه بعد از ظهر هم انجام بگيرد، و موجب قضا و آّفاره است، و امساك واجب و خوردن و آشاميدن هم حرام و غير جایز                                  

 ١۵/١٢/٧٣ .است

ام بگيرد، آيا بر زن هم غسل واجب است؟ همچنين اگر غسل      اگر عمل جماع با همسر در ماه مبارك رمضان، بعد از افطار، ُدُبرًا انج             )  ۶۴١س  (
 اش صحيح است يا خير؟ اگر صحيح نيست، آّفاره دارد يا نه؟ نكند و فردايش بدون غسل روزه بگيرد، آيا روزه

 ٣٠/۴/۶٩ .لذا روزه آن روز، باطل است و قضا و آّفاره هم دارد. شود ج ـ بر زن هم غسل واجب مى

 احكام روزه قضا
تواند مقدار آمتر را آه        اگر آسى به دليل عذرى چند روز روزه نگيرد و بعد شك آند آه چه وقت عذر او برطرف شده، مى                              )  ۶۴٢ئله  مس(

داند روز پنجم رمضان از سفر برگشته يا ششم،            مثال آسى آه پيش از ماه رمضان مسافرت آرده و نمى             .  دهد روزه نگرفته، قضا نمايد      احتمال مى 
مثال اگر در اواخر    .  تواند مقدار آمتر را قضا نمايد       داند چه وقت عذر برايش پيش آمده، مى         روز روزه بگيرد، و نيز آسى هم آه نمى         تواند پنج    مى

تواند مقدار آمتر،    ماه رمضان مسافرت آند و بعد از ماه رمضان برگردد و نداند آه روز بيست و پنجم رمضان مسافرت آرده يا بيست و ششم، مى                           
 . روز را قضا آنديعنى پنج

 .نمايد تواند پيش از ظهر، روزه خود را باطل روزه او تنگ نباشد، مى آسى آه قضاى روزه رمضان را گرفته، اگر وقت قضاى) ۶۴٣مسئله (
اگر آسى به واسطه بيمارى يا حيض يا نفاس، روزه ماه رمضان را نگيرد و پيش از تمام شدن رمضان بميرد، الزم نيست                                       )  ۶۴۴مسئله  (
 .هايى را آه نگرفته براى او قضا آنند، اگرچه مستحب است روزه
هايى را   اگر آسى به واسطه بيمارى روزه ماه رمضان را نگيرد و بيمارى او تا ماه رمضان سال بعد طول بكشد، قضاى روزه                          )  ۶۴۵مسئله  (

ولى اگر به   ;   طعام، يعنى گندم يا جو و مانند اينها به فقير بدهد              )آه تقريبًا ده سير است     (آه نگرفته بر او واجب نيست و بايد براى هر روز، يك ُمّد                  
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هايى را آه نگرفته بايد قضا آند، و         واسطه عذر ديگرى، مثال براى مسافرت روزه نگرفته باشد و عذر او تا ماه رمضان سال بعد باقى بماند، روزه                      
 .هداحتياط مستحب آن است آه براى هر روز، يك ُمّد طعام هم به فقير بد

اگر بيمارى انسان چند سال طول بكشد، بعد از آنكه بهبود يافت، اگر تا ماه رمضان آينده به مقدار قضا وقت داشته باشد، بايد                                    )  ۶۴۶مسئله  (
 .قضاى ماه رمضان آخر را بگيرد و براى هر روز از سالهاى پيش، يك ُمّد طعام، يعنى ده سير گندم يا جو و مانند اينها به فقير بدهد

هايى را آه انسان به عّلت غفلت در اّيام نوجوانى و آغاز تكليف نگرفته، بخصوص اگر تعداد دقيق آنها را نداند، به چه شكل                               روزه)  ۶۴٧  س(
 بايد جبران آند؟

ر بدهد و احتياطًا هر مقدار       گرم گندم، برنج یا نان و مانند اینها هم به فقي             ٧۵٠ج ـ باید قضاى آنها را بگيرد و براى تأخير در قضا باید براى هر روز،                    

ليكن نباید خود را در این امر به زحمت بيندازد،          ;  )یعنى براى هر یك روز، شصت نفر      (تواند، به عنوان آّفاره افطار عمدى، فقرا را اطعام آند            هم آه مى  

ها آه گرفته نشده،      ست و نسبت به مقدار روزه       خداوند، غّفار، بخشنده و مهربان ا       .  بلكه به مقدارى آه برایش سهل و بدون مشّقت است، انجام دهد                 

 ١۶/١٢/٧١ .، اآتفا آند)یعنى آنچه آه به آن یقين دارد(تواند به حّداقل  مى

آرده و در آن زمان، به دليل بيمارى، تعدادى           دانسته، تقليد مى   اى، از مرجعى آه سّن بلوغ را ُنه سالگى مى           دختر بچه دوازده ساله   )  ۶۴٨س  (
با توجه به نظر حضرت عالى درباره سّن تكليف دختر، آيا              .  آند حال پس از رحلت آن مرجع، از شما تقليد مى           .  د را خورده است   هاى خو  از روزه 

 هاى نگرفته را بگيرد، يا از گردن او ساقط است؟ بايد قضاى روزه

١۴ .است تواى این جانب، از زمان تقليد به بعد براى او حّجتاش تا رمضان دیگر ادامه پيدا آرده، قضا ندارد، وگرنه باید قضا آند، و ف ج ـ اگر بيمارى

/١٢/٧۴ 

اند و   روزه نگرفته )  اند به دليل اينكه والدين، آنان را به عّلت ضعف از روزه گرفتن، منع آرده                    (دخترانى آه سالهاى اول  بلوغ          )  ۶۴٩س  (
اند يا خير، آيا عالوه بر قضا، آّفاره         دانسته مسئله وجوب روزه و آّفاره را مى      اند يا نه و      خاطر ندارند آه آيا در آن موقع، قدرت داشته         اآنون نيز به  

 بدهند؟ هم بايد

شده یا نه، ظاهرًا قضا ندارد، مگر روزه ماه رمضانى آه تا ماه                ج ـ با فرض شك در اینكه روزه برایشان باعث ضعف مفرط و زیاده از حّد متعارف مى                    

اّما آّفاره افطار   ;  اند آه در این صورت، قضا دارد       اند روزه بگيرند و نگرفته     توانسته این مدت، زمانى بوده آه مى     اند آه در     رمضان دیگر مطمئن بوده   

 ۴/١١/٧١ .گيرد، چون عمد در افطار روزه واجب از ماه رمضان براى ایشان، ثابت نيست، ليكن احتياط در دادن یك ُمّد طعام است عمدى، تعّلق نمى

 اند، بايد قضا آنند؟ هايى را آه نگرفته گيرند، آيا روزه ه به عّلت حاملگى يا شيردادن به بچه، روزه نمىخانمهايى آ) ۶۵٠س (

و اگر قضا به تأخير افتد، باید یك        ;  هاى فوت شده قضا دارد و براى هر روز هم، اگر ضرر براى بچه بوده نه خود آنها، باید یك ُمّد طعام بدهند                        ج ـ روزه  

 ۴/٣/۶٨ . آّفاره تأخير بدهندُمّد هم به عنوان

تواند در ماه مبارك رمضان روزه بگيرد و بعد از ماه رمضان تا                  دخترى آه به حّد بلوغ رسيده است و به واسطه ضعف بنيه نمى                )  ۶۵١س  (
 تواند قضا آند، حكمش چيست؟ سال ديگر نيز نمى

اش را قضا    ز ماه رمضان تا رمضان دیگر نتوانست به خاطر ضعف مفرِط ُبنيه، روزه            لذا اگر ا  .  ج ـ دخترى آه بالغه شده تكليفش مانند بقّيه مكّلفان است          

 ١۴/١/٧۵ .به فقير بدهد)  گرم گندم و یا نان و برنج و ماآارونى و مانند اینها٧۵٠(آند، قضا از او ساقط است، ليكن براى هر روز باید یك ُمّد طعام 

 احكام روزه مسافر
خواند  نمازهاى چهار رآعتى را در سفر، دو رآعت بخواند، نبايد روزه بگيرد و مسافرى آه نمازش را تمام مى                    مسافرى آه بايد    )  ۶۵٢مسئله  (

، بايد در سفر     )امرى سهل و عادى است، يا سفر او سفِر معصيت است              آند و آثيرالسفر است و مسافرت براى او          مثل آسى آه زياد مسافرت مى      (
 .روزه بگيرد

 .ولى اگر براى فرار از روزه باشد، مكروه است; ماه رمضان، مانعى نداردمسافرت در ) ۶۵٣مسئله (
دار بعد از ظهر مسافرت نمايد، بايد روزه خود را تمام آند و اگر پيش از ظهر مسافرت آند، وقتى به حّد ترّخص                                    اگر روزه )  ۶۵۴مسئله  (

، بايد روزه خود را باطل آند، و اگر پيش از آْن روزه را باطل آند،                    )نوديعنى به جايى برسد آه ديوار شهر را نبيند و صداى اذان آن را نش                  (برسد  
 .آّفاره نيز بر او واجب است

دار پيش از ظهر به مكانى برود آه فاصله آن تا وطنش بيش از چهار فرسخ است، و تا پيش از ظهر به وطن خود                                  اگر فرد روزه  )  ۶۵۵س  (
 اش چه حكمى دارد؟ برسد، روزه

 ۴/١/٧۶ .خواهد ده روز در آنجابماند، برگردد، روزه او صحيح است ار نكند و به وطن خود یا به جایى آه مىج ـ چنانچه افط

 آسانى آه روزه بر آنها واجب نيست
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ولى در صورت دوم، بايد      ;  تواند روزه بگيرد، يا براى او مشّقت دارد، روزه بر او واجب نيست                 آسى آه به واسطه پيرى نمى      )  ۶۵۶مسئله  (
 .طعام، يعنى گندم يا جو و مانند اينها به فقير بدهد) آه تقريبًا ده سير است( هر روز يك ُمّد براى
اش ضرر دارد، روزه بر او واجب نيست و اگر ضرر                 اى آه زاييدن او نزديك است و روزه براى خود او يا بچه                    زن حامله )  ۶۵٧مسئله  (

هايى را آه     طعام، يعنى گندم يا جو و مانند اينها به فقير بدهد، و در هر دو صورت، روزه                        براى بچه بوده نه خود او، بايد براى هر روز، يك ُمدّ               
 .نگرفته بايد قضا نمايد

دهد و شير او هم آم است ـ چه مادر بچه و چه دايه او باشد، يا بدون اجرْت شير دهد ـ اگر روزه براى                               زنى آه به بچه شير مى      )  ۶۵٨مسئله  (
ولى اگر ضرر براى بچه بوده نه خود او، براى هر روز، بايد يك ُمّد                ;  خورد، ضرر دارد، روزه بر او واجب نيست        ير مى اى آه ش   خودش و يا بچه   

ولى اگر آسى پيدا شود آه بدون        ;  هايى را آه نگرفته بايد قضا نمايد         و در هر دو صورت، روزه      ;  طعام يعنى گندم يا جو و مانند اينها به فقير بدهد             
ر دهد، يا براى شير دادن به بچه، از پدر يا مادر او يا از شخص ديگرى اجرت بگيرد، احتياط واجب آن است آه بچه را به او بدهد      اجرْت بچه را شي   
 .و روزه بگيرد

اگر زن باردار به حّدى ضعيف باشد آه در صورت روزه گرفتن، در ماههاى اوليه احتمال آسيب رسيدن به جنين يا خود او در بين                             )  ۶۵٩س  (
 شد، آيا گرفتن روزه بر او واجب است؟با

اى مسقط   روزه ناحيه روزه، خوردن روزه، جایز، بلكه واجب است و گرفتن چنين            ج ـ با احتمال ضرر و آسيب رسيدن به جنين در َرِحم و یا به مادر از                  

 و حّجت شرعى نيست، البته در صورتى آه ضرر          ناگفته نماند آه محض احتمال ضرر، براى خوردن روزه آافى است و نيازى به اطمينان               .  تكليف نيست 

 .براى بچه باشد، براى هر روز، باید یك ُمّد طعام آفاره بپردازد

 آيا احتمال ضرر و بيمارى، مجّوز افطار است، يا اطمينان به ضرر و بيمارى هم الزم است؟ ميزان در مقدار ضرر چيست؟) ۶۶٠س (

و ميزان، مقدارى است آه به طور          ;   است و اطمينان الزم نيست، و معيار، خوِف ضرر و بيمارى است                  ج ـ احتمال عقالیى به ضرر و بيمارى مجّوز            

 .شود داران محّقق مى طبع، در اثر روزه براى همه روزه بر حسب شود و باید غير از ضررى باشد آه متعارف تحّمل نمى

 هاى حرام و مكروه روزه
داند آخر شعبان است، يا اول  رمضان، اگر به نّيت روز               است، و نيز روزى را آه انسان نمى        حرام  »  عيد فطر و قربان   «روزه  )  ۶۶١مسئله  (

 .اول رمضان روزه بگيرد، حرام است
همچنين اگر شوهر او را از گرفتن روزه ; اگر زن به واسطه گرفتن روزه مستحّبى، حّق شوهرش از بين برود، نبايد روزه بگيرد            )  ۶۶٢مسئله  (

 .منع آند، بنا بر احتياط مستحب، بايد خوددارى آند)  اذّيت آردننه براى(مستحّبى 
داند روزه براى او ضرر ندارد، اگرچه پزشك بگويد ضرر دارد، بايد روزه بگيرد، و آسى آه يقين يا گمان دارد،                           آسى آه مى  )  ۶۶٣مسئله  (

ندارد، نبايد روزه بگيرد، چون معيار و مناط، خوِف ضرر                بگويدضرر   پزشك ضرردارد،اگرچه برايش روزه بدهدآه هم عقاليى بلكه اگر احتمال   
 .نيست بگيرد،صحيح داردواگرروزه تحّقق هم است نه يقين،وگمانوخوف،بااحتمال

اگر انسان احتمال بدهد آه روزه برايش ضرر دارد و از آن احتمال، ترس براى او پيدا شود، نبايد روزه بگيرد، و اگر روزه                                   )  ۶۶۴مسئله  (
 .ح نيستبگيرد، صحي

اش اين است آه روزه براى او ضرر ندارد، اگر روزه بگيرد و بعد از مغرب بفهمد روزه براى او ضرر داشته،                         آسى آه عقيده  )  ۶۶۵مسئله  (
 .اش صحيح است روزه

 هاى مستحب روزه
ز روزه مستحّبى زن، بدون اجازه      روزه مستحّبى فرزند، بدون اجازه پدر و مادرى آه منظورشان از منع فرزند، دلسوزى است، و ني                )  ۶۶۶س  (

 شوهر، چه حكمى دارد؟

بلكه اگر اسباب اذّیت آنان نشود، ولى او را از گرفتن روزه مستحّبى                     ;  جـ روزه مستحّبى اوالد،اگر اسباب اذّیت پدر و مادر یا جد شود، جایز نيست                      

همچنين ;  روزه مستحّبى، حّق شوهرش از بين برود، نباید روزه بگيرد          اّما زن اگر به واسطه گرفتن        .  آنند،احتياط مستحب آن است آه روزه نگيرد        منع

 .منع آند، بنا بر احتياط مستحب، باید خوددارى آند) نه براى اذّیت آردن(اگر شوهر او را از گرفتن روزه مستحّبى 

 احـكــام ُخـمس
 :شود در هفت چيز ُخمس واجب مى) ۶۶٧مسئله (
جواهرى آه به واسطه غّواصى، يعنى فرو رفتن در دريا به دست                     .۵;   مال حالل مخلوط به حرام         .۴  ; گنج .٣  ;معدن.  ٢;  منفعت آسب .  ١
 . زمينى آه آافر ذّمى از مسلمان بخرد.٧; غنيمت جنگ. ۶; آيد مى
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 منفعت آسب
تى را به جا آورد و از          دست آورد، اگرچه مثال نماز و روزه ميّ            هرگاه انسان از تجارت يا صنعت يا آسبهاى ديگر، مالى به                )  ۶۶٨مسئله  (

بايد خمس، يعنى يك پنجم آن را به دستورى آه بعدًا گفته                        اش زياد بيايد،     مالى تهّيه آند، چنانچه از مخارج سال خود او و خانواده                     اجرت آن،  
 .بدهد شود، مى

اگر مثال با  آسى خويشاوندى دورى        ولى  ;  رسد همچنين است ارثى آه به انسان مى       ;  گيرد، خمس ندارد   اى را آه زن مى     مهريه)  ۶۶٩مسئله  (
 .برد، اگر از مخارج سالش زياد بيايد، بدهد داشته باشد و نداند چنين خويشى دارد، احتياط مستحب آن است آه خمس ارثى را آه از او مى

همچنين ;   بايد خمس آن را بدهد     اگر مالى به ارث به انسان برسد وبداند آسى آه اين مال از او به ارث رسيده، خمس آن را نداده،                      )  ۶٧٠مسئله  (
 .اگر در خود آن مال خمس نباشد، ولى انسان بداند آسى آه آن مال از او به ارث رسيده، خمس بدهكار است، بايد خمس را از مال او بدهد

ست و از مؤونه     اگر به واسطه قناعت آردن و سخت گرفتن، چيزى از مخارج سال انسان زياد بيايد، اداى خمس آن واجب ني                             )  ۶٧١مسئله  (
 .گردد، هرچند احتياط مستحب در اداى آن است محسوب مى

ولى اگر مقدارى از آن را خرج        ;  آورد، بپردازد  دهد، بايد خمس تمام مالى را آه به دست مى            آسى آه ديگرى مخارج او را مى       )  ۶٧٢مسئله  (
 .مانده را بپردازد باقىزيارت و مانند آن، حّتى َبرجهاى مشروِع متعارف آرده باشد، فقط بايد خمس 

 .شود اگر چيزى را آه خمس آن داده نشده به آسى ببخشند، يك پنجم آن چيز، مال او نمى) ۶٧٣مسئله (
آنچه شخص از منافع آسب در بين سال به مصرف خوراك و پوشاك و اثاث و خريد منزل و عروسى و جهيزّيه دختر و زيارت                            )  ۶٧۴مسئله  (

 .روى هم نكرده باشد، خمس ندارد ر صورتى آه از شأن او زياد نباشد و زيادهرساند، د و مانند اينها مى
اگر انسان نتواند يكجا جهيزّيه دختر را تهّيه آند و مجبور باشد آه هرسال مقدارى از آن را تهّيه نمايد، يا در شهرى باشد آه                                      )  ۶٧۵مسئله  (

 طورى آه تهّيه نكردن آن عيب محسوب شود، چنانچه در بين سال از منافع آن سال                        آنند، به  معموال هرسال مقدارى از جهيزّيه دختر را تهّيه مى           
تواند تهّيه نمايد، آنار     همچنين است اگر پول آن را و يا ساير مايحتاج زندگى را آه بدون پس انداز نمودن پول آن نمى                        ;  جهيزّيه بخرد، خمس ندارد   

 .انداز نمايد بگذارد و پس
 شود، متعلَّق خمس است يا خير؟ ر عروسيها به عنوان هديه جمع مىآيا مبالغى آه د) ۶٧۶س (

لذا اگر تا آخر    .  آرى، اگر از راه آسب با آن پول درآمدى به دست آید، جزو درآمد سال حصول است                   .  ج ـ مبلغ جمع شده، چون هدیه است، خمس ندارد           

 ٢٠/١٢/٧٠ .سال مصرف نشود، به عنوان مازاد بر مؤونه متعّلق خمس است

خمس  آيا اين حقوق، متعلَّق   .  آند حقوق وظيفه يا مستمّرى دريافت مى       همسر شخصى آارمند دولت بوده و فوت آرده است و اآنون            )  ۶٧٧س  (
 گيرد؟ مى خمس تعّلق) اگر سال بر آن بگذرد(شود؟ و اگر دولت، مقدارى بر آن مستمّرى بيفزايد، آيا به آن زيادى  است يا ارث محسوب مى

دهند، متعّلق خمس نيست، و تعّلق نگرفتن خمس به آنچه آه                 آه به خاطر فوت دیگران به انسان مى          )  چه رسد به مستمّرى جزء      (فه  ج ـ حقوق وظي    

 ٢٢/٨/٧٠ .تر از اصل است تر و واضح دولت آن را اضافه آرده است، روشن

ام و در حال حاضر، مقدارى از حقوق             شده اى به صورت نيمهوقت مشغول به آار         اين جانب مدت سه سال است آه در آارخانه           )  ۶٧٨س  (
لطفًا بفرماييد سال خمسى خود را چگونه بايد                .  پردازد مى را شوهرم   ام آه قسطهاى آن       ضمنًا مبلغى هم وام گرفته        ;  ام انداز آرده   پس خود را  
 دهم؟ قرار

اید، باید خمس آن را      انداز آرده  چيزى اضافه دارید و پس    اید، اوِل سال خمسى شماست آه سال بعد، همان روز، اگر               ج ـ اولين روزى آه حقوق گرفته       

 ٢/٩/٧٢ . بپردازید

آشد، مالِك گذشتن    يك قالى تا فروش آن، بيش از يك سال طول مى            بافند، چون معموًال از شروع بافتن      بانوانى آه در منزل قالى مى     )  ۶٧٩س  (
 فروش آن؟سال بر اين قالى چيست؟ شروع به بافت قالى، تمام شدن بافت، يا 

 ۴/٣/٧۴ . ج ـ مالك، تمام شدن و قابلّيت براى فروش است

 گذارد، آيا مشمول خمس است يا نه؟ چيزهايى نظير پارچه براى چادر، آه انسان براى همسر آينده پسر خود آنار مى) ۶٨٠س (

 ۴/١١/٧١ .ج ـ مشمول خمس نيست، چون جزو مؤونه است

آند، چنانچه زن  دهد و اجازه دخل و تصّرف آامل را به او واگذار مى نه، در اختيار زن قرار مىپولى را آه شوهر بابت مخارج خا    )  ۶٨١س  (
آشى برنده شده، به آن پول بيفزايد و مجموعًا دوازده هزار تومان                 انداز آند و بعد از مدتى مقدارى پول به عنوان قرعه              مقدارى از آن پول را پس      

 گيرد؟ انداز آند، آيا به آن پول خمس تعّلق مى ارج برگشت از سفر حج پسشود، در صورتى آه اين پول را براى مخ

گيرد، چون شوهر خمس آن را نداده است، و باید خمس جایزه را هم اگر                     آند، به اصل آن خمس تعّلق مى         انداز مى  ج ـ پول شوهر آه زن آن را پس           

 ١۵/١/٧٢ .سال بر آن بگذرد و مازاد بر مؤونه باشد، بپردازد
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مقدارى طالى متعّلق به خودم و دخترم را به مبلغ پنجاه هزار تومان فروختم و پول آن را به شرآتى دادم آه با آن آار آند و                                               )  ۶٨٢س  (
. بود، ولى طالهاى خود را به مرور خريده و استفاده آرده بودم               هزار و پانصد تومان به من بدهد، در حالى آه طالهاى دخترم هديه                 ماهيانه، مبلغ 

  توجه به اين مطالب،با حال
 گيرد؟ آيا به اين پنجاه هزار تومان، خمس تعّلق مى. ١
 انداز مبالغ دريافتى در هر ماه، سِر سال، خمس دارد؟ آيا پس. ٢
 اندازها طال يا چيز ديگرى بخرم، خمس دارد؟ اگر قبل از اينكه سال تمام شود، با اين پس. ٣

ن مقدار آه به مرور خریده شده، اگر از پول آسب و درآمد بوده، خمس دارد، و اگر هبه شوهر بوده،                             مقدارى آه هدیه بوده، خمس ندارد، و آ          .  ١ج  

 .خمس ندارد

 .اى، اگر تا سال خمسى جزو مؤونه نباشد، خمس دارد اى و غير هدیه تمام سود حاصل از آن، اعم از پول طالى هدیه. ٢ج 

 .ند، خمس نـدارداگر جزو مؤونه باشـد و حالت سـرمایه پيدا نك. ٣ج 

 مصرف خمس
خمس را بايد دو قسمت آنند، يك قسمت آن، معروف به سهِم سادات است آه بايد آن را به مرجع تقليد تسليم آنند و يا با                                                   )  ۶٨٣مسئله   (
است آه در اين زمان، بايد به        )معليه السال (نصف ديگر آن، سهم امام      سّيد فقير يا سّيد يتيم يا به سّيدى آه در سفر درمانده شده بدهند، و                   به او اجازه

ولى اگر انسان بخواهـد سهـم امام را به مجتهدى بدهد آه از                 ;  دهد، برسانند  وآيل يا نماينده او بدهند، يا به مصرفى آه او اجازه مى                 مرجع تقليد يا  
آند، سهم امـام را به يك شكل                  ليد مى  مجتهدى آه از او تق           شود آه بداند آن مجتهد و              آند، در صورتى به او اجازه داده مى                    تقليد نمى   او

 .آنند مى مصرف
تواند از خمس، خوراك و پوشاك او         باشد، بنا بر احتياط واجب، نمى       اگر مخارج سّيدى آه زوجه انسان نيست، بر انسان واجب            )  ۶٨۴مسئله  (
 .ندارد ر خمس دهنده واجب است برساند، مانعىبه مصرف مخارجى آه ب ولى اگر مقدارى خمس، با اجازه مرجع تقليدش ِملك او آند آه; را بدهد

 

 احـكــام زآــات
همچنين سّكه بهار   ;  برند، زآات ندارد، مگر آنكه معامله با آن رايج باشد             دارى آه زنها براى زينت به آار مى          طال و نقره سّكه    )  ۶٨۵مسئله  (

 .آزادى و مانند آْن آه نقد رايج نبوده و نيستند، زآات ندارد
 .تواند به شوهر فقير خود زآات بدهد، اگرچه شوهر، زآات را صرف مخارج خوِد آن زن نمايد زن مى) ۶٨۶مسئله (

 زآات فطره
و اگر  ;  اش بر آن شخص واجب است        دهد، چنانچه نانخور فرد ديگرى باشد، زآات فطره           زنى آه شوهرش مخارج او را نمى        )  ۶٨٧مسئله  (

 .ر نباشد، بايد زآات فطره خود را پرداخت آندنانخور شخص ديگرى نيـست، در صـورتى آه فقيـ

 صدقه
 آيا زن براى صدقه دادن، به اذن شوهر نيازمند است؟) ۶٨٨س (

 ٢٨/۴/۶٨ .اّما اگر از مال شوهر باشد، اجازه شوهر، شرط است; ج ـ اگر از مال خوِد زن باشد، نياز به اذن شوهر ندارد

 

 احـكــام حــج
اند در آنجا به جا آورده شود و در تمام عمر، بر آسى آه اين                 خانه خدا و انجام اعمالى است آه دستور داده         زيارت آردن   »  حج«)  ۶٨٩مسئله  (

 .شود شرايط را دارا باشد، يك مرتبه واجب مى
 ; آنكه بالغ باشداول، 
 ; ، آنكه عاقل و آزاد باشددوم
يتش در شرع از حج بيشتر است، انجام دهد يا عمل واجبى را آه از                  ، آنكه به واسطه رفتن به حج، مجبور نشود آه آار حرامى را آه اهم                  سوم
 ; تر است، ترك نمايد حج مهم

 .، آنكه مستطيع باشدچهارم
 :اند از شرايط استطاعت و توانايى عبارت) ۶٩٠مسئله (



 66                                                                                       اهللا العظمى حاج شيخ یوسف صانعى حضرت آیة مطابق با فتاواى مرجع عاليقدر احكام بانوان
 

را باشد، و نيز وسيله سوارى يا         توشه راه و چيزهايى را آه بر حسب حالش در سفر به آن محتاج است و در آتابهاى مفّصل گفته شده، دا                               .  ١
 ;مالى آه بتواند آنها را تهّيه آند، داشته باشد

 ; سالمت مزاج و توانايى آن را داشته باشد آه بتواند به مّكه برود و حج به جا آورد.٢
ود، يا مال او را ببرند، حج بر او             در راه،مانعى ازرفتن نباشد و اگر راه، بسته باشد يا انسان بترسد آه در راه،جان يا ِعرض او از بين بر                             .٣

ولى اگر از راه ديگرى بتواند برود، اگرچه دورتر باشد، در صورتى آه مشّقت زياد نداشته باشد و خيلى غير متعارف نباشد، بايد از                             ;  واجب نيست 
 ;راه برود آن

 ; به قدر به جا آوردن اعمال حج، وقت داشته باشد.۴
دانند،  مخارج آسانى را آه مردم، خرجى دادن به آنها را الزم مى                بر او واجب است، مثل زن و بچه، و           مخارج آسانى را آه خرجى آنان         .  ۵
 ;باشد داشته
 . بعد از برگشتن، آسب يا زراعت، يا عايدى ِملك يا راه ديگرى براى معاش خود داشته باشد آه مجبور نشود به زحمت زندگى آند.۶
 برود، اگر بعد از برگشتن از خودش مالى نداشته باشد و شوهرش هم مثال فقير باشد و خرجى او را                              تواند به مّكه   زنى آه مى  )  ۶٩١مسئله  (

 .نپردازد و ناچار شود آه به سختى زندگى آند، حج بر او واجب نيست
اى اجاره آنند،    هآه بخواهد آن را بفروشد مجبورند آه خان        مردى نصف خانه خود را َمهر همسر خود قرار داده است و در صورتى              )  ۶٩٢س  (

اند، حج بر    مستطيع است، آيا تا زمانى آه به فروش نرسانده         )  آه َمهر اوست  (آه زن از نظر قيمت خانه        در صورتى .  لذا امكان فروش، ميّسر نيست    
 او واجب است يا خير؟

 .آه امكان فروْش ميّسر نيست،حج بر زن واجب نيست ج ـ در صورتى

آيا مستطيع  .  تواند به زيارت خانه خدا مشّرف شود           قبيل طال و غيره دارد آه اگر آنها را بفروشد، مى                زنى مقدارى زيورآالت از    )  ۶٩٣س  (
 است يا اينكه زيورآالت، استثنا شده است؟

 ٢۵/٩/٧۵ .شود ج ـ داشتن زیورآالت، سبب استطاعت نمى

 )عليه السالم(زیارت معصومين
و حضرت  )  صلى اهللا عليه وآله وسلم       (د براى زيارت حضرت رسول اآرم         شو مستحب است شخصى آه به حج مشّرف مى             )  ۶٩۴مسئله  (
روايت شده آه    )عليه السالم (از حضرت صادق   .  و ساير مشاهد مشّرفه به مدينه منّوره مشرف شود               )عليهم السالم (و ائمه بقيع   )عليها السالم (زهرا

 .»هد آه زيارت ما متّمم حج استهر يك از شما حج به جا آورد، پايان حج خود را زيارت ما قرار د«: فرمودند
خواهد به زيارت رسول خدا يا ائمه هدى ـ سالم اهللا عليهم اجمعين ـ مشّرف شود، مستحب است غسل آند و لباسهاى                         آسى آه مى  )  ۶٩۵مسئله  (

عليهم (يا قبور ائمه بقيع      )  مصلى اهللا عليه وآله وسل        (پاآيزه بر تن آند و قدمها را آوتاه بردارد و با وقار و آرامش به طرف قبر رسول  خدا                                         
حرآت  آند و در وقت رفتن به اماآن مقدس، خود را به ذآر و صلوات مشغول آند و پسنديده است آه زائر براى داخل شد در حرم، اذن                                         )السالم

 .دخول بخواند
، يا  »السالم عليك یا رسول اهللا    «:  ويداز راه دور يا نزديك و زيارت مختصر، ولو آنكه مثال بگ             )  عليهم السالم (زيارت معصومين )  ۶٩۶مسئله  (

و دو رآعت نماز زيارت را      ;  باشد ، مانعى ندارد و مستحب مى     )عليهم السالم (زيارت مفّصل مانند خواندن زيارات وارده و يا جامعه در زيارت ائمه            
 .آند بهتر است در همان مكان به جا آورد، هرچند اگر در جاى ديگر هم به جا آورد، آفايت مى

در هنگام خواندن زيارت، هرگاه بعضى از قسمتها را به خاطر ندانستن آن، غلط بخوانند يا بعضى از آن را نخوانند يا زيارت را                         )  ۶٩٧له  مسئ(
 .رساند اند، ضرر نمى به جا نياورند، به آنچه خوانده

 

 احـكــام اجــاره
ولى اگر به واسطه      ;   و الزم نيست از شوهر خود، اجازه بگيرد               تواند براى آنكه از شيرش استفاده آنند، اجير شود                زن مى )  ۶٩٨مسئله  (

 .تواند اجير شود شيردادن، حّق شوهر از بين برود، بدون اجازه او نمى
خانمى چهار سال پيش فرزند خود را شير داده و اين آار به دستور شوهر نبوده است، بلكه از روى عاطفه مادرى و تبّرعًا بوده                                    )  ۶٩٩س  (
 تواند به دادگاه دادخواست تقديم نمايد؟ تواند ادعاى حّق شير آند؟ و يا براى اين امر مى ك مىآيا اين. است

اّما وقتى شير داد، بعدًا حّق ادعاى اجرت را ندارد، چون به طور مّجانى شير را        ;  تواند قرار بگذارد و چيزى در مقابل آن بگيرد         ج ـ قبل از شير دادن مى      

 ٢٠/٩/٧۴ .به آودك خورانده است
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 )زناشویى(احـكــام ِنـكـاح 
 .دايم و غير دايم: و آن بر دو قسم است. شود به واسطه عقد ازدواج، زن به مرد حالل مى

 ;گويند» دايمه«آنند  آن است آه مدت زناشويى در آن معّين نشود و زنى را آه به اين ِقسم عقد مى» عقد دايم«
مثًال زنى را به مدت يك ساعت يا يك روز يا يك ماه يا يك سال يا بيشتر عقد                        ;  آن معّين شود  نيز آن است آه مدت زناشويى در          »  عقد غيردايم «

 .نامند مى» ُمتعه و صيغه«نمايند و زنى را آه به اين ِقسم عقد آنند، 
 آيا گرفتن زن دوم با وجود همسر اول، جايز است يا نه؟) ٧٠٠س (

; را احراز آند   تواند ازدواج مجّدد نماید و باید توان اجراى عدالت در بين آنان            دالت رفتار آند، نمى   ترسد آه نتواند بين همسرانش به ع       ج ـ اگر آسى مى    

 ٢٠/٣/٧۶ .تواند عدالت را اجرا آند یا نه نيز حّق ازدواج مجدد را ندارد، چون شرط جواز باید احراز گردد همچنين اگر شك دارد آه آیا مى

 شيده باشد و شوهْر آفو او باشد، چيست؟ و به طور آّلى، دختر در چه سّنى به اين حد خواهد رسيد؟منظور از اينكه دختر بايد ر) ٧٠١س (

البّته نه در حّد    ;  توان زندگى آرد   ج ـ رشد دختر، سّن خاّصى ندارد، چون معيار، درك مسائل زندگى است و اینكه با چه مردى و با چه خصوصيتى مى                            

اّما آفو ; فى است و همين مقدار آه ازدواج را درك آند، رشد او محّقق شده است و عالوه بر رشد، بلوغ نيز شرط است          باال، بلكه درك در حّد پایين هم آا       

 ٢٢/۶/٧١ .بودن شوهر، به اسالم اوست و شخصيتهاى اجتماعى در آفو بودن دخالتى ندارد

 احـكام عقـد
ده شود و تنها راضى بودن زن و مرد، آافى نيست و صيغه عقد را يا خوِد                   در زناشويى، چه دايم و چه غيردايم، بايد صيغه خوان          )  ٧٠٢مسئله  (

 .آنند آه از طرف آنان بخواند خوانند، يا ديگرى را وآيل مى زن و مرد مى
 .تواند براى خواندن صيغه عقد، از طرف ديگرى وآيل شود وآيل الزم نيست آه مرد باشد و زن هم مى) ٧٠٣مسئله (
توانند به يكديگر نگاه محرمانه نمايند و گمان به اينكه وآيل،               تا يقين نكنند آه وآيل آنها صيغه را خوانده است، نمى              زن و مرد     )  ٧٠۴مسئله  (

 .ولى اگر وآيل بگويد آه صيغه را خوانده، آافى است; آند صيغه را خوانده است، آفايت نمى

 دستور خواندن عقد دایم
 خود را زن تو نمودم به       ;َزوَّْجُتَك َنْفسِى َعَلى الصَّداِق اْلَمْعُلومِ    «:  و مرد بخوانند و اول  زن بگويد       اگر صيغه عقد دايم را خوِد زن         )  ٧٠۵مسئله  (

و اگر ديگرى را وآيل آنند      ;  ، عقد صحيح است   »قبول آردم ازدواج را   ;  َقِبْلُت التَّْزویجَ «:  و پس از آن، بدون فاصله مرد بگويد       »  َمهرى آه معّين شده   
َزوَّْجُت ُمَوآَِّلِتى فاِطَمَة ُمَوآَِّلَك َاْحَمَد     «:   صيغه عقد را بخواند، چنانچه مثًال اسم مرد، احمد و اسم زن، فاطمه باشد و وآيل زن بگويد                     آه از طرف آنها   

 .، عقد صحيح است»َقِبْلُت الَتْزویج ِلُمَوآِّلى َاْحَمَد َعلى الصَّداِق«: ، پس بدون فاصله، وآيل مرد بگويد»َعَلى الصَّداِق اْلَمْعُلوم

 دستور خواندن عقد غيردایم
َزوَّْجُتَك «: اگر خوِد زن و مرد بخواهند صيغه عقد غيردايم را بخوانند، بعد از آنكه مدت و َمهر را معّين آردند، چنانچه زن بگويد               )  ٧٠۶مسئله  (

و اگر ديگرى را وآيل آنند و اول  وآيل             ;  ، عقد صحيح است    »َقِبْلُت«:  اصله مرد بگويد  بعد بدون ف  »  َنْفسِى ِفى اْلُمدَِّة اْلَمْعُلوَمِة َعَلى اْلَمْهِر اْلَمْعُلوم،        
 ،»َقِبْلُت ِلُمَوآِّلى هَكذا  «:  پس بدون فاصله وآيل مرد بگويد      »  َمتَّْعُت ُمَوآَِّلِتى ُمَوآَِّلَك ِفى اْلُمدَِّة اْلَمْعُلوَمِة َعَلى اْلَمْهِر اْلَمْعُلوم،          «:  زن به وآيل مرد بگويد     

 .عقْد صحيح است

 شـرایط عقـد
 :عقد ازدواج چند شرط دارد) ٧٠٧مسئله (
و اگر خود مرد و زن نتوانند صيغه را به عربى صحيح بخوانند، به هر لفظى آه صيغه را                      ;   به احتياط واجب، به عربى صحيح خوانده شود          .١

 ;را بفهماند» ِبْلُتَزوَّْجُت َو َق«اّما بايد لفظى را بگويند آه معنى ; بخوانند، صحيح است
خوانند، زن به گفتن       يعنى اگر خوِد مرد و زن، صيغه را مى              ;  خوانند، قصد انشا داشته باشند         مرد و زن يا وآيل آنها آه صيغه را مى                   .٢

و اگر وآيل   ;  اى خود قبول نمايد   زن بودن او را بر     ،  »َقِبْلُت التَّْزویجَ «قصدش اين باشد آه خود را زن او قرار دهد و مرد به گفتن                  »  َزّوْجُتَك َنْفسى «
 ;اند، زن و شوهر شوند  قصدشان اين باشد آه مرد و زنى آه آنان را وآيل آرده»َقِبْلُت« و »َزّوْجُت«خوانند، به گفتن  مرد و زن صيغه را مى

خالى از وجه نيست، چه براى         خواند،   اى را آه ممّيز غيربالغ مى         خواند، بالغ و عاقل باشد، اگرچه صّحت صيغه             آسى آه صيغه را مى        .٣
 ;خودش بخواند يا از طرف ديگرى وآيل شده باشد

. مثًال اسم آنان را ببرند يا به آنها اشاره نمايند           ;  خوانند، در عقد، زن و شوهر را معّين آنند            اگر وآيل زن و شوهر يا ولّى آنان صيغه را مى              .۴
، چون  »قبول آردم ;  َقِبْلُت«:  و او بگويد  »  زن تو نمودم يكى از دخترانم را       ;   أحدى بناتى  زّوجتك«:  پس آسى آه چند دختر دارد، اگر به مردى بگويد          

 ;اند، عقد باطل است در موقع عقد، دختر را معّين نكرده
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 .ولى اگر زن ظاهرًا به آراهت اجازه دهد و معلوم باشد آه قلبًا راضى است، عقد صحيح است;  زن و مرد به ازدواج راضى باشند.۵
اگر زن و مرد يا يكى از آن دو را بدون اجازه آنان عقد آنند و يا به ازدواج مجبور نمايند و بعد از خواندن عقد راضى شوند و                                    )  ٧٠٨له  مسئ(

 .بگويند به آن عقد راضى هستيم و آن را اجازه نمايند، عقد صحيح است
دهد، اگر بخواهد    در امر ازدواج و زناشويى را تشخيص مى         دخترى آه به حّد بلوغ رسيده و رشيده است، يعنى مصلحت خود                 )  ٧٠٩مسئله  (

بگيرد، گرچه عدم لزوم اجازه، خالى از قّوت نيست و اجازه مادر              شوهر آند، چنانچه باآره باشد، بايد بنا بر احتياط، از پدر يا جّد پدرى خود اجازه                  
 . اقوى الزم استاّما در عقد موّقت، اجازه پدر يا جّد پدرى، بنا بر; و برادر الزم نيست

اگر پدر و جّد پدرى در دسترس نباشند، به طورى آه نتوان از آنان اجازه گرفت و دختر هم نياز به شوهر داشته باشد، اجازه                                   )  ٧١٠مسئله  (
د، اجازه پدر و    همچنين اگر دختر، رشيده باآره نباشد، در صورتى آه بكارتش به واسطه شوهر آردن از بين رفته باش                     ;  گرفتن از آنان  الزم نيست      

 .جّد الزم نيست، ولى اگر به واسطه وطى به ُشبهه يا زنا از بين رفته باشد، در غير رشيده و در عقد موّقت بنا بر احتياط واجب اجازه الزم است
 صحيح  اگر پدر در زمان عقد دخترش حضور نداشته باشد، ولى از قرائن مشّخص شود آه به عقد دخترش راضى است، آيا عقدْ                               )  ٧١١س  (

 است يا خير؟ در صورتى آه پدْر بيمار و غير قابل جا به جا آردن باشد، چطور؟

ليكن باید در حضور سردفتر و یا ثبت در دفتر ازدواج باشد و در لزوم اخذ                ;  ندارد ج ـ چنانچه از قرائن، اطمينان به رضایت پدر باشد، اجراى عقد مانعى            

 ١٣/٢/٧٣ .او نيست بودنرضایت پدر، فرقى بين بيمار بودن و سالم 

 آيا با بودن پدر، جّد هم واليت دارد يا خير؟) ٧١٢س (

 .ج ـ بلى، والیت جّد، مشروط به موت پدر نيست و هر دو به نحو استقالل، والیت دارند

غ َمهرّيه شما را به      آيا راضى هستيد با فالن مبل      «آنند آه    مرسوم است آه در مراسم عقد از دختر به طور فصيح و بليغ سؤال مى                   )  ٧١٣س  (
لطفًا بفرماييد آه اگر عاقد، بدوًا مطمئن باشد آه دختر رضايت آامل دارد و اين                      .  شود و اين سؤال سه بار تكرار مى         »  عقد فالن شخص در آورم      

د، آيا يقين به رضايت و اخذ       آارها صرفًا جنبه تشريفاتى دارد و چه بسا ممكن است ايستادن عاقد در آنار سفره عقد، منجر به ارتكاب حرام نيز بشو                        
 آند يا خير؟ وآالت توسط ديگرى آفايت مى

سردفتر و یا    نماید، اّما باید در دفتر ازدواج و با نامه            ج ـ اخذ وآالت توسط دیگرى با حصول اطمينان، در وآالت براى اجراى صيغه عقد، آفایت مى                       

در محاضر، مراعات شود و تخّلف از مقّررات آن، با قطع نظر از مشكالت اجتماعى، تخّلف                 ازدواج   و به طور آّلى باید قانون ثبت      ;  حضور او انجام گيرد   

 ١٣/٢/٧٣ .گردد از مقّررات جمهورى اسالمى محسوب مى

حال آه به سّن بلوغ       .  موقعى آه هفت ساله بودم، مرا به عنوان نامزد براى شخصى در نظر گرفتند                      .  اى هستم  دختر بيست ساله   )  ٧١۴س  (
 از اين قضّيه به شدت نگرانم و قلبًا تمايلى به ازدواج با فرد مزبور را ندارم و يقين دارم آه اگر با او ازدواج آنم، منجر به جدايى                                                    ام، رسيده
 ام هست، ازدواج آنم، تكليف چيست؟ حال با توجه به اينكه هيچ گونه عهدنامه قانونى در بين نيست، اگر بخواهم با فردى آه مورد عالقه. شود مى

آرى، .  اید نبوده شما شرعى ندارد، بلكه منع اخالقى هم ندارد، چون قول دهنده             منع ج ـ ازدواج دایم شما با دیگرى آه مورد عالقه و رضایتتان باشد،                

 ۶/١٢/٧١ .شود هر ازدواجى باید در محضر ثبت

رويى او به    انش وى را به زور و بر اساس آم           اش درآيد و پدر و برادر       دخترى راضى نبوده است آه به عقد ازدواج شوهر فعلى            )  ٧١۵س  (
لطفًا بفرماييد آيا زندگى با ايشان اشكال دارد يا خير؟ و آيا اين . اند و هم اآنون نيز معلوم نيست آه راضى است يا خير      عقد ازدواج شوهرش درآورده   

 گونه عقدها باطل نيست؟

 ٢۴/١/٧۴ . عقد صحيح استج ـ اگر در جلسه عقد حضور پيدا آرده و اجازه عقد را داده،

 توان عقد را به هم زد عيبهایى آه به واسطه آنها مى
 :تواند عقد را به هم بزند اگر مرد بعد از عقد بفهمد آه زن يكى از اين هفت عيب را دارد، مى) ٧١۶مسئله (
يعنى راه بول   ;  آنكه ِافضا شده باشد   .  ۶;  شدشل بودن بدن به طورى آه معلوم با        .  ۵;   آورى .۴;  بيمارى َبَرص .  ٣;   مرض خوره  .٢;  ديوانگى.  ١

. ٧;  ولى اگر راه حيض و غائط او يكى شده باشد، به هم زدن عقد، اشكال دارد و بايد احتياط شود                        ;  و حيض يا راه حيض و غائط او يكى شده باشد             
 .اى در َفْرج او باشد آه مانع نزديكى شود آنكه گوشت يا استخوان يا غّده

تواند وطى و نزديكى نمايد يا          ن بعد از عقد بفهمد آه شوهـر او ديوانـه است يا آلت مـردى نـدارد يا ِعّنين است و نمى                              اگر ز )  ٧١٧مسئله  (
العالج  َبَرص، جذام و بيماريهاى واگيردار صعب      :  همچنين اگر شوهر داراى امراضى مانند      ;  تواند عقد را به هم بزند       اند، مى  تخمهاى او را آشيده    

  ٨. زن با او باعث َحَرج و مشّقت گردد نيز موجب فسخ عقد استباشد آه زندگى

                                                           
 .با حواشى اين جانب، مراجعه آنيد» تحريرالوسيله«براى تفصيل بيشتر اين مسئله و مسئله قبل به آتاب .  ٨
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 .اگر مرد يا زن، به واسطه يكى از عيبهايى آه در دو مسئله قبل گفته شد، عقد را به هم بزند، بايد بدون طالق از هم جدا شوند) ٧١٨مسئله (
; هم بزند، شوهر بايد نصف َمهر را بپردازد        ى آند، زن عقد را به     تواند وطى و نزديك    اگر به واسطه آنكه مرد، ِعّنين است و نمى         )  ٧١٩مسئله  (

هم بزنند، چنانچه مرد با زن نزديكى نكرده باشد، چيزى بر او نيست،               ولى اگر به واسطه يكى از عيبهاى ديگرى آه گفته شد، مرد يا زن، عقد را به                  
 .و اگر نزديكى آرده، بايد تمام َمهر را بپردازد

ا زن در امر ازدواج يكديگر را فريب دهند و يا آنچه را آه بايد درباره خودشان با طرف مقابل در ميان بگذارند به او                                    اگر مرد ي  )  ٧٢٠س  (
 نگويند، آيا اين آار هم حّق فسخ به دنبال دارد؟

مثًال مردى خودش را داراى     .  دارداگر زن و شوهر، هر آدام سِر دیگرى آاله بگذارد، طرف مقابل، حّق فسخ                  .  است»  تدليس«ج ـ این آار در اصطالْح        

فالن موقعيت اجتماعى یا اقتصادى یا خانوادگى و تحصيلى معّرفى آرده است و بعد معلوم شده آه این شرایط را ندارد و یا عيبهایى دارد آه آنها را                                          

چه در ضمن عقد شرط     ;  حّق فسخ دارد  )  ل دارند آه همه فقها آن را قبو     (در همه این موارد، طرف مقابل، طبق قاعده غرور و تدليس              .  پنهان آرده است  

این فسخ، هيچ نيازى هم به      .  و چه این غرور و فریب در تندرستى و نداشتن عيب باشد و چه مربوط به داشتن یك صفت آمال باشد                       ;  بشود و چه نشود   

است و حّق    زیرا فسخ نكاح، غير از باب طالق      ;   آند تواند نكاح را فسخ    مى خواهد و در هر حال، فرد      هم نمى »  ُطهر غير مواقعه  «;  حضور عدلين ندارد  

 ۶/۶/٧۵ .است و اختيار زن و مرد هم در این مورد، با هم یكسان

خانمى پس از ازدواج دايمى با شخصى و داشتن يك سال زندگى مشترك زناشويى، از وى جدا شده و با تعويض شناسنامه و پنهان                               )  ٧٢١س  (
اّطالع از وضعيت او بوده      ينكه مراتب ازدواج قبلى خود را اظهار نمايد، به عقد دايم شخصى ديگر آه آامًال بى                  نمودن ساير آثار و قرائن و بدون ا        

ولى ;  زن نيز موارد فوق را انكار نكرده        .  زوج دوم پس از مدت آوتاهى معاشرت با وى و قبل از زفاف، متوجه موضوع شده است                      .  درآمده است 
اّما با مراجعه به پزشك متخّصص، معلوم شده آه پرده بكارت او به اصطالح پزشكى                ;  شيزگى نيز آورده است   مدعى دوشيزه بودن است و گواهى دو      

حال با توجه به اينها و نظر به اينكه طبق آداب و رسوم، هنگام خواستگارى، از دختر بودن دختر                       .  شود از نوع خاّصى بوده و با دخول، ازاله نمى          
شناسند و   دانند و دختر بودن هم از شروط بنايى و ضمن عقد نكاح تلّقى شده و عرفًا به منزله تصريح در عقد مى                             پرسند و آن را پسنديده نمى       نمى

اّطالع از موارد فوق بوده، آيا شوهر شرعًا حّق فسخ نكاح به داليل فوق                زن آه براى رسيدن به شوهر دست به تدليس زده، و شوهرش هم آامًال بى               
 را دارد؟

رسد اوصاف آمالّيه یا در متن عقد به صورت وصف آمده و یا مبنيًا عليها واقع شده                         چون به نظر مى    ;  سؤال، حّق فسخ باقى است      ج ـ در مفروض       

بنابراین، در صورتى آه مبادرت به فسخ نكرده باشد، حّق فسخ با جهل به یكى . است، و حّق فسخ، فورى است، مگر آنكه جاهل به موضوع و حكم باشد

 ١/٧/٧١ .شود اقط نمىاز آن دو، س

توان دختر مسلمانى را به عقد او درآورد؟ اگر بعدًا اين موضوع براى زن او معلوم گردد، آيا                     شخصى آه بيمارى ايدز دارد، آيا مى       )  ٧٢٢س  (
 حّق فسخ نكاح را دارد؟

ر قبل از عقد وجود داشته و مخفى نگه داشته و به             ج ـ با توجه به اینكه این گونه امراض ُمسرى خانمانسوز، باعث ضرر و َحَرج براى زوجه است، اگ                    

/١ .گونه بيماریها از ِعَنْن و خصّى به مراتب باالتر است دختر تذّآر داده نشده، ظاهرًا سبب فسخ است و زوجه، حّق فسخ دارد و مشّقت و َحَرج این

٣/٧٢ 

آيا عقد نامبرده صحيح است؟ و آيا بعد از عقد، حّق             .   ازدواج آند  او اگر مردى با آگاهى از اينكه زنى به بيمارى َبَرص مبتالست، با             )  ٧٢٣س  (
 دارد؟ فسخ

 .چون زوج با علم بر اینكه زوجه بيمارى َبَرص داشته، با او ازدواج نموده و راهى براى فسخ وجود ندارد، مگر طالق; ج ـ عقد صحيح است

آند و پدر    قبل از عقد، پدر دختر سالمتى چشم پسر را شرط مى            .  ندآ دخترى با شخصى آه از ناحيه يك چشم نابيناست ازدواج مى            )  ٧٢۴س  (
گذرد و هنوز هم دخول      مدتى آه از عقد مى    .  گردد دهد و عقد بر همين اساس جارى مى        پسر نيز قول سالمتى چشم فرزندش را به خانواده دختر مى           

ه و دروغ گفتـه است، آيـا دختـر حّق فسخ عقد را دارد يا نه؟ و آيا                  با توجه به اينكه پدر داماد تدليس آرد        .  شود صورت نگرفته، مـوضوع روشن مى    
 مستحّق مهرّيه هست؟

ليكن چون قبل از دخول بوده، زن با           ;  ج ـ در مفروض سؤال آه بينایى زوج، شرط در نكاح بوده و عقد، مبنّيًا عليه انجام گرفته، زْن حّق فسخ دارد                                

 ٣٠/٣/٧۴ .فسخ، طلبكار مهرّیه نيست

  از زنها آه ازدواج با آنان حرام استاى عده
 .ازدواج با زنهايى آه مثل مادر و خواهر و مادر زن با انسان محرم هستند، حرام است) ٧٢۵مسئله (
ه اگر انسان زنى را براى خود عقد نمايد، اگرچه با او نزديكى نكند، مادر و مادِر مادر آن زن و مادر پدر او، هرچه باال روند، ب                             )  ٧٢۶مسئله  (

 .شوند آن مرد َمحرم مى
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اگر آسى زنى را عقد آند و با او نزديكى نمايد، دختر و نوه دخترى و پسرى آن زن، هرچه پايين روند، چه در وقت عقد باشند يا                       )  ٧٢٧مسئله  (
 .شوند بعدًا به دنيا بيايند، به آن مرد َمحرم مى

 .تواند با دختر او ازدواج آند رده باشد، تا وقتى آه آن زن در عقد اوست، نمىاگر با زنى آه براى خود عقد آرده، نزديكى هم نك) ٧٢٨مسئله (
عمه و خاله پدر و عمه و خاله پدِر پدر يا مادِر پدر، و عمه و خاله مادر و عمه و خاله مادِر مادر يا پدِر مادر، هرچه باال روند،                                  )  ٧٢٩مسئله  (

 .اند به انسان َمحرم
هرچه باال روند، و پسر و نوه پسرى و دخترى او هرچه پايين آيند، چه در موقع عقد باشند يا بعدًا به دنيا بيايند،                   پدر و جّد شوهر،     )  ٧٣٠مسئله  (

 .به زن او َمحرم هستند
تواند با خواهر آن زن       اگر انسان زنى را براى خود عقد آند، چه دايم باشد، چه موّقت، تا وقتى آه آن زن در عقد اوست، نمى                            )  ٧٣١مسئله  (
 .زدواج نمايدا

ولى اگر بدون اجازه زنش آنان را عقد نمايد و           ;  تواند بدون اجازه زن خود، با خواهرزاده و برادرزاده او ازدواج آند              انسان نمى )  ٧٣٢مسئله  (
 .بعدًا زن بگويد آه به آن عقد راضى هستم، اشكال ندارد

زدواج آرده و حرفى نزند، چنانچه بعدًا رضايت ندهد، عقد آنان باطل                  اگر زن بفهمد شوهرش با برادرزاده يا خواهرزاده او ا              )  ٧٣٣مسئله  (
او جدا شود، مگر آنكه اجازه          ازبرادرزاده شوهرش است آه  آن بلكه اگر از حرف نزدنش معلوم باشد آه باطنًا راضى بوده، احتياط واجب                   ;  است
 .دهد

اند زن در عده است يا         دانسته آدام نمى  آه در عده بوده، چنانچه هيچ       اگر انسان زنى را براى خود عقد آند و بعد معلوم شود                   )  ٧٣۴مسئله  (
شود، هرچند با او نزديكى آرده باشد، ليكن عقد به هر صورت، باطل                اند آه عقد آردن زن در عده حرام است، آن زن بر او حرام نمى                  دانسته نمى
 .است
آورند، و سپس خطبه طالق را جارى  ر آن زن را به عقد موّقت خود در مى بعضى از مردان به منظور َمحرم شدن با زنى، ابتدا دخت          )  ٧٣۵س  (
 تواند با ديگر دختران آن زن ازدواج آند؟ با اين حال، آيا پسر آن مرد مى. آنند مى

 ٣٠/١١/٧۴ .ج ـ در عقد موّقت، طالق الزم نيست و ازدواج پسر آن مرد با دیگر دختران آن زن، مانعى ندارد

بعد از انقضاى مدت، پسر عقدآننده، خواهان دخترى              .  آند منظور َمحرم شدن با دختر آسى، عقد موّقت جارى مى                 شخصى به    )  ٧٣۶س  (
 تواند با او ازدواج نمايد؟ آيا با علم به اينكه تنها صيغه براى محرمّيت خوانده شده بود، مى. شود آه پدرش او را عقد آرده بوده است مى

چون همسر پدرشان است و زِن پدر، براى فرزندان، حرام              ;  ید و بر آن پسر و بقّيه فرزندان آن مرد، حرام ابدى است                 تواند با او ازدواج نما      ج ـ نمى   

َوال َتْنِكُحوا  «:  حرمت ازدواج، اعّم است از دایم و منقطع، و مدخوله و غيرمدخوله، و همين معنا مقتضاى اطالق آیه شریف است آه فرموده                       .  ابدى است 

 ١٠/۴/٧۴ ٩.»ُكْمما َنَكَح آباُئ

 تواند با دختِر زن ديگر ازدواج آند؟ آيا برادر يكى از زنان مى. شخصى دو زن دارد) ٧٣٧س (

 ١٢/٧/٧١ .چون آنچه َمحرم است، دختر خواهر است نه دختر هووى او; تواند دختر هووى خواهر خود را بگيرد ج ـ برادر زن انسان مى

آيا براى  .  رزند پسر دارم آه اآنون ُنه سال دارد، و همسرم از شوهر قبلى يك دختر ُنه ساله دارد                        ام يك ف   اين جانب از همسر قبلى     )  ٧٣٨س  (
 توانم دختر او را براى پسرم در شرايط سّنى فعلى عقد نمايم؟ َمحرم شدن اين جانب به دختر او، مى

 .دج ـ بعد از آميزش با همسر، دختر همسرتان با شما َمحرم است و نيازى به عقد ندار

. با گذشت حدود دو ماه از عقد، معلوم شد آه عقد در عده واقع شده            .  بنده از شوهر اولم طالق گرفته، با شخص ديگرى ازدواج نمودم          )  ٧٣٩س  (
 ايم و شوهرم نيز با من نزديكى نكرده، آيا عقد صحيح است يا بايد مرا طالق دهد و دوباره عقد نمايد؟ چون جاهل به اين موضوع بوده

شوید، و عقد دوم، چون در عده و با جهل هم               فرض سؤال، خواندن عقد جدید بعد از انقضاى عده طالق، آافى است و زن و شوهر شرعى مى                      ج ـ در  

 ٢۶/٨/٧۵ .اثر است بوده، وجودش بى

شدن آن بچه با    اى را از طريق سازمان بهزيستى به فرزندى قبول آرده است و در آغاز، آارى آه باعث َمحرم                         شخصى پسر بچه  )  ٧۴٠س  (
 آيا راهى براى َمحرم شدن آنها وجود دارد؟. مادرخوانده شود، انجام نداده است و اآنون بچه، شش يا هفت ساله است

ها آه سّن آنها از اّیام رضاع و دو سالگى گذشته و شرایط رضاع از بين رفته، راهى                  گونه پسرخوانده  ج ـ اگر دخترى نداشته باشند، براى محرمّيت این        

پناه یتيم و سرگردان     ليكن چون این گونه اعمال آه جزء اعمال بّر و احسان و نيكى به دیگران، مخصوصًا آودآان بى                   ;  رسد براى محرمّيت به نظر نمى    

ه حكم  باشد، مستحب و مطلوب و موجب اجر اخروى و سعادت در دو دنيا است، و از نظر حرمت نگاه آردن و نامحرم بودن بعد از تميز و بلوغ ب                                     مى

                                                           
 .٢٢، آيه )٤(سوره نساء . ٩
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باشد، و َحَرج و مشّقت      گردد و جایز مى    ضرورت و مشكل نداشتن فرزند و مشكل گفتن به آودك آه تو پدر و مادر ندارى و فرزند ما نيستى، مرتفع مى                        

 ٨/١٠/٨٠ .باشد رافع حرمت است و اسالم دین سهولت و آسانى مى

راه َمحرم شدن نامبرده به     .  ايم آه در حال حاضر پنج ساله است        پذيرفتهاى را به فرزندى      از طريق سازمان بهزيستى دختر سه ساله      )  ٧۴١س  (
 چيست؟ ما

الشرائط و رعایت مصلحت، براى مدت چند سال براى پدِر مرد به عنوان متعه به                 ج ـ یك راه َمحرم شدن آن است آه دختر بچه را با اجازه مجتهد جامع                 

بخشد و دختر بچه به صورت زن پدِر مرد، بر آن مرد و همه فرزندان آن پدر بزرگ، نسًال بعد نسل،                          عقد او درآورند و بعد از مدتى، تبعًا صيغه را مى            

/٨ .شود باشد، حكم حرمت با تفصيلى آه در مسئله قبل گفته شد برداشته مى و اگر پدر ندارد و نداشتن فرزند براى آنها َحَرجى مى; شود َمحرم مى

١٠/٨٠ 

 اش يا دختر او ازدواج آند؟ ابلهتواند با ق آيا آسى مى) ٧۴٢س (

 .ج ـ ازدواج مرد با قابله خودش یا دختر او، آراهت دارد

 احكام عقد دایـم
زنى آه عقد دايمى شده، نبايد بدون اجازه شوهر در مواردى آه مانع استمتاع و يا خالف شئون مرد و يا خالف سكن و آرامش                                )  ٧۴٣مسئله  (

خواهد، تسليم نمايد و بدون عذر شرعى از نزديكى آردن او                            ود را براى هر لّذتى آه شوهرش مى                  باشد، از خانه بيرون رود، و بايد خ                  
اگر  منزل او و لوازم ديگرى آه در آتب ذآر شده، بر شوهر واجب است و               و اگر در اينها از شوهر اطاعت آند، تهّيه غذا و لباس و             ;  نكند جلوگيرى

 .است داشته باشد ـ مديون زنتهّيه نكند ـ چه توانايى داشته باشد، چه ن
اگر زن در آارهايى آه در مسئله قبل گفته شد، از شوهر اطاعت نكند، گناهكار است و حّق غذا و لباس و منزل و همخوابى                                      )  ٧۴۴مسئله  (

 .رود ندارد، ولى َمهر او از بين نمى
تواند به مسئول     جهت الزام شوهر بر پرداخت نفقه، مى       آند، اگر مطالبه خرجى آند و شوهر ندهد،        زنى آه از شوهر اطاعت مى     )  ٧۴۵مسئله  (

و چنانچه الزام شوهر بردادن نفقه ممكن         ;  قانونى، و اگر ممكن نباشد، به عدول مؤمنين، و اگر آن هم ممكن نباشد، به فساق مؤمنين مراجعه نمايد                           
رد، و اگر ممكن نيست، چنانچه ناچار باشد آه معاش خود را تهّيه              تواند در هر روز به اندازه خرجى آن روز، بدون اجازه از مال او بردا                نباشد، مى 

 .نيست در موقعى آه مشغول تهّيه معاش است، اطاعت از شوهر بر او واجب آند،
ر تواند پيش از گرفتن َمهر، از نزديكى آردن شوه           نكرده باشند، زن مى    اگر موقع خواندن عقد دايم براى دادن َمهر، مدتى معّين           )  ٧۴۶مسئله  (

ولى اگر پيش از گرفتن َمهر به نزديكى راضى شود و شوهر با او                      ;  جلوگيرى آند، چه شوهر توانايى دادن مهر را داشته باشد، چه نداشته باشد                    
 .تواند بدون عذر شرعى از نزديكى شوهر جلوگيرى نمايد نزديكى آند، ديگر نمى

 مهـرّیه
اگر .  شود گردد و معادل ريالى آن نيز در هنگام عقد مشّخص مى                    طال مقّرر مى     هاى ازدواج، گاهى تعدادى سّكه        در عقد نامه   )  ٧۴٧س  (
ها فزونى يافته و ميان زن و شوهر در مورد خود سّكه و يا معادل ريالى آن به قيمت روز اختالف پديد آيد                                     گرفتن آن، ارزش ريالى سّكه       هنگام

 تكليف چيست؟

اش معلوم شده، همان سّكه را       ه قدرت خرید ریال آن روز را بدهكار است و قدرت خرید هم معادل سّكه               هرچند با توجه به اینك    ;  ج ـ تابع عرف محّل است     

 .اى در اختالف نيست بدهكار است و نتيجه

 گيرند، چه حكمى دارد؟ و پولى آه براى تهّيه جهيزّيه مى) گيرند پولى آه پدر و مادر دختر براى خودشان مى(شيربها ) ٧۴٨س (

 ۴/٧/٧۵ .مهرّیه باشد، مانعى نداردج ـ اگر جزو 

 قانون مدنى در خصوص مهرّيه، در آميسيون امور قضايى و حقوقى مجلس شوراى                    ١٠٨٢چون طرح الحاق يك تبصره به ماّده           )  ٧۴٩س  (
 .ماييدبردارى مرقوم فر هاى فقهى آن، تقاضا دارد نظر خود را تفصيًال جهت بهره اسالمى مطرح است، به لحاظ اهميت مطلب و جنبه

الذّمه نقد است با مالّيتش آه       ج ـ بعيد نيست، اگر نگویيم آه ظاهر است آنكه در مثل باب مهر و َثَمن مبيع و موارد آّلى و اشتغال ذّمه به نقد رایج، مافى                            

وگرنه یك قطعه آاغذ    ;  چون همان قدرت، عامل رغبت است و موجب مالّيت، و آن هم به تبع، عين مضمون است                    ;  همان قدرت خرید در آن زمان است       

و واضح است آه برپایه قدرت خرید هم مالّيت اسكناس ده تومانى از پنجاه تومانى جدا و ممتاز                                ;  منقوش، نه قيمتى دارد و نه مورد رغبت است               

ر از نقد رایج است آه در        بنابراین، در مفروض سؤال و باب مهر، آنچه را آه زوجه طلبكار است و ذّمه زوج به آن مشغول است، همان مقدا                         .  گردد مى

عقد آمده با قدرت خرید در آن زمان و امروز هم باید از نقد رایج از باب َمهر به قدرى پرداخت گردد آه همان قدرت خرید را تأمين نماید تا از عهده                                            

التفاوت هم محّقق گشته و به       حى و مابه  به عالوه آه پرداخت مثل اصطال     ;  ضمانت به مثل عرفى آه اصل در ضمان و برائت ذّمه است، بيرون آمده باشد              



 72                                                                                       اهللا العظمى حاج شيخ یوسف صانعى حضرت آیة مطابق با فتاواى مرجع عاليقدر احكام بانوان
 

و ناگفته نماند آه اگر مسئله تناسب با افزایش شاخص قيمتها و تغيير قدرت                 ;  نظر معروف آه ضمان در مثلى به مثل و در قيمى به قيمت هم عمل شده                  

نه آارشناسان و نمایندگان معّظم باید راهى دیگر را           خرید عرفًا برگردد، به همان مقدار بدهكارى و مقدار مضمون و مورد ذّمه، مطلب تمام است، وگر                     

رسد این است آه معيار و شاخص را مثل طال قرار دهند آه مردم هم معتقدند                      جانب به طور ساده مى      و آنچه به نظر این     ;  پيدا نموده و تصویب نمایند     

توان خرید و مهرّیه صد تومان بوده، امروز             قبل ده مثقال طال مى      یعنى اگر با صد تومان در ده سال              ;  توان معلوم نمود    اختالف قيمتها را با آن مى        

 ٣٠/٧/٧۵ .زوجه، طلبكار مقدار پول و نقد رایجى است آه بتوان آن مقدار طال را خریدارى نمود

 .اگر يكى از زوجين قبل از دخول از دنيا برود، چگونگى پرداخت َمهر را به زوجه يا به ورثه او بيان فرماييد) ٧۵٠س (

آرى، .   ـ در صورتى آه زوج قبل از دخول از دنيا برود، اقوى پرداخت تمام َمهر است به زوجه، مثل طالق بعد از دخول و یا مردن زوج بعد از دخول                                  ج

آن آنند و خود زوج هم از          مى تنصيف مهر است، یعنى نصف مهر را به ورثه زوجه پرداخت               در صورتى آه زوجه قبل از دخول از دنيا برود، اقوى              

 .برد نصف، مثل بقّيه اموال زوجه ارث مى

 تمكين، اطاعت، نشوز و نفقه
تواند به اين دليل آه مهرّيه را دريافت نكرده تمكين ننمايد؟              تنگى زوج در پرداخت مهرّيه، آيا زن مى         پس از عقد در صورت دستْ      )  ٧۵١س  (

 و در صورت عدم تمكين، آيا زن ناشزه است؟

تواند تا قبل از اخذ مهر، تمكين ننماید و معّسر بودن زوج، اثرى در این حكم ندارد، آما اینكه فرقى                         دار نباشد، زوجه مى    آه مهر مدت   ج ـ در صورتى   

ولو (اّما اگر پس از عقد، دخول و آميزش           ;  آند و چون تمكين نكردن به اعتبار حّق شرعى است، نشوز صدق نمى              ;  بين تمكين بضع و غيربضع نيست      

 ٢٣/٩/٧۵ .گردد حّقق شده باشد، تمكين بر زوجه واجب و طلبكار مهر است، و تمكين نكردن بعد از آن، سبب نشوز مىم) براى یك مرتبه

 تمكين چيست؟ اطاعت چيست؟. ١) ٧۵٢س (
 يابد؟ خروج از اطاعت چطور؟ خروج از تمكين چگونه تحّقق مى. ٢
 حقوق شرعى هر يك از زن و شوهر چيست؟. ٣
 ن و شوهر از همديگر چيست؟حّد ممنوع استمتاع ز. ۴

آنچه از اطاعْت واجب است، تمكين زن براى شوهر در استمتاع، و برطرف نمودن آنچه مانع از استمتاع یا آمال آن است، مانند از بين بردن هر                               .  ١ج  

 .چه آه موجب تنّفر شوهر شود، و آرایش نمودن خود، با فرض درخواست شوهر

ك اطاعت از زوج در موارد مذآور و یا خروج از منزل به صورت قهر، و یا آنكه مانع استمتاع زوج و یا منافى                                نشوز و خروج از تمكين به تر        .  ٢ج  

 .یابد مى با آبرو و حيثيت و شخصيت اجتماعى شوهر ناسازگار باشد، تحّقق شئون خانوادگى شوهر باشد، مثل رفتن در مجالسى آه

دانند و به خوبى آن آگاهى دارند و            ت به معروف، و آنچه توده مردم مسلمان آن را خوب مى                شود به معاشر   حقوق شرعى هر دو، خالصه مى       .  ٣ج  

 .دانند، و اسالم هم آن را حرام ندانسته است خالفش را بد و نادرست و منكر مى

 ١٨/٣/٧١ .هرچند نظر این جانب، غير از آن است. حّد ممنوعى َحَسب بسيارى از فتاوا وجود ندارد. ۴ج 

بگير است و طبعًا در هفته، چند روز تدريس دارد، بنابراين، نيازى به                  آند آه چون استقالل مالى دارد و حقوق          خانمى تصّور مى  )  ٧۵٣س  (
آسب اجازه از شوهر ندارد و به همين جهت، اگر فرضًا بخواهد منزل پدر، خواهر، برادر و يا هر جاى ديگر برود، نيازى به مجّوز و رضايت                                      

آند و در هيچ موردى اجازه و يا رضايت شوهر             دار هستند، فرق مى    اند با خانمهايى آه خانه      اعتقاد ايشان، حكم بانوانى آه شاغل      به  .  شوهر ندارد 
 .لطفًا نظر فقهى خود را در اين باره بيان فرماييد. برايش مالك نيست

یمى شده، نباید بدون اجازه شوهر در مواردى آه مانع استمتاع           ج ـ در وجوب تمكين براى زوجه، فرقى بين شاغل و غيرشاغل نيست، و زنى آه عقد دا                  

 ٢٧/٧/٧۵ .و یا خالف شئون مرد و یا خالف سكن و آرامش باشد، از خانه بيرون رود

 تواند از قبول آن خوددارى آند؟ اگر آميزش براى زن ضرر داشته باشد، آيا مى) ٧۵۴س (

 ٣١/٣/٧۵ .گردد، چون منع زن به جهت عذر است ىج ـ بيمارى زن آه مانع نزدیكى باشد، سبب نشوز نم

مردى زنى را به عقد دايم خود در آورده است، ولى بنا بر شرايطى امكان تشكيل زندگى مشترك را ندارد و دختر، فعًال در خانه                                    )  ٧۵۵س  (
 :با توجه به اين توضيحات بفرماييد. آند پدرى زندگى مى

 وهر؟اجازه خروج از منزل با دختر است يا ش. ١
 مخارج زندگى دختر با پدر است يا شوهر؟. ٢
 اگر مرد راضى نباشد آه همسرش با بستگان درجه يك خود رابطه داشته باشد، آيا وى ملزم به رعايت آن هست يا نه؟. ٣

آرى، .  منزل به دست خودش است     دهد، بنابراین، اختيار خارج شدن از         ج ـ چون زوجه حّق مطالبه مهر حاّل را قبل از دخول دارد و مرد هم نفقه نمى                      

 ٧/٣/٧۴ .دارد زوج در هر زمان، حّق تمكين و بردن زوجه را دارد، آما اینكه زن هم تا قبل از دخول، حّق مطالبه مهر حاّل را
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ب آيا ناشزه شدن معصّيت است؟ و اگر زن ناشزه مسافرت نمايد، سفر و نماز وى چه صورتى دارد؟ و هرگاه سفر او براى آس                                    )  ٧۵۶س  (
 درآمد باشد، آاسبى و درآمد او چه حكمى دارد؟

.ولى درآمد آسبى، حالل است     ;  ج ـ مسافرت زن بدون اجازه شوهر، در مواردى آه اجازه الزم است و در حال نشوز، حرام و سبب تمامّيت نماز است                            

١٩/١١/٧٣ 

 ُمتعه یا صيغه
 . صحيح استصيغه آردن زن، اگرچه بدون قصد لّذت بردن هم باشد،) ٧۵٧مسئله (
تواند  شود، اگر در عقد شرط آند آه شوهر با او نزديكى نكند، عقد و شرط او صحيح است و شوهر فقط مى                          زنى آه صيغه مى   )  ٧۵٨مسئله  (

 .تواند با او نزديكى نمايد ولى اگر بعدًا به نزديكى راضى شود، شوهر مى; لّذتهاى ديگر از او ببرد
 .برند همچنين حّق همخوابگى ندارد و از يكديگر ارث نمى; رچه حامله شود ـ حّق مخارج از شوهر نداردزنى آه صيغه شده ـ اگ) ٧۵٩مسئله (
توانند دختر   همچنين مى ;  توانند براى َمحرم شدن، يك يا دو ساعْت زنى را به عقد پسر نابالغ خود درآورند                    پدر و جّد پدرى مى     )  ٧۶٠مسئله  (

 .اى نداشته باشد، بلكه بايد داراى مصلحت هم باشد د آسى درآورند، ولى بايد آن عقد براى دختر، مفسدهنابالغ خود را براى َمحرم شدن، به عق
 اى آه بر اثر زنا بكارت خود را از دست داده است، آيا براى صيغه شدن نياز به اجازه ولّى و پدر خود دارد يا نه؟ دختر باآره) ٧۶١س (

 ١٨/٢/٧۵ .، در حكم باآره است و شرطّيت اجازه پدر و ولّى، به حال خود باقى استج ـ چون بكارت با ازدواج از بين نرفته

 تواند به عقد موّقت آسى درآيد؟ آند و سرپرست خويش است، آيا مى  سال دارد و خودش آار مى٣۵دخترى آه حدود ) ٧۶٢س (

ولى باید براى ثبت و اجراى صيغه عقد           ;   رشيده است، مانعى ندارد     ج ـ در عقد موّقت، اجازه ولّى شرط است و اگر ولّى نداشته باشد، با فرض اینكه                       

 ٢٧/٧/٧۵ .موّقت به محضر مراجعه شود و عدم مراجعه، گناه و موجب پشيمانى است

طل تواند، آيا صيغه جارى شده با       موّقت آسى درآورد؟ و اگر نمى        تواند او را به عقد      مادرى آه قّيم دختر نابالغ خود است، آيا مى           )  ٧۶٣س  (
 است يا خير؟

بلكه در اجازه حاآم، عالوه بر مصلحت،         ;  صحيح است )  آن هم با فرض مصلحت     (١٠دخترنابالغ،تنهابااجازه پدر ویا جّدپدرى ویاحاآم شرع       جـ عقدموّقت 

باطل است، و در این      اش   ندارد و صيغه   منصوب از طرف حكومت، آه مورد سؤال است، چنين حّقى را              و اّما قّيم  ;  وجود مفسده در ترك نيز الزم است        

 .او نيست حكم، فرقى بين مادر و غير

 احكام نگاه آردن، حجاب و پوشش
نگاه آردن مرد به بدن زن نامحرم، چه با قصد لّذت و چه بدون آن، حرام است و نگاه آردن به صورت و دستها، اگر به قصد                                  )  ٧۶۴مسئله  (

نگاه آردن به صورت و . همچنين نگاه آردن زن به بدن مرد نامحرم، حرام است. عى نداردولى اگر بدون قصد لّذت باشد، مان   ;  لّذت باشد، حرام است   
ولى بنا بر احتياط، بايد جاهايى       ;  افتد، اشكال ندارد   داند آه به حرام نمى      بدن و موى دختر نابالغ، اگر به قصد لّذت نباشد و با نگاه آردن، انسان مى                  

 .د، نگاه نكندپوشانن مثل ران و شكم را آه معموًال مى
احتياط واجب آن است آه بدن و موى خود را از پسرى هم آه بالغ                      بلكه;  زن بايد بدن و موى خود را از مرد نامحرم بپوشاند               )  ٧۶۵مسئله  (

 .فهمد و به حّدى رسيده آه مورد نظر شهوانى است، بپوشاند نشده، ولى خوب و بد را مى
و احتياط واجب آن     ;  م است، اگرچه از پشت شيشه يا در آينه يا آب صاف و مانند اينها باشد                    نگاه آردن به عورت ديگرى، حرا      )  ٧۶۶مسئله  (

 .توانند به تمام بدن يكديگر نگاه آنند است آه به عورت بچه مميز هم نگاه نكنند، ولى زن و شوهر مى
 .بدن زن ديگر با قصد لّذت، حرام استمرد نبايد با قصد لّذت به بدن مرد ديگرنگاه آند، و نگاه آردن زن هم به ) ٧۶٧مسئله (
 آار آردن زنان در اداراتى آه اغلب با نامحرم سر و آار دارند، چه حكمى دارد؟) ٧۶٨س (

 ٢١/٨/٧۴ .ندارد ج ـ با رعایت آامل حجاب و پایبند بودن به موازین شرعى، مانعى

 دارد؟نگاه آردن دختران به دبير مرد، و پسران به دبير زن، چه حكمى ) ٧۶٩س (

 .ج ـ هرچند نظر به صورت بدون قصد لّذت و بدون ترّتب مفسده ظاهرًا جایز است، ليكن آمال دّقت بر اآتفا به ضرورت، الزم است

 ديدن موى سر خواهر زن يا مصافحه آردن با او، بدون قصد لّذت و ريبه، چه حكمى دارد؟) ٧٧٠س (

 ٨/١/٧۶ .ج ـ حرام است و خواهرزن، نامحرم است

                                                           
 .آسى آه از ِقَبل حكومت شرعى منصوب شده است. ١٠
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اگر در مراسم ازدواج، عروس با حجاب آامل باشد و تنها صورت ايشان بيرون باشد، عكس و فيلمبردارى به وسيله برادر شوهر و                         )  ٧٧١س  (
يا نامحرم ديگر از نظر شرعى چه حكمى دارد؟ در ضمن، اگر عكس زن بدون حجاب را شخص َمحرمى بردارد، آيا دادن فيلم آن به عّكاس نامحرم                             

 ، اشكال دارد؟جهت ظهور و چاپ

، عكسبردارى و فيلمبردارى به وسيله نامحرم، خالف است و نباید               ـ ج ـ در مراسم ازدواج، اگر عروس آرایش آرده باشد ـ آه معموًال هم چنين است                    

/٢/٣ .شد، مانعى نداردشود، ظاهر آردن آن به وسيله نامحرم، اگر باعث فساد و آبرو ریزى نبا و عكسى آه به وسيله َمحرم گرفته مى; انجام گيرد

٧١ 

آيا تاآنون هيچ عالمى از علماى اسالم نسبت به لزوم حجاب و وجوب تسّتر بر زنان ـ با قطع نظر از حدود و ثغور و آيفيت و آّميت                             )  ٧٧٢س  (
 ـ، خدشه نموده است؟ آن

هرچند به طور اندك داشته باشد،     )  عليهم السالم ( اهل بيت  اى نسبت به اسالم و آیات و روایات        ج ـ نه تنها هيچ عالمى بلكه هيچ آسى آه مختصر آشنایى           

داند و به آن مطمئن است و به عنوان یك حكم مسّلم اسالمى               بدون احتياج به تقليد، اصل وجوب تسّتر و لزوم حجاب را همان طور آه در سؤال آمده مى                  

حرمت نظر به آنها را آه در رابطه با             »  جواهر«رگوارى همانند صاحب     شود مسلمانى آن را نداند با اینكه فقيه بز             نگرد، و چگونه مى     هم به آن مى    

 ٨/٩/٧٨ .باشد، جزو ضرورّیات مذهب، بلكه دین دانسته است تسّتر هم مى

 هاى زن چه حكمى دارد؟ نمايان بودن زير گلو و مقدارى از مو و برآمدگيهاى سينه و قسمتهايى از پايين بدن براى هنرپيشه) ٧٧٣س (

و بر زن واجب است آه تمام بدن را بپوشاند و تنها موضعى آه وجوب ستر آن و عدمش مورد                         »  و اّن الّنساء عورة   « بدنش عورت است      ج ـ زن همه   

 .اختالف بين فقهاست، ِگردى صورت است و دستها تا مچ، هرچند تحّقق احتياط به نظر همه آنان، پوشانيدن آنها هم هست

آيا .  گويند آه نزد پسرهاى زير پانزده سال، رعايت حجاب به طور آامل الزم نيست                             مىبعضى در خصوص حجاب بانوان           )  ٧٧۴س   (
 است؟ صحيح

واجب آن است آه بدن و موى خود را از پسرى آه بالغ نشده، ولى خوب و بد را                       بلكه احتياط ;  ج ـ زن باید بدن و موى خود را از مرد نامحرم بپوشاند              

 ٢/٨/٧١ . شهوانى است، بپوشاندفهمد و به حّدى رسيده آه مورد نظر مى

ها، چه حكمى دارد؟ همچنين آيا        بو آننده براى بانوان هنگام رفت و آمد در خيابانها و معابر و مغازه                   استفاده آردن از مواد خوش     )  ٧٧۵س  (
 ن چگونه بايد رفتار نمايد؟تواند با اجازه شوهرش آرايش آند و به جمع نامحرمان بيايد؟ اگر چنين آند و شوهرش اين طور بخواهد، ز زن مى

 .ج ـ آرایش نمودن زن در انظار عمومى و نامحرمان، جایز نيست

گردد آه پوشش آن الزم       حناى دست، جزو زينت زنان محسوب مى         آيا سرمه آشيدن يا ابرو چيدن، انگشتر طال در دست داشتن،               )  ٧٧۶س  (
 است؟

نمودن و خود را در دید مردان بيگانه قرار دادن آه موجب فساد در جامعه گردد، حرام                  ولى آرایش   ;  گردد ج ـ صورت و دست، محّل زینت محسوب نمى         

 ٢٠/١٠/٧٣ .است

 مسائل متفّرقه زناشویى
تواند وارد شود، چنانچه بترسند آه به حرام         اگر مرد و زن نامحرم در محّل خلوتى باشند آه آسى در آنجانباشد و ديگرى هم نمى                )  ٧٧٧مسئله  (

 .ز آنجابيرون بروندبيفتند، بايد ا
اگر زن در ضمن عقد با مرد شرط آند آه او را از شهر مورد نظرش بيرون نبرد و مرد هم قبول آند، نبايد زن را از آن شهر                                    )  ٧٧٨مسئله  (

 .بيرون ببرد
زاده است و شرعًا  دنيا آيد، حاللاى از آنان به  اگر مرد نداند آه زن در عده است و با او ازدواج آند، چنانچه زن هم نداند و بچه       )  ٧٧٩مسئله  (

دانسته آه در عده است، بچه شرعًا فرزند پدر است و در هر دو صورت، عقد آنان باطل است و به يكديگر                               ولى اگر زن مى    ;  فرزند هر دو است    
 .حرام هستند

معّينى است و از امورى آه علمش مختص به          ام، نبايد حرف او را قبول آرد، چون يائسه بودن تابع سّن               اگر زن بگويد آه يائسه    )  ٧٨٠مسئله  (
 .ولى اگر بگويد شوهر ندارم، حرف او مورد قبول است; زن يا قبول قولش منصوص باشد، نيست

 .تواند او را از مادرش جدا آند اگر زنى آه آزاد و مسلمان و عاقل است، فرزندى داشته باشد، تا هفت ساِل او تمام نشده، پدر نمى) ٧٨١مسئله (
اگر زن َمهر خود را به شوهر صلح آند آه زن ديگر نگيرد، احتياط واجب آن است آه زن، َمهر را نگيرد و شوهر هم با زن                                    )  ٧٨٢له  مسئ(

 .ديگرى ازدواج نكند
اى از   ولى اگر بچه  ;  هرگاه مرد در روزه ماه رمضان يا در حالى آه همسرش حائض است، با او نزديكى آند، معصيت آرده                          )  ٧٨٣مسئله  (
 .است زاده ان به دنيا آيد، حاللآن



 75                                                                                       اهللا العظمى حاج شيخ یوسف صانعى حضرت آیة مطابق با فتاواى مرجع عاليقدر احكام بانوان
 

شوهر آند و    )  آه مقدار آن در احكام طالق گفته خواهد شد            (زنى آه يقين دارد شوهرش در سفر مرده، اگر بعد از عده وفات                     )  ٧٨۴مسئله  (
 آرده باشد، زن بايد عده نگه       ولى اگر شوهر دوم با او نزديكى      ;  شوهر اول  از سفر برگردد، بايد از شوهر دوم جدا شود و به شوهر اول  حالل است                   

 .دارد و شوهر دوم بايد َمهر او را مطابق زنهايى آه مثل او هستند، بپردازد، ولى حّق خرجى در ايام عده را ندارد
 اى دارد؟ آه مرد با رفتن همسرش به دانشگاه، اداره و يا هر محيط ديگرى مخالف باشد، زن شرعًا چه وظيفه در صورتى) ٧٨۵س (

آرى، اگر   .  ه زن، تبعّيت از زوج است، مگر در ضمن عقد، خالف آن را شرط نموده باشند یا عقد مبنّيًا بر آن شرط، منعقد شده باشد                                                 ج ـ وظيف    

الضرورات تبيُح  «چرا آه   ;  جلوگيریهاى شوهر به حّدى است آه باعث َحَرج و مشّقت غيرقابل تحّمل باشد، به مقدار رفع َحَرج و ضرورت، جایز است                           

 ۶/١١/٧۵ .»راتالمحظو

اگر مردى ابتدا با اشتغال همسر خود راضى بوده و اجازه داده، اّما پس از طى مراحل اشتغال بگويد آه راضى نيستم، آيا اين حق را       )  ٧٨۶س  (
 استخدام به وسيله اشخاص     دارد و يا وقتى اجازه داد، بايد نسبت به همه پيامدهاى آن پايبند باشد؟ و آيا بين آار موّقت و هميشگى تفاوتى هست؟ و آيا                           

 برد يا نه، فرقى هست؟ حقيقى و يا حقوقى، خصوصًا دولتى، تفاوتى وجود دارد؟ و بين آارى آه حّق شوهر را از بين مى

ده آه منع   بو مستلزم خساراتى در این زمينه است، در صورتى آه زوج متوجه           اّما اگر ;  ج ـ منع زوج از اشتغال زوجه با فرض اجازه قبلى، مانعى ندارد             

 ٢٨/١٠/٧۵ .بعدى مستلزم خسارت است، ضامن خسارت است، چون اوست آه با اجازه قبلى خود، چنين خساراتى را به زوجه وارد ساخته است

 شرآت در جلسات درس دينى تا چه اندازه منوط به اجازه شوهر است؟) ٧٨٧س (

 .م دادن آارهایى آه مزاحم حّق واجب شوهر باشد، حرام استج ـ براى بيرون رفتن زن از خانه، اجازه شوهر الزم است، و انجا

آورد، هست؟ اگر شوهر فوت آرد و جهيزّيه همراه            آيا شوهر، ضامن جهيزّيه همسرش آه در وقت عروسى به خانه شوهرش مى                )  ٧٨٨س  (
زّيه يا بعضى از آنها وجود نداشت و ورثه هم               ديگر ماَتَرآش در اختيار ورثه قرار گرفت، آيا وّراث ضمان دارند؟ در حين مطالبه، اگر آّل جهي                          

 اّطالعى نمودند، ضمان برعهده چه آسى است؟ اظهار بى

آورد و هرآسى آه با رضایت صاحبش مالى در اختيارش باشد،            ج ـ اگر خود زن، جهيزّیه را براى استفاده آورده و از بين رفته، ضمان براى آسى نمى                  

 .ضامن نيست

گويد آه پشيمان است،      را در پشت عقدنامه عروس خود به عنوان مهرّيه قرار داده و بعد از سالهاى متمادى مى                     اگر شخصى ِملكى  )  ٧٨٩س  (
 آيا پشيمانى او سودى دارد يا خير؟

وس خود بخشيده، ليكن اگر به عر  ;  داده و تحویل داده باشد، حّق برگشت ندارد        اش قرار  ج ـ اگر مال را به عنواِن هبه به پسر خود داده آه مهرّیه زوجه              

 ٢۴/١١/٧۴ .اگر از َرِحم نباشد، تا وقتى آه عين باقى است، حّق برگشت دارد

گردد آه اجناسى به عنوان جهيزّيه از سوى زوج تهّيه و                 در بعضى مناطق و بر اساس عرف محل، در حين عقد زوجه، قيد مى                    )  ٧٩٠س  (
شود، آه بعدًا در      درى صورت حساب و همراه زوجه به خانه شوهر فرستاده مى                تحويل خانواده زوجه گردد و پس از تحويل، به عنوان اموال پ                 

تحويل اجناس، اطالعى نيست، آيا اجناس قيد شده، ملك زوجه است               شود با توجه به اينكه از نّيت زوج در حين تهّيه و               مالكيت آنها اختالف پيدا مى     
 زوج؟ يا

جانب، هبه زوج به زوجه و بالعكس، در حكم            چرا آه به نظر اخير این      ;   متعارف محل هبه باشد     ج ـ در ملكّيت زوْج باقى است، مگر اینكه در عرف و               

 ٢١/١/٧۵ .هبه به َرِحم است و حّق برگشت ندارد

اى رفت و آمد داشته و در اين مدت، هدايايى مانند پوشاك و طال براى                          فردى دو سال و نيم به عنوان نامزد دخترى با خانواده                 )  ٧٩١س  (
خانواده دختر نيز متقابًال در اين مدت، مخارجى را در مورد                    .  ه دختر آورده است و براى مجلس خواستگارى مخارجى انجام داده است                     خانواد

اگر اآنون پسر به خواستگارى دختر ديگرى برود و از خانواده نامزد قبلى                .  ميهمانيها و پذيرايى از خانواده پسر و منسوبان به او متحّمل شده است               
مخارج و هداياى خود را بنمايد، از نظر شرع مقّدس اسالم چه حكمى دارد؟ و از طرف ديگر، در صورتى آه پدر دختْر مانع ازدواج دخترش                            طلب  

 با او شود، چه حكمى خواهد داشت؟

ا باقى باشد و تصّرف مغّير در آن            ج ـ اگر خانواده زوجه، ذى َرِحم نباشند و چيزى را هم خانواده دختر به جاى او به پسر نداده باشند و عين هدای                                     

 ٢٢/١٠/٧۵ .ليكن جلب رضایت، احوط و مطلوب است; چرا آه نامزدى حكم زوج و زوجه را ندارد; صورت نگرفته، رجوع و پس گرفتن مانعى ندارد

 تواند آن را پس بگيرد؟ شخصى  به همسرش آه از ارحام است چيزى بخشيده، آيا مى) ٧٩٢س (

 .توان پس گرفت و زوج و زوجه اگر از َرِحم هم نباشند، در حكم َرِحم هستند حام را نمىج ـ خير، ِهبه به ار
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 بارورى، َتلقيـح
مثل آنكه تلقيح آننده نامحرم       ;  البته بايد از مقّدمات حرام پرهيز شود         .  باردار نمودن مصنوعى زن با نطفه شوهرش جايز است            )  ٧٩٣مسئله  (

موجب حرام شدن نطفه و فرزند نيست، چون مربوط به مقّدمات است و خود مقّدمات، حرام است و فرزند، متعّلق              گونه اعمال،    هرچند اين ;  ...باشد و 
 .به زن و مرد صاحب نطفه است و همه احكام فرزند را داراست

 آيا استفاده از تخمك زنى آه به عقد موّقت درآمده و قرار دادن جنين در َرِحم زن دايمى، جايز است؟) ٧٩۴س (

 ١٨/٧/٧۵ .ـ استفاده از تخمك زن آه به عقد موّقت درآمده، براى قرار دادن در َرِحم زن دیگر، مانعى نداردج 

اگر نطفه لقاح يافته را آه متعّلق به يك مرد و زن است، به َرِحم زن ديگرى انتقال دهند، آيا اشكال دارد؟ آن زن چه نسبتى بايد با                                     )  ٧٩۵س  (
 مرد داشته باشد؟

و به هر حال،    ;  ادن نطفه آميخته شده در َرِحم زن دیگر، یعنى نطفه مرد و زنش آه قبًال مخلوط شده بعد از حالت امتزاج، هيچ مانعى ندارد                              ج ـ قرار د    

 فرزند متوّلد، فرزند صاحب نطفه، بلكه فرزند زن صاحب تخمك هم هست و معلوم نيست آه ارتباطى با صاحب َرِحم، اگر با شرایط ارضاع از شير او                                     

 ١٨/٧/٧۵ .نخورد پيدا آند، هرچند رعایت احتياط مطلوب است

پزشك متخّصص تشخيص داده آه نطفه زن ضعيف است و بايد با نطفه زن ديگرى تقويت شود                   .  شود دار نمى  زن شوهردارى  بچه   )  ٧٩۶س  (
دار شود، بچه متوّلد شده،      و اگر بعد از تلقيح، زن بچه       آيا تلقيح نطفه زن اجنبّيه به زن ديگر براى تقويت، جايز است يا خير؟                  .  دار شود  تا زن، بچه  
 يك از اين دو زن تعّلق دارد؟ به آدام

 ١۴/١/٧۵ .توان گفت حرام است، و بچه متعّلق به پدر و مادرش است ج ـ اگر با مقدمات حرام انجام نشود، خود این عمل را نمى

دار شود، آيا اين عمل صحيح است يا           ه نازاست، پيوند بزنند، و آن زن، بچه         اگر تخمدان زنى را به وسيله عمل جّراحى به زنى آ              )  ٧٩٧س  (
 خير؟ و در صورت صّحت، بچه به چه آسى تعّلق دارد؟

 .اى آه بهوجود آمده، به زنى آه بچه از او متوّلد شده تعّلق دارد رسد و ظاهرًا جایز است، و بچه ج ـ وجهى براى حرمت به نظر نمى

شود، چه زن و شوهر او را بشناسند و چه نشناسند، از طريق                    نگهدارى مى »  بانك اسپرم «اسپرم مرد اجنبى آه در        وارد نمودن    )  ٧٩٨س  (
 تلقيح مصنوعى در َرِحم زن مسلمانى آه شوهرش عقيم است، با رضايت شوهرش، چه حكمى دارد؟

ن منحصر به این طریق باشد، براى رفع مشكل نداشتن فرزند و َحَرج و               ليكن اگر راه فرزنددار شد    ;  ج ـ حرام است و باید از این گونه اعمال پرهيز نمود            

گردد، و همان گونه آه َحَرج نافى و رافع بعضى از حرامهاست، رافع این گونه حرامها                 مشّقتى آه براى زن و شوهر وجود دارد، حرمت عمْل مرتفع مى           

ر و اقوام ولو صاحب نطفه نباشد، به خاطر َحَرج و مشّقتى آه در نداشتن فرزند و                       نيز خواهد بود، آما اینكه همه آثار فرزند بودن آن بچه براى شوه                 

، مادر حقيقى اوست و ناگفته       )زن(گردد، و روشن است آه صاحب تخمك           ها در شرایط فعلى وجود دارد، مترّتب مى          ترتيب آثار اجنبى بر فرزندخوانده     

 مترّتب نيست و در این جهت، حكم اجنبى را دارد آه با هبه و تصّرفات منّجزه و یا وصّيت به                            نماند آه آثار ارث، بر شوهر و پدرخوانده و آن فرزند،              

ناگفته نماند آه اگر فرزند، دختر باشد، عالوه بر حكم ذآر شده، به حكم ربيبه بودنش نيز به آن شوهر                              .  توان او را در حكم وارث قرار داد            ثلث، مى 

/٢۴/۴ .است ا همسرخودش آه در محرميت مرد با ربيبه، فقط صدق ربيبه بودن و دختِر زن بودن مناطَمحرم است، به شرط حصول آميزش شوهر ب

٨٠ 

 جلوگيرى از باردارى، سقط جنين
 .به طور آّلى، پيشگيرى از حاملگى و استفاده از وسايل جلوگيرى از باردارى جايز است) ٧٩٩مسئله (
 نمايند، جايز است؟ نطفه، به صورتى آه پزشكان امروزه با روشهاى مختلف پيشنهاد مىآيا جلوگيرى از باردارى قبل از انعقاد ) ٨٠٠س (

 ٣٠/٣/٧۵ .ندارد ولى با داشتن فرزند، مانعى; اّما عقيم آردن دایم، در صورت نداشتن فرزند، جایز نيست; ج ـ جلوگيرى از باردارى جایز است

اّما اگر قبل از چهارماهگى براى جلوگيرى از تضيع آبرو و                  ;  اش را سقط آند      اگر زنى از زنا آبستن شود، جايز نيست بچه             )  ٨٠١مسئله  (
ولى به هر حال، بعد     ;  توان گفت حرام است، بلكه به جهت رفع َحَرج، مشكل تضيع آبرو، مخصوصًا با فرض توبه جايز است                     حيثّيْت سقط آند، نمى   

 .است  قتل نفس و آدمكشىاز چهار ماهگى و دميده شدن روح، سقطش به هيچ وجه جايز نيست و
 است؟ در صورتى آه در جنيْن روح دميده نشده باشد، آيا سقط آن جايز) ٨٠٢س (

توان با خوردن    یعنى با احتمال انعقاد نطفه و یا بسته شدن حيض هم نمى             ;  بلكه حّتى در صورت شك هم جایز نيست        ;  ج ـ سقط جنين، مطلقًا حرام است       

ولى براى رفع   .  بر آن داللت دارد   »  صحيحه رفاعه «ليكن منصوص است و      ;  این حكم، هرچند برخالف قواعد است      .  ددارو و یا غير آن، چنين آارى آر         

توان گفت حرام است و قاعده نفى حرج، رافع حرمت            خطر از مادر، با توجه به نظر آارشناسى و حرج غيرقابل تحّمل، در فرض عدم ولوج روح، نمى                    

 .است
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 يْن روح دميده شده باشد، آيا سقط آن جايز است؟در صورتى آه در جن) ٨٠٣س (

اش آامل است، مشكل، بلكه ممنوع         آند و دیه   آه قتل نفس صدق مى     )  چهارماهگى(ج ـ حكم به جواِز آشتن و از بين بردن جنين، بعد از ولوج روح                      

آرى، در این صورت، مادر      .  رسد ّیت و ترجيحى به نظر نمى      ولو با تردید امر بين ُمردن مادر و یا از بين رفتن فرزند، در هيچ یك از آن دو، مز                         ;  است

 ٣/٢/٧۵ .تواند خود را معالجه نماید، ولو اینكه منجر به سقط جنين گردد مى

 

 احكام شيردادن
 :شود  گفته خواهد شد، شير دهد، آن بچه به اين عده، َمحرم مى٨١٩اى را با شرايطى آه در مسئله  اگر زنى بچه) ٨٠۴مسئله (
 ;گويند مى» مادر رضاعى« زن آه او را خود. ١
 ;گويند مى» پدر رضاعى« شوهر زن آه شير، مال اوست و او را .٢
 ;باشند پدر و مادر آن زن، هرچه باال روند، اگرچه پدر و مادر رضاعى او. ٣
 ;آيند اند يا به دنيا مى هايى آه از آن زن به دنيا آمده بچه. ۴
 ;ها را شير داده باشند يين روند، چه از اوالد او به دنيا آمده باشند يا اوالد او آن بچههاى اوالد آن زن، هرچه پا بچه. ۵
 ;يعنى به واسطه شير خوردن، با آن زن، خواهر و برادر شده باشند;  خواهر و برادر آن زن، اگرچه رضاعى باشند.۶
 ; عمو و عمه آن زن، اگرچه رضاعى باشند.٧
 ;ضاعى باشنددايى و خاله آن زن، اگرچه ر. ٨
 ;اوالد شوهر آن زن آه شير، مال آن شوهر است، هرچه پايين روند، اگرچه اوالد رضاعى او باشند. ٩
 ;روند پدر و مادر شوهر آن زن آه شير، مال آن شوهر است، هرچه باال. ١٠
 ;خواهر و برادر شوهرى آه شير، مال اوست، اگرچه خواهر و برادر رضاعى او باشند. ١١
 . عمه و دايى و خاله شوهرى آه شير، مال اوست، هرچه باال روند، اگرچه رضاعى باشند عمو و.١٢

 .شوند شود، به واسطه شيردادن َمحرم مى همچنين عده ديگرى هم آه در مسائل بعد گفته مى
اند با دخترهايى آه از آن زن به        تو  گفته خواهد شد، شير دهد، پدر آن بچه نمى         ٨١٩اى را با شرايطى آه در مسئله         اگر زنى بچه  )  ٨٠۵مسئله  (

تواند دخترهاى رضاعى وغير رضاعى شوهرى را آه           همچنين بنا بر احتياط مستحب نمى      ;  اند يا دخترهاى رضاعى آن زن، ازدواج آند          دنيا آمده 
 .شير، مال اوست، براى خود عقد نمايد

 شد، شير دهد، شوهر آن زن آه صاحب شير است، به خواهرهاى               گفته خواهد  ٨١٩اى را با شرايطى آه در مسئله         اگر زنى بچه  )  ٨٠۶مسئله  (
 .شوند ولى احتياط مستحب آن است آه با آنان ازدواج ننمايد، و نيز خويشان شوهر به خواهر و برادر آن بچه، َمحرم نمى; شود آن بچه َمحرم نمى

اى آه شير    همچنين خويشان آن زن به برادر و خواهر بچه         ;  شود اى را شير دهد، به برادرهاى آن بچه َمحرم نمى           اگر زنى بچه  )  ٨٠٧مسئله  (
 . شوند خورده، َمحرم نمى

تواند آن دختر را براى خود عقد        اگر انسان با زنى آه دخترى را شير آامل داده ازدواج آند و با آن زن نزديكى نمايد، ديگر نمى                    )  ٨٠٨مسئله  (
 .آند

 . تواند با زنى آه آن دختر را شير آامل داده، ازدواج نمايد يگر نمىاگر انسان با دخترى ازدواج آند، د) ٨٠٩مسئله (
همچنين اگر زْن پدِر انسان از شير        ;  تواند با دخترى آه مادر يا مادر بزرگ انسان، او را شير آامل داده ازدواج آند                    انسان نمى )  ٨١٠مسئله  (

واج نمايد، و چنانچه دختر شيرخوارى را براى خود عقد آند، بعد مادر يا مادر                     تواند با آن دختر ازد      پدر او دخترى را شير داده باشد، انسان نمى            
 .شود بزرگ يا زن پدر او از شير همان پدر، آن دختر را شير دهد، عقد باطل مى

 است اگر    همچنين;  توان ازدواج آرد    با دخترى آه خواهر، يا زن برادر انسان از شير برادرش، او را شير آامل داده، نمى                            )  ٨١١مسئله  (
 . خواهرزاده يا برادرزاده، يا نوه خواهر يا نوه برادر انسان، آن دختر را شير داده باشد

گردد، چه بچه از همان دختر يا از زن ديگر شوهر              اگر مادرى بچه داماد خود را شير دهد، نكاح دخترش با دامادش باطل نمى                )  ٨١٢مسئله  (
 .شود بر شوهر خود حرام نمى) آه مادر آن طفل شيرخوار است(ير دهد، زن پسرش او باشد، همچنين اگر زنى بچه پسر خود را ش

اگر زْن پدِر دخترى، بچه شوهر آن دختر را از شير آن پدر شير دهد، عدم بطالن نكاح آن دختر با شوهر خود، خالى از قّوت                                   )  ٨١٣مسئله  (
 .نيست، چه بچه از همان دختر يا از زن ديگر شوهر او باشد

داده، برادر شوهر خود را به مدت چهار ماه شير داده است و برادر شوهر او فرزند                                خانمى ضمن اينكه بچه خود را شير مى              )٨١۴س  (
 حكم رابطه زن و شوهر چيست؟. گردد اش محسوب مى رضاعى
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ناگفته نماند آه شير دادن زن از         .  گردد خورد و سبب حرمت زن به شوهر نمى          ج ـ زن به جهت شيردادن به برادر شوهر خود، ازدواجش به هم نمى                  

 ۴/٧/٧۵ .مكروه است و ترآش سزاوار است) در مفروض سؤال و غير آن(پستان، به طور آّلى 

. از زن عمويم پرسيدم    .  داند ام، ولى مقدارش را نمى       مادر اين جانب مدعى است آه بنده در اول  توّلد از زن عمويم شير خورده                      )  ٨١۵س  (
توانم با   آنند، آيا بنده مى    با توجه به اينكه بعضى احتياط مى       .  اى گويد بر فرض صحت، يكى دو بار بيشتر شير نخورده           ىايشان هم يادش نيست و م     

 شود و ازدواج با او صحيح نيست؟ دختر عمويم ازدواج آنم يا اينكه خواهر رضاعى بنده محسوب مى

و مورد   حتياط هم احتياط ارشادى است به آینده آه مبادا آشف خالف شود،                ج ـ در مفروض سؤال، محرمّيت حاصل نشده و رضاع محّقق نگشته و ا                   

 ٣/١٠/٧۵ .شد مفروض هم با وضع مرقوم، آشف خالف نخواهد

و از زن   .  دو همسر داشت و من نوه پسرى زن اول  وى هستم             )  پدر بزرگ من  (باشم آه او     اين جانب يكى از نوادگان شخصى مى       )  ٨١۶س  (
 ام، آيا اين ازدواج صحيح است؟ ام، و اآنون با دختر عمه تنى خودم ازدواج آرده باشد شير خورده بزرگ ناتنى مىدوم پدر بزرگم آه مادر 

از زِن پدر بزرگ، مانع از عقد با          )  زوج(ج ـ چون ازدواج انجام شده ميان دختر عمه و پسر دایى تنى بوده، اشكال شرعى ندارد، و شيرخوردن پسر                            

/٣ .اند، از مادر بزرگ ناتنى، شير خورده باشند باشد آه پسر و دخترى آه با هم ازدواج آرده ه در صورتى مانع از عقد مىبلك; باشد دختر عمه نمى

١٠/٧٠ 

 شود؟ تواند به برادر آوچك خود شير بدهد؟ و اگر شير بدهد، آيا زن بر شوهر خود حرام مى آيا خواهر مى) ٨١٧س (

 .ویت در ترك استشود، هرچند احتياط و اول ج ـ حرام نمى

اآنون اين زن،   .  اى به دنيا آورده، بعدًا بچه و شوهرش به عّلت مجهولى فوت آردند               زنى شوهر آرده و در خانه شوهرش پسر بچه         )  ٨١٨س  (
ول، او را   پذيرد و با شير از شوهر ا         اى را براى شير دادن مى        در خانه شوهر دوم پسر بچه       .  شير در پستان دارد و شوهر دوم اختيار آرده است            

شود و بين شير از شوهر اول  و شوهر دوم، چهار الى پنج سال                  بعد از چند سال زندگى مشترك، از شوهر دوم صاحب دخترى مى            .  آند بزرگ مى 
 شوند؟ آيا اين پسر و دختر برادر و خواهر مى. فاصله افتاده است

.اند، گرچه صاحب شير قبلى، غير از پدر فعلى باشد           رزند رضاعى آن زن، محرم    چون همه دختران َنَسبى زن شيردهنده به ف        ;  شوند ج ـ با هم َمحرم مى     

٢٧/٨/٧۴ 

 شرایط شير دادنى آه عّلت َمحرم شدن است
 :شير دادنى آه موجب َمحرم شدن است، هشت شرط دارد) ٨١٩مسئله (
 ;پس اگر از پستان زنى آه مرده شير بخورد، فايده ندارد. بچه، شير زن زنده را بخورد.  ١
اى را آه از زنا به دنيا آمده به بچه ديگر بدهند، به واسطه آن شير، بچه به آسى َمحرم                                   پس اگر شير بچه     .   شير آن زن از حرام نباشد          .٢
 ;شود نمى
 اى ديگر به او بخورانند، موجب رضاع و               شيشه يا با وسيله       پس اگر شير را در گلوى او بريزند يا با                   .   بچه، شير را از پستان بمكد             .٣
 ;شود نمى حرمت
 ;  شير، خالص باشد و با چيز ديگر مخلوط نباشد.۴
پس اگر زن شيردهى از شوهرش طالق بگيرد و بعد شوهر ديگرى آند و از او آبستن شود و تا موقع زاييدن،                                  .   شير، از يك شوهر باشد        .۵

وهر اول  و هفت دفعه بعد از زاييدن، از شير شوهر دوم به                شيرى آه از شوهر اول داشته، باقى باشد و مثال هشت دفعه پيش از زاييدن، از شير ش                     
 ;شود اى بدهد، آن بچه به آسى محرم نمى بچه
شوند،   بچه به واسطه بيمارى، شير را قى نكند و اگر قى آند، بنا بر احتياط واجب، آسانى آه به واسطه شير خوردن به آن بچه َمحرم مى                                     .۶

 ;انه هم به او ننمايندبايد با او ازدواج نكنند و نگاه محرم
شود، شيِر سير بخورد يا مقدارى شير به او بدهند آه بگويند از آن شير،                 پانزده مرتبه، يا يك شبانه روز، به طورى آه در مسئله بعد گفته مى               .٧

 آسانى آه به واسطه شير         هم به او شير دهند، احتياط مستحب آن است              بلكه اگر ده مرتبه    ;  استخوانش محكم شده و گوشت در بدنش روييده است             
 ;شوند، با او ازدواج نكنند و نگاه محرمانه هم به او ننمايند خوردن او، به او محرم مى

بلكه اگر مثال پيش از تمام شدن دو          ;  شود  دو ساِل بچه تمام نشده باشد و اگر بعد از تمام شدن دو سال، او را شير دهند، به آسى َمحرم نمى                              .٨
ولى چنانچه از موقع زاييدن زِن شيرده بيشتر از دو سال گذشته               ;  شود بعد از آن، يك مرتبه شير بخورد، به آسى محرم نمى             سال، چهارده مرتبه و      

 .شود مى اى را شير دهد، آن بچه به آسانى آه گفته شد، َمحرم او باقى باشد و بچه باشد و شير
ولى اگر آمى غذا بخورد آه نگويند در بين آن غذا              ;  زن ديگرى را نخورد    بايد بچه در بين يك شبانه روز، غذاى ديگر يا شير                )  ٨٢٠مسئله  (

و نيز بايد پانزده مرتبه را از شيِر يك زن بخورد و در بين پانزده مرتبه، شير زن ديگرى را نخورد و در هر دفعه، بدون                                       ;  خورده، اشكال ندارد   
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گيرد تا وقتى سير       مى صبر آند آه از ابتداى وقتى آه پستان در دهان مى                  ولى اگر در بين شير خوردن، نفس تازه آند يا آ                 ;  فاصله شير بخورد   
 .شود، يك دفعه حساب شود، اشكال ندارد مى

اى را شير دهد، بعد شوهر ديگر آند و از شير آن شوهر هم بچه ديگرى را شير دهد، آن دو                             اگر زن از شير شوهر خود بچه        )  ٨٢١مسئله  (
 .ننمايند گرچه بهتر است با هم ازدواج نكنند و نگاه محرمانه به يكديگرا; شوند بچه به يكديگر َمحرم نمى

اگر زن از شير يك شوهر، چندين بچه را شير دهد، همه آنان به يكديگر و به شوهر و به زنى آه آنان را شير داده، محرم                                             )  ٨٢٢مسئله  (
 . شوند مى

ها و به آن مرد و       اى را شير دهند، آن بچه به همه بچه         رايطى آه گفته شد، بچه    اگر آسى چند زن داشته باشد و هر آداِم آنان با ش           )  ٨٢٣مسئله  (
 .شود به همه آن زنها، محرم مى

مثال هشت مرتبه و ديگرى هفت مرتبه شير بدهد، آن بچه به آسى                اى را  اگر آسى دو زن شيرده داشته باشد و يكى از آنان بچه             )  ٨٢۴مسئله  (
 .شود محرم نمى

بدهد، خواهر و برادر آن دختر به خواهر و برادر آن پسر،                            زنى از شير يك شوهر، پسر و دخترى را شير آامل                       اگر   )  ٨٢۵مسئله   (
 . شوند نمى محرم
 .شود، اگرچه احتياط مستحب آن است آه با او ازدواج نكند زنى آه برادر انسان را شير داده به انسان محرم نمى) ٨٢۶مسئله (
و ;  ازدواج آند )  يعنى به واسطه شير خوردن، خواهر يكديگر شده باشند           (ا دو خواهر، اگرچه رضاعى باشند         تواند ب  انسان نمى )  ٨٢٧مسئله  (

اند، در صورتى آه عقد آنان در يك وقت بوده، هر دو باطل است، و اگر در يك وقت نبوده،                         چنانچه دو زن را عقد آند و بعد بفهمد آه خواهر بوده             
 . ستعقد اولى صحيح و عقد دومى باطل ا

 :شود، اگرچه بهتر است آه احتياط آنند اگر زن از شير شوهر خود، يكى از اين افراد را شير دهد، شوهرش بر او حرام نمى) ٨٢٨مسئله (
 برادر شوهر يا خواهر      .۵;   برادرزاده خود  .۴;   اوالد عمو و اوالد دايى خود        .٣;   عمو و عمه و دايى و خاله خود          .٢;  برادر و خواهر خود    .  ١
 .  نوه زن ديگر شوهر خود.٨; عمو و عمه و دايى و خاله شوهرش. ٧;  خواهرزاده خود يا خواهرزاده شوهرش.۶; ر خودشوه
شود، ولى احتياط مستحب آن است آه از ازدواج با او             اگر آسى دختر عمه يا دختر خاله انسان را شير دهد، به انسان محرم نمى               )  ٨٢٩مسئله  (

 .نمايد خوددارى
رى مدت سه ماه پراآنده، يعنى روزى يك يا دو بار از زنى شيرخورده و در اين مدت، گاهى اّتفاق افتاده آه ده روز يا آمتر                                      دخت)  ٨٣٠س  (

 آيا اين دختر با شوهر و پسرهاى آن زن محرم است؟. اصًال از آن شيرنخورده

چون نه منحصرًا در یك شبانه       ;  ردد، ظاهرًا تحّقق پيدا نكرده     گ آید و سبب ایجاد حرمت مى       ج ـ در مفروض سؤال، رضاعى آه از خوردن شير پدید مى              

و نيز اطمينان نيست به اینكه شيرهایى را آه خورده، در              ;  روز از شير آن زن خورده، نه پانزده مرتبه پشت سر هم و بدون فاصله شدن شير دیگرى                      

 ۵/٧/٧۴ .رویيدن گوشت و محكم شدن استخوان، مستقًال تأثير داشته است

 :نوزاد دخترى آه چند روزه بوده، به مدت چهار ماه و اندى شير مادر پدرمان را خورده است، با توجه به اين مطلب بفرماييد) ٨٣١س (
 تر از پدرم هستند، محرم است يا خير؟ آه آوچك) عموهايم(آيا آن دختر به برادران پدر حقير . ١
 اند؟  عموهايم محرمآيا خواهران آن دختر آه با پدرم شيرخورده، بر پدر و. ٢
 ام به فرزندان آن دختر شيرخورده، محرم است؟ آيا عمه. ٣
 ام به فرزندان خواهر آن دختر شيرخورده، محرم است؟ آيا عمه. ۴
 اند؟ آيا فرزندان پدرم به خواهران آن دختر شيرخورده، محرم. ۵

 .تر  پدر شما باشند یا بزرگتر از دختر مذآور، در مفروض سؤال، به عموهاى شما محرم است، آوچك. ١ج 

 .خواهر آن دختر به پدر و عموهاى شما محرم نيست. ٢ج 

 .اند عمه شما نيز به فرزندان آن دختر محرم. ٣ج 

 .عمه شما به فرزندان خواهر آن دختر محرم نيست. ۴ج 

 ٩/٢/٧٠ .نيستند فرزندان پدر شما به خواهر دخترى آه شيرخورده نيز محرم. ۵ج 

اآنون .  خواهم آودآى را بزرگ آنم و مشكل محرمّيت دارم             مى.  شوم دار نمى  هستم آه از داشتن اوالد محروم هستم و بچه            زنى  )  ٨٣٢س  (
اگر با اين شير، آودآى را بزرگ آنم، آيا آن آودك به من محرم                   .  شوند خورند آه مثل زنان زايمان آرده، داراى شير مى            زنان قرصهايى را مى    

اينك اگر بخواهد از اين قرصها بخورد تا مجددًا شيردار شود      .  ادرم حدود شش ماه است آه فرزند خود را از شير گرفته است            شود؟ ضمنًا خانِم بر    مى
 گردد؟ مى شوم، محرم آن شير بنوشد، آيا آن آودك به من آه مادرخوانده او مى و اين بچه از
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 ١٢/۴/٧٣.است گردد و مسئله، از متفّردات اماميه موجب رضاع و حرمت نمى ،ج ـ شير حاصل از غير والدت و دّر لبن بدون والدت، به اجماع شيعه

اى را به فرزندخواندگى بگيريم، از نظر شرعى مسائل محرمّيت و ازدواج چگونه است؟ و در                                 آه بخواهيم بچه     در صورتى  )  ٨٣٣س   (
 شود؟ واج آن دو درآينده چه مىصورتى آه يك پسر و يك دختر به خانه بياوريم، محرم شدن آنها به هم و مسئله ازد

; گردند چون برادر و خواهر رضاعى مى      ;  شوند ج ـ اگر به هر دوى آن پسر و دختر، یك زن شير بدهد، با تحّقق شرایط رضاع، به همدیگر محرم مى                           

 رضاعى محسوب شده، محرم شوند و             اّما بچه پسر را باید خواهر یا زن برادِر مادرخوانده یا فرزندان آنها شير دهند تا خاله رضاعى و یا عّمه                                        

/١۶/٨ .دهد تا شير دهند تا عمو یا دایى رضاعى محسوب شده، محرم گردند پدرخوانده، دختر بچه را به خواهرش یا زن برادرش یا فرزندان آنها مى

۶٩ 

 مسائل متفّرقه شير دادن
ست آه مادر براى شير دادن از شوهر خود، مزد نگيرد، و             براى شير دادن به بچه، بهتر از هر شخص، مادر اوست و سزاوار ا               )  ٨٣۴مسئله  (

 . تواند بچه را از او بگيرد و به دايه بدهد و اگر مادر بخواهد بيشتر از دايه مزد بگيرد، شوهر مى; خوب است آه شوهْر مزد بدهد
ولى از يكديگر    ;  گر را احترام نمايند     آنند، مستحّب است يكدي      آسانى آه به واسطه شير خوردن، نسبت خويشاوندى پيدا مى                 )  ٨٣۵مسئله  (
 . برند و حقوق خويشاوندى آه انسان با خويشان خود دارد، براى آنان نيست نمى ارث
 .در صورتى آه ممكن باشد، مستحّب است آه بچه را دو سال تمام شير بدهند) ٨٣۶مسئله (
ولى جايز  ;  ند بدون اجازه شوهر، بچه شخص ديگرى را شير دهد          توا اگر به واسطه شير دادن، حّق شوهر از بين نرود، زن مى             )  ٨٣٧مسئله  (

مثال اگر شوهر او دختر شيرخوارى را براى خود عقد آرده            .  اى را شير دهد آه به واسطه شير دادن به آن بچه به شوهر خود حرام شود                   نيست بچه 
 . گردد شود و بر او حرام مى زن شوهر مىباشد، زن نبايد آن دختر را شير دهد، چون اگر آن دختر را شير دهد، خودش مادر 

اگر آسى بخواهد زِن برادرش به او محرم شود، بايد دختر شيرخوارى را مثال دو روزه براى خود صيغه آند و در آن دو روز با                )  ٨٣٨مسئله  (
 .  گفته شد، زِن برادرش آن دختر را شير دهد٨١٩شرايطى آه در مسئله 

مثال بگويد آه   .  كه زنى را براى خود عقد آند، بگويد به واسطه شير خوردن، آن زن بر او حرام شده است                         اگر مرد پيش از آن     )  ٨٣٩مسئله  (
و اگر بعد از عقد بگويد و خود زن هم حرف او را قبول                   ;  تواند با آن زن ازدواج آند       شير مادر او را خورده، چنانچه تصديق او ممكن باشد، نمى              

ولى در وقت نزديكى آردن، زن بداند بر آن مرد حرام است،                 با او نزديكى نكرده باشد، يا نزديكى آرده باشد،          پس اگر مرد     .  نمايد، عقد باطل است    
 . َمهر ندارد، و اگر بعد از نزديكى بفهمد آه بر آن مرد حرام بوده، شوهر بايد َمهر او را مطابق زنهايى آه مثل او هستند، بپردازد

تواند با آن    د آه به واسطه شير خوردن بر مردى حرام شده است، چنانچه تصديق او ممكن باشد، نمى                    اگر زن پيش از عقد بگوي      )  ٨۴٠مسئله  (
 . و اگر بعد از عقد بگويد، مثل صورتى است آه مرد بعد از عقد بگويد آه زن بر او حرام است و حكم آن در مسئله قبل گفته شد; مرد ازدواج آند

 : شود مى دن است، به دو چيز ثابتشير دادنى آه موجب محرم ش) ٨۴١مسئله (
 ;اى آه انسان از گفته آنان يقين پيدا آند خبر دادن عده. ١
ايم آه فالن بچه، يك شبانه روز         مثال بگويند ما ديده   .  ولى بايد شرايط شير دادن را هم بگويند        ;   شهادت دو مرد عادل يا دو زن آه عادل باشند           .٢

ولى اگر  ;   گفته شده، شرح دهند     ٨١٩همچنين ساير شرطها را آه در مسئله           .  هم در بين آن نخورده است       از پستان فالن زن، شير خورده و چيزى            
 . دانند و در عقيده با هم مخالف نيستند و با مرد و زن هم در عقيده مخالفت ندارند، الزم نيست آه شرايط را شرح دهند معلوم باشد آه شرايط را مى

 مقدارى آه موجب محرم شدن است، شير خورده يا نه، يا گمان داشته باشند آه به آن مقدار شير خورده، به                         اگر شك آنند بچه به    )  ٨۴٢مسئله  (
 .شود آسى محرم نمى

 عقيقه
 توانند از گوشت عقيقه فرزندشان بخورند؟ آيا والدين مى) ٨۴٣س (

 .ج ـ مادر، بلكه پدر، نباید بخورند و آراهت دارد و براى مادر، آراهت شدیدتر دارد

گويند استخوانها و پوست آن را بايد در آيسه آرد و دفن نمود، آيا                 اينكه بعضى مى  .  چگونگى مصرف گوشت عقيقه را بيان فرماييد       )  ٨۴۴س  (
 اين گونه آارها موجب تضييع مال و حرام نيست؟

توان براى   چه نپخته بين آنان تقسيم آنند، و حّتى مى         آند، چه گوشتش را بپزند و به مؤمنين بدهند، و              ج ـ گوسفند عقيقه را آه ذبح آردند، آفایت مى           

مجالس عزادارى و یا غير آن مصرف نمود و مستحّب است آه یك ران آن را به قابله بدهند، و بهتر آن است آه استخوان را پيش از پختن نشكنند، و                                      

ارد و تضييع مال و حرام است، بلكه خود دفن استخوان به قصد                  اّما قراردادن استخوان یا پوست آن در آيسه و دفن آردن زیر خاك، دليل موّجهى ند                      

 .استحباب، مشكل است
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 حضانت
آيا زنى آه منحرف است و به عّلت داشتن رابطه نامشروع به خوردن شّالق محكوم شده، در صورت جدايى از شوهر، دختر سه                                )  ٨۴۵س  (
 توان به او سپرد تا حضانت آند؟ اش را مى ساله

١۴ .تواند متكّفل حضانت و سرپرستى باشد حيت حضانت آودك را ندارد، چه از جهت جسمى و چه از جهت فكرى و اخالقى، نمىج ـ مادرى آه صال

/١٠/٧۵ 

 اش را از ديدار فرزندش آه تحت حضانت پدر است، محروم نمايد؟ آيا پدر شرعًا مجاز است آه همسر سابق و  مطّلقه) ٨۴۶س (

 ٨/۴/٧۴ .ندارد و معصيت است و پدر، چنين حّقىج ـ جلوگيرى از صله رحم، گناه 

شود، به غير از نفقه،       پس از فوت شوهر، همسر او حضانت صغار را به عهده دارد و براى نگاهدارى و زحمتى آه متحّمل مى                            )  ٨۴٧س  (
 آيا زن چنين حّقى دارد؟. آند اجرت اين آار را طلب مى

و باید به او پرداخت شود، مگر آنكه خودش مایل به نگهدارى فرزند باشد و حاضر به جدا شدن                         عمل را طلب دارد      )  اجرت متعارف (ج ـ اجرت المثل      

 ٢٩/١/٧٣ .آنها از خود نيست، آه در این صورت، چيزى طلبكار نيست

اّما ;  رمحال قصد ازدواج دارم، و به هيچ وجه قصد رهاآردن فرزندان خود را ندا                   .  شوهرم فوت آرده است و از او دو بچه دارم             )  ٨۴٨س  (
 دارند؟ آيا آنان چنين حّقى. خانواده شوهرم قصد دارند با زور فرزندانم را از من بگيرند

والیت و سرپرستى طفل و      (ج ـ حسب شرع و قانون، حّق نگهدارى طفل بعد از فوت پدر، مطلقًا با مادر است و پس از فوت پدر، قّيم شرعى فرزند                                      

 ٢۵/١٠/٧٨ .دارد  بر پدربزرگ، اولوّیت١١»َو ُاوُلوا االَْْرحاِم َبْعُضُهْم َاْولى ِبَبْعض«آیه شریف نيز مادر است، آه مادر به حكم ) اموال

 

 احـكــام طــالق
شوهرش در آن پاآى يا در حال نفاس يا حيض آه پيش از اين پاآى                   زن بايد در وقت طالق، از خون حيض و نفاس پاك باشد و               )  ٨۴٩مسئله  (

 . شود مى تفصيل اين دو شرط، در مسائل آينده گفته. ه باشدبوده، با او نزديكى نكرد
 : طالق دادن زِن در حال حيض يا نفاس، در سه صورت صحيح است) ٨۵٠مسئله (
 ;شوهرش بعد از ازدواج، از جلو با او نزديكى نكرده باشد. ١
 ;بعد بفهمد آه آبستن بوده، اشكال ندارد آبستن باشد، و اگر معلوم نباشد آه آبستن است و شوهر در حال حيض طالقش بدهد و .٢
 .  مرد به واسطه  غايب بودن نتواند يا برايش مشكل باشد آه پاك بودن زن را بفهمد.٣
و ;  اگر زن را از خون حيض پاك بداند و طالقش دهد و بعد معلوم شود آه موقع طالق در حال حيض بوده، طالق او باطل است                            )  ٨۵١مسئله  (

 .يض بداند و طالقش دهد و بعد معلوم شود آه پاك بوده، طالق او صحيح استاگر او را در حال ح
اگر مردى با همسرش آه از خون حيض و نفاس پاك است، نزديكى آند و بخواهد طالقش دهد، بايد صبر آند تا دوباره حيض                                 )  ٨۵٢مسئله  (

يعنى اگر سّيده ; همچنين است اگر يائسه باشد. يكى طالق دهد، اشكال نداردولى زنى را آه بالغه نشده يا آبستن است، اگر بعد از نزد; ببيند و پاك شود   
 . است، بيشتر از شصت سال قمرى و اگر سّيده نيست، بيشتر از پنجاه سال قمرى داشته باشد

است آه مدتش تمام شود يا      اند، طالق ندارد، و رها شدن او به اين            زنى آه صيغه شده، مثال يك ماهه يا يك ساله او را عقد آرده               )  ٨۵٣مسئله  (
 .، و شاهد گرفتن و پاك بودن زن از حيض، الزم نيست»مدت را به تو بخشيدم«: مرد، مدت را به او ببخشد، به اين ترتيب آه بگويد

مند شود و مثًال  مردى آه زنش را بدون داشتن نّيت طالق، به قصد اينكه زن بتواند از مطّلقه بودنش به لحاظ قانونى از مزايايى بهره              )  ٨۵۴س  (
 اى زمينى را به او بدهند، طالق بدهد، آيا چنين طالقى شرعًا صحيح است؟ از طرف اداره

باشد، طالق واقع    )  مثًال به قصد شوخى و یا صورى         (ج ـ در طالق، شرط است آه طالق دهنده، قصد طالق داشته باشد، وگرنه اگر بدون قصد جّدى                            

 ١١/٣/٧۵ .شود نمى

اى جز طالق ندارند، وظيفه چيست؟ حكم طالقى آه            اند و چاره   هرى عادل پيدا نشود و زوجين هم توافق بر طالق نموده             اگر در ش  )  ٨۵۵س  (
گويد  ، زوج هم به فارسى مى      »تو زوجه خود را مطّلقه سه طالقى آردى؟         «:  گويد دهند، به اين نحو آه مطّلق به زوج به فارسى مى              اهل سّنت مى  

 ، چه صورتى دارد؟»بلى«

                                                           
 .٧٥، آيه )٨(سوره انفال . ١١
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و شيعه  ;  شود، مراجعه نماید   ـ چون در طالق، عالوه بر شرایط دیگر، حضور دو عادْل شرط است، باید به شهرهاى دیگرى آه در آن عادل پيدا مى                           ج  

.آنيم  مى دهند، ما با آن، معامله طالِق صحيح       بلى، با طالقى آه آنها به طریق خود، زنهاى خود را طالق مى             .  تواند به طریق اهل سّنت، طالق بدهد       نمى

١٨/۴/٧۶ 

 عده طالق
تواند فورًا شوهر  يعنى اگرچه شوهرش با او نزديكى آرده باشد، بعد از طالق مى; زنى آه بالغه نشده و نيز زن يائسه، عده ندارد       )  ٨۵۶مسئله  (
 . آند

يعنى بعد از   ;  ق بايد عده نگه دارد     زنى آه بالغه شده و يائسه نيست، اگر شوهرش با او نزديكى آند و طالقش دهد، بعد از طال                         )  ٨۵٧مسئله  (
تواند  شود و مى    آنكه در پاآى طالقش داد، به قدرى صبر آند آه دوبار حيض ببيند و پاك شود، و همين آه حيض سوم را ديد، عده او تمام مى                                         

 .  شوهر آندتواند بعد از طالق، فورًا يعنى مى; ولى اگر پيش از نزديكى آردن با او طالقش بدهد، عده ندارد; شوهر آند
بينند، چنانچه شوهرش بعد از نزديكى آردن او را طالق دهد،               بيند، اگر در سّن زنهايى باشد آه حيض مى            زنى آه حيض نمى    )  ٨۵٨مسئله  (

 . بايد بعد از طالق تا سه ماه عده نگه دارد
شود تا سه ماه عده      ى، يعنى از موقعى آه ماه ديده مى        زنى آه عده او سه ماه است، اگر اول  ماه طالقش بدهند، بايد سه ماه هالل                  )  ٨۵٩مسئله  (

و اگر در بين ماه طالقش بدهند، بايد بقّيه ماه را با دو ماه بعد از آن و نيز آسرى ماه اول  را از ماه چهارْم عده نگه دارد، تا سه ماه تمام                                        ;  نگه دارد 
نه روز باشد، بايد ُنه روز باقى ماه را با دو ماه بعد از آن و بيست روز از ماه                      مثال اگر غروب روز بيستم ماه طالقش بدهند و آن ماْه بيست و                .  شود

چهارم، عده نگه دارد، و احتياط مستحب آن است آه از ماه چهارم، بيست و يك روز عده نگه دارد تا با مقدارى آه از ماه اول  عده نگه داشته، سى                                   
 . روز شود

بنابراين، اگر مثال يك روز بعد از طالْق بچه او به . اش تا به دنيا آمدن يا سقط شدن بچه اوست          ، عده اگر زن آبستن را طالق دهند     )  ٨۶٠مسئله  (
 .شود اش تمام مى دنيا آيد، عده

، چنانچه شوهرش با او نزديكى نمايد و مدت آن زن            )مثال يك ماهه يا يك ساله     (زنى آه بالغه شده و يائسه نيست، اگر صيغه شود            )  ٨۶١مسئله  (
بيند، چهل و پنج روز بايد از          بيند، بايد به مقدار دو حيض، و اگر حيض نمى              شود يا شوهر مدت را به او ببخشد، در صورتى آه حيض مى                   تمام

 . شوهر آردن خوددارى نمايد
پس اگر بعد از     .  داند يا ندان   شود، چه زن بداند طالقش داده        ابتداى عده طالق از موقعى است آه خواندن صيغه طالق تمام مى                )  ٨۶٢مسئله  (
 .دارد اند، الزم نيست آه دوباره عده نگه شدن عده بفهمد آه او را طالق داده تمام

شود، اگر طالق    اند و از نظر پزشكى، يقينًا و قطعًا آبستن نمى             هايش را بسته   زنى آه با عمل جّراحى َرِحمش برداشته شده و لوله            )  ٨۶٣س  (
  يا حكم زن يائسه و زير ُنه سال را دارد؟بگيرد، آيا واجب است آه عده نگه دارد

٢۶ .شود بيند، باید بعد از طالق، عده نگه دارد، ولو یقين دارد آه حامله نمى مى اند، ولى در سّن آسى است آه حيض ج ـ زنى آه َرِحمش را درآورده

/١١/٧٠ 

ت آه به دليل اختالفاتى آه داشته از شش ماه پيش از طالق              زنى از شوهرش طالق ِرْجعى يا بائن با بذل مهرّيه گرفته، اّما مدعى اس              )  ٨۶۴س  (
و تا هنگام انجام دادن آن با شوهرش نزديكى نكرده، آيا در اين صورْت نگه داشتن عده طالق بر اين زن واجب است يا خير؟ در صورتى آه آن زن                                

ديگرى ازدواج موّقت آند، حكم ازدواج دوم چيست؟ آيا به شوهر دوم خود را ملزم به نگه داشتن عده طالق نداند و يك ماه بعد از وقوع طالق با مرد      
 بر فرض وجوب عده، حرام مؤبد است يا خير؟

و ازدواج در عده غير، ولو عقد موّقت هم باشد، حرام                ;  ج ـ بعد از طالق، عده الزم است، ولو اینكه چند ماه قبل از طالق نزدیكى حاصل نشده باشد                           

اند آه زن در عده است یا                دانسته براى خود عقد آرده و بعد معلوم شده آه در عده بوده، چنانچه هيچ آدام نمى                                    همچنين اگر زنى را          ;  است

.ليكن عقد به هر صورْت باطل است      ;  شود، هرچند با او نزدیكى آرده باشد       اند آه عقد آردن زن در عده حرام است، آن زن بر او حرام نمى                 دانسته نمى

٢۴/۴/٧٨ 

 برود؟ تواند به مسافرت نى آه در عده بائن يا وفات است، مىآيا ز) ٨۶۵س (

 ١٨/۴/٧۶ .ج ـ اشكال ندارد

زنى به مدت يك شب صيغه موّقت گرديده و در همان شب نيز نزديكى و دخول انجام گرفته و زن نيز با خوردن قرص ضدحاملگى                            )  ٨۶۶س  (
در اين  .   مانده به حيض دوم، اقدام به ازدواج دايم با شخص ديگرى نموده است                  اطمينان به نبودن حمل يافته و پس از ديدن حيض اول  و يك هفته                   

تواند پس از ديدن دو حيض ديگر، مجددًا با همين شخص مجددًا صيغه عقد دايم                    صحيح است؟ آيا زن مى     )  دايم(مورد، تكليف چيست؟ آيا عقد دوم         
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اّطالع بوده، آيا فرد ديگرى آه از اين موضوع اّطالع دارد، در صورتى                        زن بى   ؟ با توجه به اينكه مرد، از در عده بودن                )اعاده نمايد (بخواند  
 است آه شوهر را مّطلع آند؟ پاشد،بر اوواجب مى زندگى ازهم داند آن مى آه

ان زمان و یا     آند، و حيض در هم      بيند، دو حيض است آه بعد از تمام شدن یا بخشيده شدن مدت، تحّقق پيدا مى                       ج ـ عده متعه در زنى آه حيض مى           

بيند و در سّن َمن تحيض است، چهل و پنج روز است و ازدواج در عده                      و عده زنى آه حيض نمى      ;  گردد بخشيده شدن مدت، جزو عده محسوب نمى        

اند آه زن در     هدانست آدام نمى  و چنانچه زنى را براى خود عقد آرده و بعد معلوم شده آه در عده بوده، چنانچه هيچ                     ;  غير، ولو عده متعه، باطل است      

ليكن عقد به هر صورْت     ;  شود، هرچند با او نزدیكى آرده باشد       اند آه عقد آردن زِن در عده حرام است، آن زن بر او حرام نمى               دانسته عده است یا نمى   

، بلكه با فرض متالشى      ) است چون اعالم آن حقوق اهللا     (باطل است و اعالم به زوج و آگاه نمودن او به اینكه زن در عده است، نه تنها واجب نيست                              

 ٢۴/۴/٧٨ .شدن زندگى و آبروریزى و مفاسد دیگرى آه مترّتب بر آن است، حرام و غير جایز است و مسلمان باید از آن اجتناب نماید

و پيش از آنكه     دهد   آند و بعد او را طالق مى         اند و در زمان عقد، پسر از ُدُبر با او نزديكى مى                دخترى را براى پسرى عقد آرده      )  ٨۶٧س  (
 حكمش چيست؟. دهند عده او تمام شود، او را شوهر مى

به عالوه آه بر فرض وجوب عده و           ;  اگرچه احتياط مستحب این است آه عده نگه دارد           ;  شود ج ـ به نظر این جانب، دخول در ُدُبر، موجب عده نمى                

 ١۵/٧/٧۴ .حرمت تزویج، اعالم هم غيرالزم، بلكه در بعضى از موارد، حرام است

 ِعّده زنى آه شوهرش مرده است
يعنى از شوهر آردن خوددارى نمايد، اگرچه       ;  زنى آه شوهرش مرده، اگر آبستن نباشد، بايد تا چهار ماه و ده روز عده نگه دارد                 )  ٨۶٨مسئله  (

ولى اگر پيش از گذشتن چهار ماه و        ;  نگه دارد و اگر آبستن باشد، بايد تا موقع زاييدن عده          ;  يائسه يا صيغه باشد، يا شوهرش با او نزديكى نكرده باشد          
گويند و   صبر آند و اين عده را عده وفات مى            »  أبعد االجلين «اش به دنيا آيد، بايد تا چهار ماه و ده روز از مرگ شوهرش، يعنى                          ده روز، بچه   

 .شود مخارج زن در عده وفات از ماترك شوهر پرداخت مى
  است، زينت نمودن و آرايش آردن، ولو با پوشيدن لباس الوان و سرمه آشيدن باشد و همچنين                              براى زنى آه در عده وفات        )  ٨۶٩مسئله  (

دهد،  اّما مسافرتهاى عادى آه به جهت نيازهاى اجتماعى يا شرعى و يا غير آنها انجام مى                          ;  آارهاى ديگرى آه زينت حساب شود، حرام است            
 .نيست حرام
ست آه زن، از مرگ شوهر مّطلع شود، هرچند حصول آن به محض فوت شوهر، همانند عده                            ابتداى عده وفات از موقعى ا        )  ٨٧٠مسئله  (

 .طالق، خالى از وجه و قوت نيست
 :شود مى ام تمام شده، با دو شرط از او پذيرفته اگر زن بگويد آه عده) ٨٧١مسئله (
 ;مورد تهمت نباشد. ١
 . دت، تمام شدن عده ممكن باشد از طالق يا مردن شوهرش به قدرى گذشته باشد آه در آن م.٢

 طالق بائن و طالق ِرْجعى
تواند بدون عقد، او را به زنى قبول           يعنى نمى ;  آن است آه بعد از طالق، مرد حق ندارد به زن خود رجوع آند                  »  طالق بائن «)  ٨٧٢مسئله  (

 :نمايد، و آن بر پنج قسم است
 ;طالق زنى آه بالغه نشده باشد. ١
 ;يعنى اگر سّيده است، بيشتر از شصت سال قمرى و اگر سّيده نيست، بيشتر از پنجاه سال قمرى داشته باشد;  باشد طالق زنى آه يائسه.٢
 ;طالق زنى آه شوهرش بعد از عقد با او نزديكى نكرده باشد. ٣
 ;اند طالق سوِم زنى آه او را سه دفعه طالق داده. ۴
 . طالق ُخلع و مبارات.۵

تواند به او رجوع      واهد شد و به غير از اينها طالق رجعى است آه بعد از طالق، تا وقتى زن در عده است، مرد مى                               احكام اينها بعدًا گفته خ      
 . نمايد
ولى در بعضى از     ;  اى آه موقع طالق در آن بوده، بيرون آند             آسى آه زنش را طالق رجعى داده، حرام است او را از خانه                  )  ٨٧٣مسئله  (

 .رود همچنين حرام است آه زن براى آارهاى غير الزم از آن خانه بيرون;  گفته شده، بيرون آردن او اشكال نداردمواقع، آه در آتابهاى مفّصل

 احكام رجوع آردن
 :آند تواند به زِن خود رجوع در طالق رجعى، مرد به دو ِقسم مى) ٨٧۴مسئله (
 ;ستا حرفى بزند آه معنايش اين باشد آه او را دوباره زن خود قرار داده. ١
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 .  به قصد رجوع آارى آند آه از آن بفهمند آه رجوع آرده است.٢
بلكه اگر بدون اينكه آسى بفهمد، بگويد آه به زنم رجوع            ;  براى رجوع آردن الزم نيست آه مرد شاهد بگيرد، يا به زن خبر دهد              )  ٨٧۵مسئله  (

 . آردم، صحيح است
مالى از او بگيرد و با او صلح آند آه ديگر به او رجوع نكند، حّق رجوع از بين                       مردى آه زن خود را طالق رجعى داده، اگر            )  ٨٧۶مسئله  (
 . رود نمى

اگر مردى زنى را دوبار طالق دهد و به او رجوع آند، يا دوبار او را طالق دهد و بعد از هر طالق، عقدش آند، بعد از طالق                                 )  ٨٧٧مسئله  (
تواند  شود، يعنى مى   سوم با شخص ديگرى ازدواج آند، با چهار شرط به شوهر اول حالل مى             ولى اگر بعد از طالق      ;  سوم، آن زن بر او حرام است      
 :آن زن را دوباره عقد نمايد

تواند او را عقد     عقد شوهر دوم، هميشگى باشد، و اگر مثال يك ماهه يا يك ساله او را صيغه آند، بعد از آنكه از او جدا شد، شوهر اول نمى                               .  ١
 ;آند

 ;بالغ باشد و با او نزديكى و دخول آند، و بنا بر احتياط واجب بايد انزال شودشوهر دوم، . ٢
 ;شوهر دوم طالقش دهد يا بميرد. ٣
 . عده طالق يا عده وفات شوهر دوم تمام شود. ۴
 استناد به اينكه در      تواند با  مردى آه به طور قانونى زنش را طالق داده و بعد از طالق رجوع آرده، آيا بعد از رجوع، آن زن مى                          )  ٨٧٨س  (

 محضر رسمى طالق گرفته است، با مرد ديگرى ازدواج آند؟ اگر با مرد ديگرى ازدواج آرده باشد، حكمش چيست؟

زن شوهردار است آه  و شوهر آردن چنين زنى، مثل ازدواج; رسمى ثبت شده باشد ج ـ زن به همسرى مرد نخسْت باقى است، هرچند طالق در محاضر    

 ١١/٣/٧۵ .نيست اول، باقى است و فرقى بين این زن و زنان شوهردار دیگر است و به همسرى مردازدواجش باطل 

توانند با هم مصاحبت     رفتار زن مطّلقه به طالق رجعى در برابر همسرى آه وى را طالق داده، چگونه بايد باشد؟ آيا زن و مرد مى                      )  ٨٧٩س  (
 گردد؟ ند؟ و اصوًال چه چيزى موجب باطل شدن طالق مىداشته، برابر هم بدون حجاب باشند يا با هم بخواب

شاءاهللا، رجوع   بلكه مطلوب و مرغوب است تا ان        ;  دهد، نه تنها ممنوع نيست      ج ـ در زمان عده، اگر زن آارهایى آه موجب جلب شوهر است، انجام                  

لمس آردن بدن محّقق شود، در        و یا هر عملى مانند بوسيدن و        هر لفظى آه داللت بر رجوع نماید           و;  محّقق گردد و آانون گرم خانواده، استمرار یابد         

 ٣٠/٨/٧١ .است عده رجعّيه، به حكم زوجه است و نگاه به او مانند زوجه، جایز رجوع آافى است و مطّلقه در زمان

 طالق ُخْلع
 . گويند» طالق ُخلع« طالقش دهد، بخشد آه طالق زنى را آه به شوهرش مايل نيست و َمهر يا مال ديگر خود را به او مى) ٨٨٠مسئله (
آسى آه زن خود را سه طالقه آرده است، اگر بخواهد مجددًا رجوع نمايد و نخواهد با زن سابقش شخص ديگرى ازدواج نمايد                                   )  ٨٨١س  (

  نباشد؟تواند آن زن را صيغه موّقت آند يا به تعبير ديگر، ازدواج موّقت نمايد تا ديگر احتياجى به محّلل ، آيا مى)محّلل(

و فرقى بين ُمتعه نمودن زوج اول  و عقد دایم نيست و عقد دایم و متعه، قبل ; ج ـ بعد از سه طالق، احتياج به محّلل است و هيچ راه دیگرى وجود ندارد

 ۶/۶/٧۵ .از محّلل، باطل و فعل حرام است

 طـالق ُمبارات
 .گويند» ُمبارات« مرد بدهد آه او را طالق دهد، آن طالق را اگر زن و شوهر يكديگر را نخواهند و زن، مالى به) ٨٨٢مسئله (
تواند رجوع آند و بدون عقد، دوباره او را زن خود            اگر زن در بين عده طالق ُخلع يا ُمبارات از بخشش خود برگردد، شوهر مى              )  ٨٨٣مسئله  (
 . دهد قرار
 . شتر از َمهر نباشد، ولى در طالق ُخلع اگر بيشتر باشد، اشكال نداردگيرد، بايد بي مالى را آه شوهر براى طالق ُمبارات مى) ٨٨۴مسئله (

 مسائل متفّرقه طالق
اگر مردى، زنى را گول بزند آه از شوهرش طالق بگيرد و با او ازدواج آند، اين فريب دادن و صحبت آردن، گرچه حرام و                               )  ٨٨۵مسئله  (

مرد، محكوم به بطالن نيست و از اين جهت، مثل بقّيه                   را نگاه داشت، ازدواج با آن        اّما اگر نعوذ باهللا، زن طالق گرفت و عده                 ;  معصيت است 
 .اند ولى هر دو معصيت بزرگى آرده; طالق و عقد آن زن با شرايطش صحيح است ازدواجهاست و

ى ندهد، اختيار طالق با او      هرگاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط آند آه اگر شوهر مسافرت نمايد، يا مثال شش ماه به او خرج                       )  ٨٨۶مسئله  (
تا شش ماه خرجى ندهد، از طرف او براى طالق خود وآيل                   ولى چنانچه شرط آند آه اگر مرد مسافرت آند يا مثال               ;  باشد، اين شرط باطل است      

 .باشد، چنانچه پس از مسافرت مرد يا خرجى ندادِن شش ماه، خود را طالق دهد، صحيح است
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 .  شده، اگر بخواهد با ديگرى ازدواج آند، بايد نزد مجتهد عادل برود و به دستور او عمل نمايدزنى آه شوهرش گم) ٨٨٧مسئله (
ميلى باطنى  اآنون گذشته از بى. من به اصرار بيش از حّد والدين و اقوام، برخالف ميل باطنى خود، مجبور به وصلت با مردى شدم  )  ٨٨٨س  (

به همين جهت براى درخواست طالق به         .  آورد م آه زندگى مشترك با او برايم ُعسر و َحَرج مى              خود و خوى زشت و غيرقابل تحّمل او، يقين دار            
شود آه   يعنى بايد با شوهرت عروسى آنى و بعد از آن، معلوم مى              ;  گويد آه ُعسر و َحَرج براى ما ثابت نيست           اّما دادگاه مى  ;  دادگاه مراجعه آردم  

 يست؟حال تكليف من چ. ُعسر و َحَرج هست يا خير

تواند طالق دهد و یا زوج را به حكم والیت، مجبور به  شود و محكمه شرعّيه به عنوان والیت بر ممتنع، مى ج ـ مسئله ُعسر و َحَرج آه باعث طالق مى         

چون وضعيت یك   ;  نيستو در تحّقق ُعسر و َحَرج و احراز آن، فرقى بين زمان قبل از عروسى و بعد از آن                      ;  طالق نماید، باید بر آن محكمه محرز گردد        

گردد،  خانواده قبل از عروسى و به خانه شوهر رفتن، ممكن است آشكار باشد، و با توجه به اینكه مطّلقه بودن دختر از نظر اجتماعى عيب محسوب مى               

رسد  این گونه موارد، به نظر مى     ، در   »َمهرم حالل، جانم آزاد   «:  با این حال، اگر دخترى حاضر به بخشيدن َمهر به زوج باشد و به قول معروف بگوید                   

.محّقق و ثبوتش هم براى قاضى امرى متعارف است و علمش چون از راه متعارف است، حّجت است، هرچند مطلق علم قاضى، حّجت نيست                              آه ُعسر 

١/٨/۶٨ 

توسط دولت غير مسلمان       البته طالق دولتى       (ولى طالق شرعى نداده         ;  شوهر زنى تقريبًا يازده سال است آه او را ترك آرده                    )  ٨٨٩س   (
گويد آه طالق شرعى نگرفته        گذرد، به شوهر دوم مى       مدتى آه مى   .  آند و بعد از اين يازده سال، زن با مردى ازدواج مى                )  هندوستان داده شده   

د ازدواج بخواند يا خير؟     اش عق  آيا اين زن بايد از شوهر اول طالق بگيـرد و دوباره با شوهر آنونى              .  است، در حالى آه از شوهر دوم يك پسر دارد          
 و پسر به چه آسى تعّلق دارد؟

داند، هرچند این اعتقاد به جهت عمل و التزام به قوانين  رسد آه چون مرد، او را طالق داده و خود را طالق دهنده و زوجه را مطّلقه مى         ج ـ به نظر مى    

ولو در مسئله طالق    (جه با شوهر دوم مانعى ندارد و او به تدّین خود عمل آرده               غيرمذهب شيعه باشد و طالق را با مقّررات آنها انجام داده، ازدواج زو             

 بنابراین، تمام آثار ازدواج صحيح، بر ازدواج دوم مترّتب است             ١٢.»الُتْتَرُك المرئة بغير زوج والتجعل معّلقة      «:  و نباید زوجه بدون زوج بماند آه       )  باشد

 ٧/١٠/٧٣ .زاده است و پسر از آِن شوهر دوم و حالل

 تكليف اين نزاع چيست؟. پس از جدا شدن زن و مرد، در زمينه اثاث خانه بين آن دو اختالف است) ٨٩٠س (

اليد هستند، نياز به اثبات دارد و یا با قسم           ج ـ چيزهایى آه از مختّصات زوج و یا زوجه است، از صاحب اختصاص است و بقّيه اموال، چون هر دو ذى                      

 .شود مىنزد حاآم، فيصله داده 

همسرم عالوه بر اينكه از نظر خانوادگى، فرهنگى و اجتماعى با بنده تناسب ندارد، در توانايى اداره خانه و تربيت فرزند هم بسيار                          )  ٨٩١س  (
نسته و  ام از دست رفته است و به دليل برخوردهاى نادا              مثًال آرامش فكرى و روحى     .  ام شده است   ناتوان است و باعث بروز مشكالتى در زندگى          

 آيا اين داليل، براى طالق دادن آافى نيست؟. دهد ضعيف خود با ميهمان و ديگر مسائل، از نظر روحى و جسمى و ماّدى مرا رنج مى

ها چنين   هلذا نباید با این گونه بهان      .  »َاْبَغُض الحالِل الى اهللا الطالق     «:  ج ـ هرچند طالق به دست مرد است، ليكن بسيار مذموم است و در روایات آمده                    

 ٢٩/٣/٧۵ .توان برخى از مشكالت را حل آرد مبغوضى را مرتكب شد و با مقدارى گذشت و عفو مى

 

 احـكــام مفقـوداألثـر
اّما زوجه پس از گذشت چهار سال، ضمن مراجعه به حاآم              ;  نمايد زوج مفقود گشته است و نفقه عيال او را نيز دولت پرداخت مى               )  ٨٩٢س  (
 چيست؟ وظيفه حاآم. نمايد  َحَرج، تقاضاى طالق غيابى مىبه عّلت ُعسر و شرع

 .دهد ج ـ حاآم شرع آه ولّى غایب و ممتنع است، وقتى آه ُعسر و َحَرج زنى را تشخيص داد، والیتًا از طرف مفقود طالق مى

 ست؟در صورتى آه حيات مفقود، احراز گرديد، تكليف ازدواج مجّدد ازحيث صّحت يا بطالن چگونه ا) ٨٩٣س (

ج ـ چون طالق حاآم به عنوان والیت بر غایب، نافذ است، طالق صحيح و شوهر پيدا شده، حّقى به آن زن ندارد، و ازدواج مجّدد آن زن به حكم خود                                       

 ٢١/١١/٧١ .باقى است

ًا اقدام به تفّحص وى      ، شخص »لزوم الرفع الى الحاآم   «مردى بيش از چهار سال است آه ناپديد گرديده و همسرش به لحاظ جهل به                    )  ٨٩۴س  (
در اين مدت، هيچ آس،      .  نموده است و حّداقل پس از چهار سال يا زمانى آه از پيدا شدن وى نا اميد شده، از دادگاه درخواست طالق نموده است                                 

ر نا اميد گرديده و در ُعسر و َحَرج      وجوبًا يا تبّرعًا، متكّفل مخارج و نفقه زن نگرديده و زن، ادعاى ُعسر و َحَرج آرده و دادگاه هم از پيدا شدن شوه                      
 نه؟ توان حكم به طالق اين زن داد يا با توجه به اين مسائل، آيا مى. بودن زن هم برايش ثابت گرديده است

                                                           
 . بالتكليف باشدزن نبايد بدون همسر رها شود و نبايد در امر شوهرش، معّلق و. ١٢
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سال بعد از   تواند طالق بدهد و گذشت چهار         ج ـ دادگاه جمهورى اسالمى فقط با استناد به ُعسر و َحَرج محرز شده در مورد سؤال یا سایر موارد، مى                          

و ;  مراجعه به دادگاه و حاآم، در صورت ناپدید شدن شوهر، الزم نيست و ادّله َحَرج بر همه ادّله احكام، مقّدم و آبى از هرگونه تقييد و تخصيص است                                 

ليكن ;  ود و بتواند ازدواج نماید    جدا ش  تر از طالق است، قضّيه را حل آرد، تا زن از شوهر              طالق، آه آسان   ناگفته نماند آه شاید بتوان با راهى غير از         

 ٢٨/٧/٧۵ .است طالق، متيّقن و احوط

تواند نفقه   دهد، عده طالق است يا عده وفات؟ همچنين در زمان عده، آيا زن مى               عده زنى آه حاآم، واليتًا از طرف مفقود طالق مى          )  ٨٩۵س  (
 خود را از اموال مفقود برداشت نمايد؟

 ٢٨/٣/٨٢ .شود مى مخارج زن در عده وفات، از ماترك شوهر پرداخت و حتياطًا باید عده وفات نگه دارد،ج ـ اگر حاآم او را طالق داد، ا

چنانچه برابر مقّررات شرع و قانون، براى غايب مفقوداألثر، حكم طالق صادر گردد، زن بايد به ميزان عّده وفات، عّده نگه داشته                         )  ٨٩۶س  (
حال اگر زن مطّلقه غايب، مفقوداألثر، يائسه و يا غير مدخول بها باشد و              .  ، مراجعت نمايد، حّق رجوع دارد     باشد و هرگاه شوهر قبل از انقضاى عّده       

در حين عّده، شوهر غايب، مراجعت نمايد، آيا باز براى شوهر، حّق رجوع هست و يا چون طالق يائسه و غير مدخول بها، بائن است، ديگر حّق                                   
يگر، طالق غايب مفقوداألثر، مطلقًا رجعى است، ولو در زن يائسه و غير مدخول بها، يا بينوئيت طالق                            رجوع براى شوهر نيست؟ به عبارت د         

 يائسه و غير مدخول بها، موجب تقّيد رجعّيت طالق غايب مفقوداألثر در غير موارد ياد شده است؟

چون حكم به رجوع در  ;  ات بين زن یائسه و بائنه و رجعيه نيست        فرقى در رجوع شوهر مفقوداألثر، پس از مراجعت در زمان عّده وف           :  ج ـ پاسخ اجمالى   

 .مورد حكم خاص است و مربوط به فرض موت، آه خالفش ظاهر شد

در رجوع شوهر مفقوداألثر در عّده زن بعد از طالق والیى و حكومتى، فرقى بين یائسه و غير مدخوله آه طالقشان بائن است و مدخوله                          :  پاسخ تفصيلى 

ه طالقش رجعى است، وجود ندارد و مقتضاى اطالِق دليل عدم فرق است و وجهش هم آن است آه عّده زن به عّده وفات، عّده فرض وفات                             غير یائسه آ  

گردد و به عبارت دیگر، حكم به رجوع در مفقود األثر، نه از باب رجوع در                    اثر است و زن به شوهر بر مى          پس با پيدا شدن شوهر، فرض، بى       .  است

محل  بلكه حكم خاص در این مورد، در عّده وفات است به دليل فرض موت، و با پيدا شدن شوهر، فرض بى; آه مخصوص طالق رجعى باشدطالق است 

 ١٢/۶/٧٧ .گردد و طالق هم از باب سقوط حّق مرد به زن است، براى فرض آشف حيات بعد از تمام شدن عّده مى

 

 احـكــام َنـذر و َعهـد
ن است آه انسان ملتزم شود آه آار خيرى را براى خدا به جا آورد، يا آارى را آه انجام ندادن آن بهتر است، براى خدا                            آ»  نذر«)  ٨٩٧مسئله  (
 .نمايد ترك

چنانچه بهبود يابم، براى خدا بر      «:  پس اگر آسى مثًال بگويد    .  در نذر بايد صيغه خوانده شود و الزم نيست آن را به عربى بخوانند              )  ٨٩٨مسئله  (
 .، نذر او صحيح است»ت آه ده تومان به فقير بدهممن اس
 .نذر زن بدون اجازه شوهرش اگر مانع از حقوق واجبه شوهر، مانند حّق استمتاع به طور متعارف باشد، باطل است) ٨٩٩مسئله (
 .ل آردن به نذر باز داردهرگاه زن نذر آند و نذرش صحيح باشد، شوهرش حق ندارد نذر او را به هم بزند يا او را از عم) ٩٠٠مسئله (
اگر آسى مختّص امام معصومى براى مثال چيزى نذر آند، چنانچه مصرف معّينى را قصد آرده، بايد به همان مصرف برساند،                       )  ٩٠١مسئله  (

همچنين است اگر چيزى   .  ايدو اگر مصرف معّينى را قصد نكرده، بايد به فقرا و زّوار بدهد، يا مسجد و مانند آن بسازد و ثواب آن را هديه آن امام نم                           
 .اى نذر آند را براى امامزاده

باشد ونذر را با صيغه     )  عليه السالم (نذر آرد اگر دخترم بهبود يابد، نصف َمهر او براى حضرت ابوالفضل             .  زنى دخترش بيمار شد   )  ٩٠٢س  (
 آيا نذر او درست است؟. شرعى انجام داده

 ١٣/٢/٧۵ .آرى، خود دختر اگر خواست انجام دهد، مانعى ندارد، ليكن الزم نيست. ستج ـ چون نذر در حّق غير است، الزم الوفا ني

) با توجه به بسته بودن راه        (آيا اين نذر     .  بيندازد)  عليه السالم (زنى نذر آرده آه گوشواره خودش را در داخل ضريح امام حسين                 )  ٩٠٣س  (
 تكليف چيست؟درست است يا نه؟ و اگر درست باشد، فعًال آه راه بسته است، 

مورد وثوق است    حاضر، باید گوشواره را در اختيار شخصى آه عازم آربالست و               ج ـ اگر صيغه نذر را خوانده باشد، نذر او صحيح است و در حال                    

 ١٣/٢/٧۵ .بيندازد)عليه السالم(بگذارد، تا در ضریح حضرت ابى عبداهللا الحسين

 همسر را ابطال آنند؟توانند نذر فرزند و  آيا پدر و شوهر مى) ٩٠۴س (

 ٢٨/٢/٧۶ .آنند توانند ابطال ج ـ در صورتى آه نذر آنان صحيح باشد، نمى
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 احـكــام َقَسـم خـوردن
اگر آسى قسم بخورد آه آارى را انجام دهد يا ترك آند و مثال قسم بخورد آه روزه بگيرد يا دخانيات استعمال نكند، چنانچه عمدًا              )  ٩٠۵مسئله  (

ايد آّفاره بدهد، يعنى يك بنده آزاد آند يا ده فقير را سير آند يا آنان را بپوشاند، و اگر اينها را نتواند انجام دهد، بايد سه روز، روزه                                       مخالفت آند، ب  
 .در پى باشد بگيرد و بنابر احتياط واجب پى

خواهد نسبت به مال خودش قسم بخورد، بايد در          خورد، بايد بالغ و عاقل باشد و اگر مى         آسى آه قسم مى   .  ١:قسم چند شرط دارد   )  ٩٠۶مسئله  (
; اند، درست نيست پس قسم خوردن بچه و ديوانه و مست و آسى آه مجبورش آرده. حال بالغ شدن، سفيه نباشد و از روى قصد و اختيار قسم بخورد         

آارى را   دهد، بايد حرام و مكروه نباشد، و       خورد انجام     آارى را آه قسم مى      .٢;همچنين است اگر در حال عصبانى بودن، بدون قصد، قسم بخورد             
بهتر از انجام    مردم، قسم بخورد آه آار مباحى را به جا آورد، بايد ترك آن در نظر                 اگر خورد ترك آند، بايد واجب و مستحب نباشد، و           آه قسم مى  

به يكى از اسامى خداوند       .  ٣;نباشد م، بهتر از ترآش    آند، بايد انجام دادن آن در نظر مرد            ترك را دادنش نباشد، و نيز اگر قسم بخورد آار مباحى            
گويند، ولى به    غير خدا هم مى    نيز اگر به اسمى قسم بخورد آه به        .  »اهللا«و  »  خدا«مانند  ;  شود گفته نمى  عالم، قسم بخورد آه به غير ذات مقّدس او          

; و رازق قسم بخورد، صحيح است      آيد، مثل آنكه به خالق     ر مى شود آه هر وقت آسى آن اسم را بگويد، ذات مقّدس حق در نظ              قدرى به خدا گفته مى    
احتياط عمل به آن قسم است بلكه لزوم عمل             آيد، ولى او قصد خدا را آند، مقتضاى          بدون قرينه، خدا به نظر نمى       بلكه اگر به لفظى قسم بخورد آه        

ولى آدم الل اگر با اشاره قسم بخورد،         ;  ش آن را قصد آند، صحيح نيست        قسم را به زبان بياورد، و اگر بنويسد يا در قلب              .۴;باشد نمى خالى از قّوت  
خورد، ممكن باشد و بعد تا آخِر وقتى آه براى قسم معّين آرده،                  عمل آردن به قسم براى او ممكن باشد، و اگر موقعى آه قسم مى                  .۵;صحيح است 

ناگفته نماند آه قسمهاى متعارف آه براى اثبات حّقانّيت            .  خورد ده به هم مى    ناتوان شود يا برايش مشّقت داشته باشد، قسم او از وقتى آه ناتوان ش                   
خورد،  گيرد، اگر دروغ باشد، حرام و معصيت است و در روايت آمده آه ذات بارى، به آسى آه به او قسم دروغ مى                           گفتارها و رفتارها انجام مى    

آرى، قسم دروغ براى احقاق حق و        .  و اگر راست باشد، مكروه و ناپسند است        ;  »!تر پيدا نكردى آه به او قسم بخورى؟         از من ضعيف  «:  فرمايد مى
اگر پدر از قسم خوردن فرزند در        )٩٠٧مسئله  .(يا رفع ظلم، اگر راه منحصر به آن باشد، تجويز شده و به هر حال، ترك قسم، مطلقًا مطلوب است                       

 شوهر از قسم خوردن زن در امورى آه مانع از حّق استمتاع شوهر باشد                        امورى آه ناخوشايند و موجب اذيت شدن پدر است جلوگيرى آند، يا                  
 .جلوگيرى نمايد، قسم آنان صحيح نيست، مگر در فعل واجب و ترك حرام آه عمل به آن مثل بقّيه قسمها واجب است

 

 احـكــام وصّيــت
و آارهايى انجام دهند، يا بگويد بعد از مرگش چيزى           آن است آه انسان، به شخصى سفارش آند بعد از مرگش براى ا             »  وصّيت«)  ٩٠٨مسئله  (

آند  از مال او، ِملك آسى باشد، يا براى فرزندان خود و آسانى آه اختيار آنان با اوست، قّيم و سرپرست معّين آند، و آسى را آه وصّيت مى                                               
 .گويند مى» وصّى«آنند،  و آسى را آه به او وصّيت مى» موصى«

ى به امضا يا ُمهر مّيت پيدا شود، چنانچه مقصود او را بفهماند و معلوم باشد آه براى وصّيت آردن نوشته است، بايد                  ا اگر نوشته )  ٩٠٩مسئله  (
 .مطابق آن عمل آنند

هاى مرگ در انسان آشكار شود، بايد فورًا امانتهاى مردم را به صاحبانش برگرداند و اگر به مردم بدهكار است و                             وقتى نشانه )  ٩١٠مسئله  (
ولى ;  ع دادن آن بدهى رسيده، بايد بپردازد، و اگر خودش توان پرداخت را ندارد يا موقع آن نرسيده، بايد وصّيت آند و بر وصّيْت شاهد بگيرد                                 موق

 .پردازند، وصّيت آردن الزم نيست اگر بدهى او معلوم باشد و اطمينان دارد آه ورثه مى
آيا اين وصّيت درست      .  ارثيه بدهند )پسر(برابر اوالد ذآور   )دختر(گش به اوالد ُاناث        آند آه بعد از مر        مادر يا پدرى وصّيت مى       )  ٩١١س  (
 است؟

نامه را   همچنين اگر در زمان حيات، ورثه آبير باشند و وصّيت            .  ج ـ اگر اضافى سهم االرث آنها از ثلث مال زیادتر نباشد، باید به وصّيت عمل نمایند                      

آرى، اگر وصّيت به ارث باشد، یعنى شخصى وصّيت آند آه ارث دختر برخالف نّص آتاب اهللا،                   .  مِر جایز است  امضا نمایند، نافذ است، چون وصّيت به ا        

 .گونه وصّيتها چون خالف شرع و خالف آتاب اهللا است، نافذ نيست برابر با ارث پسر باشد، این

آِن همسرش باشد و تا او زنده است استفاده آند و بعد از               اگر مردى آه اوالدى ندارد، وصّيت آند آه تمام اموالش بعد از مرگش از                  )  ٩١٢س  (
تمام اموالم را بعد از مرگم به همسرم بخشيدم و بقّيه  «:  مانده را صرف امور خيرّيه نمايند، آيا اين وصّيْت نافذ است يا خير؟ و اگر بگويد                مرگش باقى 

 و در نهايت، راه منتقل آردن همه اموال اين مرد به همسرش چگونه است؟، آيا نافذ است و حّقى ندارند؟ »وّراث دسته دوم و سوم حّقى ندارند
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ج ـ وصّيْت نسبت به یك سوم از اموال، نافذ و نسبت به بقّيه، منوط به اجازه و رضایت ورثه است، آه با فرض عدم رضایت آنها، وصّيت نسبت به                                            

یعنى در حالى آه انسان سالم است،           ;  ن و هبه در حال سالمت به دیگرى است              نتيجه است و راه انتقال اموال به غير، به بخشيد                مازاد یك سوم بى     

 .گردد، و یا اموال را به او صلح آند و حّق فسخ براى خودش مادام الحيات قرار بدهد تواند همه اموال را به همسرش ببخشد و او مالك مى مى

 ار بدهد يا خير؟ها قر تواند زوجه خود را آفيل و سرپرست بچه آيا شوهر مى) ٩١٣س (

 ٣١/١/٧٣ .تواند ج ـ مى

 

 احـكــام ِارث
 :اند برند، سه دسته آسانى آه به واسطه خويشاوندى ارث مى) ٩١۴مسئله (

تر است، ارث     اند و با نبودن اوالد، اوالِد اوالد، هرچه پايين روند، هر آدام از آنان آه به مّيت نزديك                             پدر و مادر و اوالد مّيت        دسته اول،    
 ;برند د و تا يك نفر از اين دسته هست، دسته دوم ارث نمىبر مى

پدرى باشند يا مادرى، و       ;  ، جّد، يعنى پدر بزرگ و پدر او، هرچه باال رود، و جّده، يعنى مادر بزرگ و مادر او، هرچه باال رود                                دسته دوم 
برد و تا يك نفر از اين دسته هست،           تر است، ارث مى    مّيت نزديك خواهر و برادر، و با نبودن برادر و خواهر، اوالد ايشان، هر آدام از آنان آه به                    

 ;برند دسته سوم ارث نمى
هاى  ها و خاله   ها و دايى   هرچه پايين روند، و تا يك نفر از عموها و عمه           ، عمو و عمه و دايى و خاله، هرچه باال روند و اوالد آنان،              دسته سوم 

باشد،  ى اگر مّيت، عموى پدرى و پسر عموى پدر و مادرى داشته باشد و غير از اينها وارثى نداشته                           ول;  برند اند، اوالد آنان ارث نمى       مّيت زنده 
 .برد رسد و عموى پدرى ارث نمى ارث به پسر عموى پدر و مادرى مى

 ارث دسته اول
باشد، همه دارايى به او       »  يك دختر «يا  »  يك پسر «يا  »  مادر«يا  »  پدر«مثال  ;  اگر وارث مّيت فقط يك نفر از دسته اول  باشد               )  ٩١۵مسئله  (
باشند، مال را   »  يك پسر و يك دختر    «و اگر   ;  شود باشند، همه اموال به طور مساوى بين آنان قسمت مى         »  چند دختر «يا  »  چند پسر «و اگر   ;  رسد مى

آنند آه هر    اى قسمت مى    را به گونه   باشند، مال »  چند پسر و چند دختر    «و اگر   ;  برد دو قسمت را پسر و يك قسمت را دختر مى         :  آنند سه قسمت مى  
 .پسرى دو برابر دختر ارث ببرد

يك قسمت آن را پدر يا مادر و : آنند باشند، مال را چهار قسمت مى»  مادر و يك دختر   «يا  »  پدر و يك دختر   «اگر وارث مّيت فقط     )  ٩١۶مسئله  (
 .برد بقّيه را دختر مى

يك قسمت را پدر يا         :  آنند باشند، مال را پنج قسمت مى          »  دختر مادر و چند    «يا   »  رپدر و چند دخت      «اگر وارث مّيت فقط         )  ٩١٧مسئله   (
 .آنند برد و چهار قسمت را دخترها به طور مساوى بين خودشان قسمت مى مى مادر
سهم  چه پسر باشد،  برد و نوه دخترى او اگر       باشد، سهم پسر مّيت را مى       اگر مّيت اوالد نداشته باشد، نوه پسرى او اگرچه دختر            )  ٩١٨مسئله  (

يك قسمت را به      :آنند داشته باشد، مال را سه قسمت مى        »  يك دختر از پسرش    «و   »يك پسر از دختر خود     «مثال اگر مّيت،     .  برد دختر مّيت را مى    
 .دهند مى پسر دختر و دو قسمت را به دختر پسر

 ارث دسته دوم
و اگر  ;  برد آه از مادر با مّيت جداست، ارث نمى          »  برادر و خواهر پدرى      «دارد ، »  برادر و خواهِر پدر و مادرى       «اگر مّيت   )  ٩١٩مسئله  (

يا »  چند برادر «و اگر   ;  رسد داشته باشد، همه مال به او مى      »  يك برادِر پدرى  «يا  »  يك خواهر «ندارد، چنانچه فقط    »  برادر و خواهِر پدر و مادرى     «
داشته باشد، هر برادرى    »  خواهِر پدرى «و هم   »  برادر«و اگر هم    ;  شود قسمت مى داشته باشد، مال به طور مساوى بين آنان           »  چند خواهِر پدرى  «

 .برد دو برابِر خواهر مى
چند «و اگر   ;  رسد باشد آه از پدر با مّيت جداست، همه مال به او مى             »  يك برادر مادرى  «يا  »  يك خواهر «اگر وارث مّيت فقط      )  ٩٢٠مسئله  (

 .شود باشند، مال به طور مساوى بين آنان قسمت مى» برادر و خواهِر مادرى«ا چند ي» چند خواهِر مادرى«يا » برادِر مادرى

 ارث دسته سوم
برند، و اگر از آن زن يا از زن          اگر مردى بميرد و اوالد نداشته باشد، يك چهارم مال او را زن و بقّيه را ورثه ديگر به ارث مى                      )  ٩٢١مسئله  (

برد، ولى از زمين و غير منقولهاى        برند و زن، از همه اموال منقول ارث مى           زن و بقّيه را ورثه ديگر مى       ديگر اوالد داشته باشد، يك هشتم مال را       
و اّما ارث بردن زن از قيمت زمين، مطلقًا مانند هوايى            ;  برد برد و از قيمت هوايى، مانند ساختمان و درخت، ارث مى            ديگر، از عين آنها ارث نمى     
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ه و قّوت نيست، هرچند احتياط به مصالحه درخصوص زمين، مخصوصًا زمين خانه و باألخص نسبت به زنى آه                              بعيد نيست، بلكه خالى از وج        
 .صاحب فرزند از زوج موّرث نباشد، مطلوب و نوعى عمل به فتواى معروف بين فقهاى شيعه است

همچنين ورثه نيز تا سهم      ;  ثه ديگر اجازه بگيرد    برد تصّرف آند، بايد از ور       اگر زن بخواهد در چيزى آه از عين آن ارث نمى             )  ٩٢٢مسئله  (
و چنانچه پيش از دادن سهم زن اينها را بفروشند،          ;  برد، بدون اجازه او تصّرف آنند      اند، نبايد در چيزهايى آه زن از قيمت آنها ارث مى           زن را نداده  

 .در صورتى آه زن معامله را اجازه دهد، صحيح است، وگرنه نسبت به سهم او باطل است
اگر مّيت بيش از يك زن داشته باشد، چنانچه اوالد نداشته باشد، يك چهارم مال، و اگر اوالد داشته باشد، يك هشتم را به شرحى                               )  ٩٢٣مسئله  (

 .آه گفته شد، به طور مساوى بين زنان دايمى او قسمت مى آنند، اگرچه شوهر با هيچ يك يا بعضى از آنان نزديكى نكرده باشد
بميرد، زن با سه شرط از او         )  قمرى(اگر شوهر در حال بيمارى، همسرش را طالق دهد و پيش از گذشتن دوازده ماِه هاللى                         )  ٩٢۴مسئله  (
 :برد مى ارث
 ;در اين مدت شوهر ديگر نكرده باشد. ١
ر ندهد، ولى طالق به تقاضاى      بلكه اگر چيزى هم به شوه     ;  ميلى به شوهر، مالى به او نداده باشد آه به طالق دادن راضى شود                به واسطه بى   .٢

 ;زن باشد، باز هم ارث بردنش اشكال دارد
پس اگر از آن بيمارى بهبود       .  اى آه در آن مرض زن را طالق داده، به واسطه آن بيمارى يا به جهت ديگرى بميرد                       شوهر در حال بيمارى     .٣

 .برد يابد و به جهت ديگرى از دنيا برود، زن از او ارث نمى
 رسد؟ مردى از دنيا برود و تنها وارثش همسرش باشد، چه مقدار از ماَتَرك او به همسرش مىاگر ) ٩٢۵س (

رسد و این عمل، مطابق با احتياط، بلكه خالى از قّوت            اش مى  ج ـ در صورتى آه زوج، وارث دیگرى غير از زوجه نداشته باشد، آّل ماَتَرآش به زوجه                 

 ۶/٢/٧۶ .هم نيست

در صورت فوت يكى از زوجين، ديگرى به عنوان وارث                         اج موّقت، ميراث نيز شرط شده باشد، آيا                  اگر در ضمن ازدو        )  ٩٢۶س   (
 شود؟ مى شناخته

 .شوند ج ـ در نكاح منقطع، اگر شرط ارث نمایند، وارث یكدیگر مى

االجاره مدتى   بهره و ثمره و مال     حال زوجه، خواهان يْك هشتِم سهم خود از عين،            .  تقسيم ماَتَرك مّيتى مدتى به طول انجاميده است         )  ٩٢٧س  (
 نسبت به اين درخواست همسر، چه اقدامى بايد صورت گيرد؟. آه َتَرآه تقسيم نگرديده، شده است

/٣/۴ .نيست اى هم طلبكار االجاره عين، لذا از ثمره و بهره، حّقى ندارد و مال برد، نه از ج ـ چون زن از قيمت اشجار و ثوابت در زمين ارث مى

٧۵ 

زوجه را از عين ماَتَرك تحويل دهند، آيا زوجه مكّلف به پذيرش آن است   )  يْك هشتم (چنانچه ورثه مّيتى در نظر داشته باشند آه ثمنّيه          )  ٩٢٨س  (
 يا مخّير است آه آن را قبول نمايد و يا قيمت آن را مطالبه نمايد؟

برد، مكّلف به    اّما نسبت به منقول، چون از عين آنها ارث مى          ;   آن را مطالبه نماید    تواند قبول نكند و قيمت     ج ـ اگر ثمنّيه مانند ابنيه و اشجار است، مى          

 ١٣/٢/٧١ .قبول است

پروانه واحد توليدى، در صورت اعتبار پس از فوت، يْك هشتم                     آيا زوجه از آب، برق، تلفن، پروانه آسب، پروانه چاه آب و                      )  ٩٢٩س   (
 برد؟ مى ارث

ها و نيز وسایل موجود مورد استفاده، هر یك           ليكن از قيمت امتياز آب و برق و از پروانه          ;  ذا قابل توّرث هم نيست    ل.  ج ـ آب و برق، مال شخصى نيست        

 ٢/٧/٧٠ .برند سهم مى

ليكن آن ملك در اختيارش نبوده تا         ;  زنى در حال حيات، پول نقدى نداشته و ملكى داشته است آه به واسطه آن مستطيع بوده است                        )  ٩٣٠س  (
با توجه به مطالب گفته     .  حال آن زن فوت آرده است     .  را واريز آرده است    تر با پول خودش براى او وديعه حج        پسر آوچك .  حج انجام دهد  بفروشد و   

 شده،
 شود؟ آيا اين وديعه به همان پسرش آه وديعه را واريز آرده تعّلق دارد، يا جزو ماَتَرك محسوب مى. ١
 تواند ادا نمايد؟ ده، به پسر بزرگ اختصاص دارد، يا پسر آوچك هم مىآيا حّج واجبى آه بر ذّمه متوّفا بو. ٢
 اگر متوّفا وصّيت مسّلمى داشته باشد آه وارث معّينى حّج او را ادا نمايد، آيا اين وصّيت معتبر است؟. ٣

 ذى َرِحم است، الزم و جزو اموال و ماَتَرك مادر           پولى آه فرزند براى حّج مادر واریز نموده، اگر بخشيده باشد و به مادر هبه نموده، چون هبه به                    .  ١ج  

 .شود و همه ورثه حق دارند محسوب مى

 .شود و به عهده شخص معّينى نيست حج براى مستطيع از اصل مال و َتَرآه خارج مى. ٢ج 
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 ٢/٩/٧۵ .العمل است و باید به وصّيت عمل آرد وصّيت، الزم. ٣ج 

 شود يا نه؟ زمان حيات شوهر خريده، بعد از مرگ او جزو ماَتَرك او محسوب مىآيا طال و زيورآالتى آه زن در ) ٩٣١س (

شود، قضاًء للعلم واألصل أى اإلستصحاب، وگرنه در          ج ـ اگر محرز شود آه شوهر نبخشيده و یا بخشيدن او مشكوك باشد، جزو اموال زن حساب نمى                     

 ٢/٨/٧١ .شود صورت هبه مرد، جزو اموال زن محسوب مى

ها مرسوم است آه داماد، مقدارى پول نقد به عنوان شيربها براى تهّيه وسايل زندگى به خانواده                   هنگام ازوداج نزد برخى از خانواده     )  ٩٣٢س  (
از حال بعد   .  اى هم نداريم   شوهر من نيز در ازاى اين پول نقد، يخچالى برايم تهّيه آرد، اّما در عقدنامه ذآر نشده و مدرك و نوشته                     .  پردازد دختر مى 

 فوت شوهرم آن يخچال به چه آسى تعّلق دارد؟

 ١٢/١/٧٢ .ج ـ ظاهرًا یخچال هبه و متعّلق به شماست

با توجه به    .  البته هنوز خواهرم ازدواج نكرده است       .  جانب قبل از فوت، اقدام به تهّيه جهيزّيه براى خواهرم نموده است                  مادر اين )  ٩٣٣س  (
شود يا به عنوان سهم حقيقى يا هبه به خواهر،            ه آرده و به همه ما نيز گفته است، آيا جزو َتَرآه محسوب مى               اينكه مادرم جهيزّيه را براى ايشان تهيّ       

 متعّلق به اوست؟

ده ليكن اگر جهيزّیه را خری    ;  ج ـ اگر جهيزّیه را به او بخشيده و تحویل داده و یا اینكه به او صلح آرده و او نيز قبول نموده است، از آِن خواهر شماست                            

 ٣/١٠/٧۵ .آه بعدًا تحویل او بدهد، جزو ماَتَرك است، اّما خوب است به ایشان مساعدت شود

آيا بعد از فوت شوهر، وّراث بايد قيمت اجناس را به            .  اى در سند ازدواج به صورت اجناس بر ذّمه زوج ثبت شده است               َمهر زوجه )  ٩٣۴س  (
 قيمت زمان ثبت پرداخت نمايند يا به قيمت فعلى؟

ـ بعيد نيست آه زوجه، قيمت اجناس را به قيمت فعلى طلبكار باشد، و ورثه باید قيمت فعلى را به زوجه بپردازند، هرچند احتياط در مصالحه، مطلوب                             ج  

 .و نيكوست

 نه؟گردد يا  آيا َمهرّيه زن آه در زمان حيات، نه بخشيده و نه طلب آرده است، بعد از مرگ جزو ماَتَرك او محسوب مى) ٩٣۵س (

  ٢/٨/٧١ .نيست ذّمه مرد محرز گردد، و محض عدم مطالبه، دليل بر ابراء ذّمه ج ـ مهرّیه، جزو مطالبات مّيت است، مگر آنكه بخشيدن زن و ابراء

 مسائل متفّرقه ارث
 اث چگونه است؟نحوه تقسيم و سهم وّر. اند از يك خواهر َاَبوينى، جّد و جّده پدرى و جّده مادرى ورثه متوّفا عبارت) ٩٣۶س (

جّد، دو : دهند و بقّيه اموال بين خواهر َاَبوینى و جّد و جّده پدرى به چهار قسمت باید تقسيم شود                  ج ـ در مفروض سؤال، ثلث َتَرآه را به جّده مادرى مى           

 ١٣/٢/٧١ .شود برد، جّده یك سهم و بقّيه به خواهر ابوینى داده مى سهم مى

 رسد؟ االرث خويش صرف نظر نمايد، سهم او به چه آسى مى اگر مادر مّيتى از سهم) ٩٣٧س (

 ٢/٨/٧١ .گردد ج ـ مادر، سهم خود را به هر آسى ببخشد، مال اوست، و اگر به شخص خاّصى نبخشد، بين تمام ورثه تقسيم مى

ام و ديگر حّقى بر       دخترم داده نامه خود قيد آند آه عالوه بر جهيزّيه، فالن مقدار مال بابت برخى حقوق به                       اگر آسى در وصيت    )  ٩٣٨س  (
 وّراث من ندارد، آيا اين وصّيت نافذ است؟

شود، و نسبت به مازاد بر ثلث، مانند بقّيه اموال، حّق همه ورثه               ج ـ از سهم ارث دختر تا مقدار ثلث، َحَسب نفوذ وصّيت به ثلث، به بقّيه ورثه داده مى                    

 ١٠/٢/٧۴ .شود نها حسب قانون ارث تقسيم مىاست آه وارث از آنها ممنوع شده است و بين همه آ

 برد؟ مى آيا از مّيت ارث. دخترى قبل از مدت حمل به دنيا آمده است) ٩٣٩س (

 ٢٣/٩/٧۴ .شود نمى برد و آم بودن مدت حمل از ُنه ماه، مانع از ارث دختر ج ـ ارث مى

آيا زوجه فقط از اصل     .  اند مانده زوجه دايم و يك پسر ديگر باقى      .  دان پدر و پسرى بر اثر زلزله و قرار گرفتن زير آوار فوت نموده             )  ٩۴٠س  (
 برد؟ برد يا اينكه از هر دو ارث مى رسد، ارث مى ماَتَرك زوج، بدون در نظر گرفتن آنچه از فرزند متوّفايش به او مى

 آنها، باید اول  ماَتَرك هر یك از آن دو حسب قاعده غرقى و                برد، ليكن با فرض معلوم نبودن تاریخ هر یك و تقّدم و تأّخر و تقارن                ج ـ از هر دو ارث مى      

شود و   برند آه نتيجتًا در مفروض سؤال، اول  فرض حيات پدر بعد از پسر مى                 االرث مى  مهدوم عليهم، تقسيم شود و بعد زوجه و یا ورثه دیگر، سهم             

 و سهم پسر، نصف از آّل اموال پدر به استثناى یك هشتم آه سهم زوجه                  شود سهم او یْك ششِم از مال پسر است و بعد فرض حيات پسر بعد از پدر مى                  

برد و   یك از غرقى و مهدوم عليهم آه از دیگرى ارث مى            و ناگفته نماند آه هر    .  چون در فرض سؤال، وارث او بيش از دو پسر نبوده           ;  باشد است، مى 

٢٢ ١٣.است برند، نه از آنچه با فرض موت دیگرى آه جزو اموالشان شده ىشود، فقط از اموال قبلى همدیگر ارث م حيات و موت در آنها مى فرض

/۴/٧۴ 

                                                           
 .مراجعه آنيد» غرقى و مهدوم عليهم«توانيد به بحث ارث  براى آگاهى بيشتر مى. ١٣
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آيا زن فقط   .  حال شوهر او بدون وصّيت فوت آرده است       .  اند زنى از اوايل ازدواج با شوهرش آار آرده و اموالى را به دست آورده              )  ٩۴١س  (
بافى به شوهر خود آمك آرده است از اموال شوهر به او                       قالى راه خّياطى و   َبرد يا با توجه به اينكه در تهّيه آنها از                      االرث خود را مى       سهم
 گيرد؟ مى تعّلق

ج ـ اگر محرز شود آه زن، آمكهاى خود را به زوج هبه نموده و اعمالش را تبّرعًا انجام داده، چيزى از اموال ماَتَرك شوهر، غير از سهم االرث                                                

و ناگفته نماند آه بعيد نيست ; آارهایش، و طلبكار چيزى است آه به شوهر قرض داده و آمك نموده است             المثل اعمال و     وگرنه مستحّق اجرت  ;  برد نمى

چون به هر حال، اصل، حرمت ; تعارف زندگى بر غفلت از مجانّيت و آمك بالعوض به شوهر و تبّرع و از اخذ عوض است و غفلت، مسقط اجرت نيست

مانند همه اعمالى آه افراد براى یكدیگر       ;   عوض نسبت به اموال و آمكهاى متبع است تا خالفش ثابت شود              عمل زوجه و لزوم برائت ذّمه زوج از اداى         

 ۶/٢/٧۶ .دهند، چون اصل بر حرمت عمل است انجام مى

 

 احكام قصاص و دیات
 حقوقى، آيفرى و امور     براى رسيدگى به دعاوى   (مستدعى است نظر خود را در مورد قضاوت زنان و ورود زنان به دستگاه قضا                   )  ٩۴٢س  (

 .مرقوم فرماييد) حسبّيه از َبدو تشكيل پرونده، مرحله تحقيقات و ختم رسيدگى و صدور و اجراى حكم

ج ـ شرطّيت ذآورّیت در قضاوت، همان گونه آه در مرجعّيت و والیت شرط نيست، در قضاوت هم شرط نيست و معيار در جواز قضا، علم و معرفت به                                 

در روایتى آمده، َحَسب متعارف در مكالمات است و آن روایت،             »  رجل«ا و قوانين است و مرد بودن، خصوصّيت ندارد و اگر آلمه                موازین اسالمى قض  

صلوات اهللا عليهم     شود، قطعًا خصوصّيت ندارد، آما اینكه مردان از ِقبل ائمه معصوم ـ                    همانند بقّيه روایات و مكالمات آه تعبير به رجل شده و مى                   

 ١۵/٧/٧٩ .ـ مجاز در تصّدى قضا هستند، زنان هم از ِقبل آنان مجازند أجمعين

اگر مرد مسلمانى چندين زن مسلمان را به قتل برساند، بر فرض اينكه اولياى دم مقتوالن، همه خواهان قصاص باشند، آيا اولياى                       .  ١  )٩۴٣س  (
توانند او را    نايت بپردازند و بعد قصاص نمايند يا بدون پرداخت ديه مى             دم هر يك از مقتوالن، بايد نصف ديه مرد مسلمان را به اولياى مرتكب ج                   

 قصاص نمايند؟
 بپردازند؟ گيرد، آدام يك از اولياى دم بايد  اگر فقط نصف ديه تعّلق مى.٢
 شود؟  عمل مى در صورتى آه بعضى از اولياى دم مقتوالن، خواهان قصاص و بعضى خواهان ديه و بعضى خواهان عفو باشند، به چه نحو.٣

 .توانند قاتل را قصاص آنند، بدون نياز به رّد تفاوت، همانند عكسش جانب، هر آدام از اولياى دم مقتوالن مى به نظر این. ٢ و ١ج 

 .تاند و قصاص، اصل اس اولياى دمى آه خواستار قصاص هستند، بر اولياى خواستار دیه و عفو، مانند بقّيه موارد تعّدد اوليا، مقّدم.٣ج 

حال در مورد َارْش زن نيز همين قاعده . گردد آند و هرگاه از ثلث باالتر رود، به نصف برمى        ديه زن تا ثلث ديه با مرد برابرى مى        )  ٩۴۴س  (
 وجود دارد يا خير؟ يعنى آيا در جراحات و شكستگيهايى آه ديه معّين ندارند و َارْش بايد پرداخت شود، اين قاعده وجود دارد؟

اش معّين نشده باشد     شود و بدیهى است َارْش در جایى است آه دیه           ، همان جبران خسارت است آه با نظر اهل خبره و آارشناس، معلوم مى                ج ـ َارشْ  

نيز تفاوتى بين زن و مرد       جانب، در دیه   آما اینكه به نظر این    ;  آه در این صورت، تفاوتى بين زن و مرد نيست، چون مالك، نظر آارشناِس خبره است                  

 ٢٩/۴/٧٨ .نكند يست، چه از ثلث تجاوز آند یان

 زن و شوهر اگر در حال شوخى همديگر را دندان بگيرند و سياه شود، اشكال دارد؟) ٩۴۵س (

 ١۵/٣/٧۶ .ج ـ در صورتى آه سياه یا زخم شود، دیه دارد

 آيا زن مسلمان آه مرتد شده است، حكمش اعدام است؟) ٩۴۶س (

 .گردد ند مرتد فطرى باشد و توبه او نيز قبول مىج ـ مجازات او قتل نيست، هرچ

 شود؟ ارتداد به چه امرى حاصل مى) ٩۴٧س (

ج ـ به ُآتب مفّصله باید مراجعه شود و قدر مسّلم، در جایى آه مرتد، دین و مقّدسات دین را مورد استهزا و تمسخر و توهين قرار دهد، چه قوًال و چه                                      

 .شود حكم ارتداد بر او بار مى) دن قرآن آریممانند نعوذ باهللا لگدآوب آر(عمًال 

اگر مردى زنى را عمدًا به قتل برساند و اولياى مقتول، قدرت پرداخت فاضل ديه را نداشته باشند و خواستار قصاص باشند، آيا                                   )  ٩۴٨س  (
 توانند بدون پرداخت ديه او را قصاص نمايند؟ مى

اشته باشند، به نحوى آه اگر َدین عادى بود، معذور بودند و محكوم به حكم َفنظرة الى ميسره                               ج ـ اگر اولياى زن، قدرت پرداخت فاضل دیه را ند                  

ليكن احتياط در آن است آه در زمان قدرت و ُیسر آن را                     ;  توانند قصاص آنند    شدند، در این صورت، حّتى بر مبناى لزوم رّد نصف دیه هم مى                      مى

 اساسًا رّد نصف الزم نيست و در قصاص مرد و زن، همانند دیه تفاوت نيست و روایات داّله بر رّد نصف                       جانب آه  بپردازند، چه رسد به مبناى اخير این      
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در قصاص مرد به زن، با روایات داّله بر حكم عكسش تعارض دارد، و ترجيح با موافقت آتاب مناط اخذ به داللت التزامّيه روایات عكس است و                                                 

 ٨/۴/٧٩ .»تفصيل البحث فى محّله«

 

 ائـل متفــّرقهمسـ
اين سود براى چه آسى است؟ آيا اين در حيات و ممات پدر         .  شود آند و احيانًا سودى از آن حاصل مى        دختر در منزل پدر آارى مى     )  ٩۴٩س  (

 مساوى است؟

 ٢۴/۴/٧۵ .است ج ـ اگر به قصد تبّرع آار نكرده باشد، سود حاصل از آِن دختر

آند، قصدش نشان دادن خود به نامحرم است، آيا گرفتن اجرت براى چنين عملى حرام               آه آرايش مى   اگر زن آرايشگر بداند زنى را       )  ٩۵٠س  (
 است يا حالل؟

 .باشد ج ـ عمل فى حّد نفسه مانعى ندارد و اجرت بر آن هم، حرام نمى

 ن ديگر چطور؟آيا رقص زن براى مردان َمحرم يا زنان ديگر جايز است؟ رقص مرد براى زنان َمحرم و يا مردا) ٩۵١س (

 ١۴/۶/٧۴ .توان گفت آه حرام است ج ـ رقص را فى حّد نفسه، نمى

بخشيد و يا    داد و گاهى هم مى     خواهرم در آن موقع، گاهى پولى را به من قرض مى          .  در سالهاى اول  ازدواج، مشكالت مالى داشتيم       )  ٩۵٢س  (
در حال حاضر، شوهر خواهرم فوت آرده و خواهرم از اين بابت                  .  شتخريد و شوهرش از آن بخششها اّطالعى ندا            هاى من هديه مى     براى بچه 

 وظيفه چيست؟. بسيار ناراحت است

 .ج ـ آنچه آه یقين دارید از مال شوهر خواهرتان نزد شماست، باید به ورثه برگردانيد، یا رضایت آنها را مّجانًا یا با مصالحه تحصيل نمایيد

 گردد؟ رّوج فرهنگ منحط غربى است، جزو موارد منكر محسوب مىاى آه م آيا استفاده از البسه) ٩۵٣س (

 ٢۴/٢/۶٩.ج ـ نه تنها منكر، بلكه زمينه فساد فرهنگى است

 شود؟ جزو منكرات محسوب مى) توسط خواهران(آننده براى لباس  آيا استفاده از رنگهاى جّذاب و خيره) ٩۵۴س (

بنابراین، رنگها، زنها،   .  آند اجنبى بستگى دارد آه زمينه آلوده شدن آنها را به گناه فراهم مى                 ج ـ منكر بودن به تحریك آردن و جذب نظر جوانان و                  

یعنى ممكن است لباس زنى در جایى تحریك آننده نباشد و براى زن دیگرى تحت                      ;  شود بودن آن مى    مردها، زمانها و مكانها باعث اختالف در منكر           

 ٢۴/٢/۶٩ .شرایط دیگر، تحریك آننده باشد

 

 نامه واژه
گونه تقييد و تخصيصى را            هيچ:  آبى از تقييد و تخصيص است             

 .پذيرد نمى
 ).اباحه آب يعنى غصبى نبودن آن(مباح بودن، جايز بودن : اباحه

يعنى انسان عمل را طورى انجام دهد آه يقين آند تكليف             :  ابراء ذّمه 
 .را انجام داده است و از وى رفع تكليف شده

ه در عرف مردم براى امثال آار معّينى                       مزدى آ      :المثل اجرت
 .شود پرداخت مى

 .مزد معّين شده آه به جهت انجام دادن آارى پرداخت گردد: اجرت
دهد، مزد   آسى آه طبق قرارداد در مقابل آارى آه انجام مى             :  اجير

 .آند مى و اجرت دريافت
شود انسان، اطمينان پيدا آند آه به         آنچه رعايت آن سبب مى    :  احتياط

 .نچه بايد، عمل آرده استآ
احتياطى آه غير فتواى فقيه است و عمل به آن                     :  احتياط مستحب  

 .مطلوب است ولى الزم نيست
 احتياطى آه مجتهد، وجوب رعايت آن را از طريق                :احتياط واجب 

آيات و روايات يافته است و همراه آن فقيه فتوا نداده است، درچنين                   

تياط عمل نمايد و يا به فتواى مجتهد        تواند به همان اح    مسائلى مقّلد مى  
 .ديگرى آه از بقّيه مجتهدين اعلم باشد، عمل نمايد

معلوم شدن اينكه امرى به صورت پى در پى انجام                   :  احراز توالى  
 .گرفته است

 .آنچه مطابق با احتياط است: َاحوط
 .احتياط مستحب: احوط استحبابى

 .ا خبر شدنامتحان آردن، آگاهى يافتن از چيزى، ب: اختبار
 .بهتر، سزاوارتر: ارجح
 ).َارش در جايى است آه ديه تعيين نشده باشد(جبران خسارت : َارْش

 دگرگونى، اگر شيئى از صورتى به صورت ديگر درآيد،               :استحاله
اى آه حقيقت آن تغيير يابد، مثل اينكه چوب بسوزد و                             به گونه  

 .شده است» استحاله«گويند  خاآستر شود، اصطالحًا مى
 .درخواست عمل مقاربت جنسى مرد از زن، لذت بردن: استمتاع
 .انسان با خود، آارى آند آه منى از او خارج شود: استمنا
 .ضرر زدن: اضرار
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دوباره گفتن، بازگردانيدن چيزى را به جاى خود، دوباره                    :  اعاده
 .آوردن
تر، داناتر، داناتر در مسائل فقهى و استنباط احكام                         عالم  :  اعلم
ه از ادّله و آن هم منوط به آثرت تحصيل و تدريس خارج فقه                   شرعّي

 .هاى علميه و آّر و فّر در مسائل فقهى است و اصول در حوزه
يكى شدن مجارى بول و حيض يا غائط يا هر سه                 ;  باز شدن :  ِافضا

 .اين مجارى
 .باز آردن روزه، موقع شكستن روزه: افطار

 .را باطل آنداش  يعنى انسان عمدًا روزه: افطار عمدى
فتواى صريح است آه بايد       ;  نظر قوى بر اين است      :  اقوى این است   
 .شود طبق آن عمل

وارد آردن آب يا چيزهاى روان ديگر از راه مقعد به                 :  اماله آردن 
 .آردن بدن، تنقيه

آه به  ...  آارهايى از جمله رسيدگى به اموال يتيمان و          :  امور ِحسبيه 
 .گيرد او صورت مىتصّدى مجتهد عادل و يا نماينده 

 .بيرون آمدن منى: انزال
اى مخصوص را از طريق بينى باال آشيدن، آه              ماّده:  َانفيه آشيدن 

 .شود باعث باز شدن مجراى بينى و عطسه مى
 .فرزندان دختر: اوالد ُاناث
 .فرزندان پسر: اوالد ذآور

 .بهتر، سزاوارتر: اولى
ّيام حيض اوست يا       اّيامى را آه زن شك دارد از ا               :  اّیام استظهار  

 .گويند» اّيام استظهار«استحاضه، 
 .اذّيت آردن، رنج دادن: ایذا

در جايى آه آب نباشد يا مكّلف معذور از استفاده از آب    :  بدل از غسل  
باشد، به جاى غسل، وظيفه او تيّمم است و اين تيّمم، جايگزين غسل                 

 .گويند» َبَدل از غسل«است آه به آن، 
يى آه آب نباشد يا مكّلف معذور از استفاده از                در جا :  بدل از وضو   

آب باشد، به جاى وضو، وظيفه او تيّمم است و اين تيّمم، جايگزين                     
 .گويند» َبَدل از وضو«وضو است آه به آن، 

 .شهرهاى فوق العاده بزرگ: بالد آبيره
گانه در انسان آه موجب بالغ           ظاهر شدن يكى از عاليم سه         :  بلوغ

 . سّن تكليفرسيدن به; شدن است
اى بر   مگر آنكه در ضمن فتوا قرينه         (فتوا اين است      :  بنا بر اقرب   

 ).باشد خالف وجود داشته
فتواى صريح مجتهد است      ;  يعنى نظر قوى، اين است      :  بنا بر اقوى   

 .آه بايد طبق آن عمل شود
اى را با شرايطى شير دهد، آن           اگر زنى بچه   :  پدر و مادر رضاعى    

شود و به شوهر آن زن آه شير، مال               او مى »  مادر رضاعى «زن  
 .گويند» پدر رضاعى«اوست 
 .آارى آه در مقابل آن، توّقع اجرت نباشد: تبّرع

 .تخليه آردن، بول و غائط آردن: تخّلى
فريب دادن ديگرى، آتمان و مخفى آردن عيب، خدعه                       :  تدليس
 .آردن

 .همراه داشتن گناه و فساد: ترّتب مفسده
ئض نبايد در اّيام حيض انجام دهد،             آنچه شخص حا    :  تروك حائض  

 ...مانند مّس خّط قرآن و داخل شدن در مسجد و
 .تبعيت از فتاواى مجتهد و عمل نمودن به دستورات فقهى وى: تقليد
 يعنى در جايى آه احتمال خطر يا ضرر وجود دارد، انسان                       :تقّيه

عقيده و نظرش را مخفى و آتمان نمايد، و يا عملى را طبق عقيده                        
 .گران انجام دهددي

 .بارورى مصنوعى در َرِحم زن: تلقيح
 .يعنى نصف آردن مهر: تنصيف مهر

 .موّثق، مورد وثوق و اطمينان: ثّقه
 .يْك هشتم: ُثمنّية
 .اموال غير منقول: َثواِبت

جاهلى آه در شرايط عدم دسترس به حكم خدا قرار                   :  جاهل قاصر  
 .دارد و يا به جهل خود وقوف ندارد

جاهلى آه امكان آموختن مسائل را داشته است، ولى               :  رجاهل مقصّ 
 .عمدًا در فراگيرى آن آوتاهى آرده است

بندند يا دارويى آه     چيزى آه با آن زخم يا جاى شكسته را مى         :  َجبيره
 .گذارند روى زخم و مانند آن مى

 .مقاربت، آميزش جنسى: جماع
 .تآسى آه محتلم شده يا با ديگرى مقاربت آرده اس: ُجُنب
 .زنى آه در عادت ماهيانه است: حائض

 .هر آنچه آه باعث باطل شدن وضو شود: َحَدث اصغر
 .شود هر آارى آه سبب غسل مى: َحَدث اآبر
آه باعث باطل   ...  بول و غائط و باد معده و احتالم و جماع و             :  َحَدث

 .شود مى شدن وضو يا غسل
 .زحمت، مشّقت: َحَرج

 .سرپرستى و نگهدارى: حضانت
وارد آردن آب و مايعات ديگر از راه مقعد به داخل بدن را                    :  قنهُح
 .گويند »حقنه و اماله«

پيشانى، آف دستها،   :  ماليدن آافور بر اعضاى مرده از جمله        :  حنوط
 .سِر زانوها و سِر دو انگشت بزرگ پاها

 .هاى مخصوصى دارد قاعدگى، عادت ماهيانه زنان آه نشانه: حيض
مگر (فتوا اين است      ;  مورد نيست  بى:  ستخالى از وجه و قّوت ني         
 ).اى بر خالف وجود داشته باشد آنكه در ضمن فتوا قرينه

اند و از عمل        مردى آه بيضه ندارد يا بيضه او را آشيده                :  َخّصى
 .جنسى ناتوان است

آه بايد به مرجع      ...  يْك پنجم، بيست درصد درآمد ساليانه و          :  خمس
 .شود تقليد پرداخت
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 .خواهرى آه با ديگرى از يك پدر و مادر باشند: خواهر َاَبوینى
خونريزى اى آه به سبب ُدملها يا زخمهاى                :خون قروح و جروح      

 .آيد مى چرآين بهوجود
زنى آه او را عقد نمايند و مدت زناشويى در آن معّين نباشد و              :  دایمه

 .به صورت دايمى باشد
 .پشت، مقعد: ُدُبر

دار  در سينه زن آه به سبب بچه          جريان شير    :  َدّر َلَبن بدون والدت     
 .شدن نباشد

آنچه در دست آسى است و ظاهرًا مال وى محسوب                          :  ذى اليد  
 .گويند» ذى اليد«به شخص مالك در اين صورت، . شود مى

 .جاندار، جنينى آه روح در آن دميده شده باشد: ذى روح
 .فرزنِد زن از شوهر قبلى: َربيبه
 .ترين جزء پايه، اساسى: رآن
رشد، پاآى از چرك و آثافت، مقدار معّينى از اموال خاّص                   :زآات

آه به شرط رسيدن به حّد نصاب بايد در                   )  موارد نه گانه    (انسان   
 .موارد مشخص خود مصرف شود

يكى از واجبهاى مالى است آه مقدار آن، حدود سه                     :  زآات فطره  
است از آنچه آه خوراك روزمّره             ...  آيلوگرم گندم، جو، ذّرت و          

يا بهاى آن، آه بايد در روز عيد فطر به فقرا بدهند، يا به                            باشد،   
 .مصارف ديگر زآات برسانند

 .پوشاننده: ساتر
 .شوند سّنى آه معموًال زنها در آن سن، حيض مى: سّن من َتحيض

اى آه براى تعيين وقت ظهر در زمين                   چوب يا وسيله     :  شاخص
 .آنند نصب مى

ى شخص ممكن است      شرطى آه حكمت وجود آن برا        :  شرط تعّبدى 
معلوم نباشد و منحصرًا به جهت امر و دستورى آه از طرف شارع                 

 .شود وارد شده است، عمل
پول يا چيزى آه داماد به پدر و مادر                      ;  بهاى شيردادن  :  شيربها

 .دهد عروس مى
يعنى زن پس از اّيام عادت پاك شود و با او                        :  ُطهر غير مواقعه    
 .نزديكى نشده باشد

 .دگى، حيض، ِپريود قاع:عادت زنانه
 .درآمد زمين و مغازه: عایدى ملك
 .دو شاهد عادل: عدلين

برگشتن از فتواى مجتهدى و تقليد از مجتهدى                  :  عدول از مجتهد     
 .ديگر
مدت زمانى آه زن بعد از مرگ شوهر يا پس از طالق گرفتن،             :  عده

 .حّق ازدواج ندارد و بايد صبر آند تا آن مدت سپرى شود
 .آبرو: ِعْرض
 . مجّرد، غير متأّهل، ازدواج نكرده: :َزبَع

 .زحمت و مشّقت زياد: ُعسر و َحَرج

گوسفندى آه پس از توّلد فرزند، پدر و مادر آن را ذبح آنند و   :  عقيقه
 .جهت مصرف به ديگران بدهند

 .آنچه مطابق احتياط است; بنا بر احتياط: على األحوط
 .ربت جنسىناتوان بودن از عمل مقا; عّنين بودن: ِعَنن
تواند با همسر خود مجامعت نمايد و ناتوانى               مردى آه نمى   :  ِعّنين

 .جنسى دارد
 .برگشتن دوباره به حالت قبل آه بدون اختيار باشد: عود قهرى

تعهد انسان در برابر خداوند براى انجام دادن آار                      ;  پيمان:  عهد
 .شود پسنديده يا ترك ناپسند آه با خواندن صيغه مخصوص انجام مى

آه بر ضمانت شخص است و       )  مقدار يا مبلغى  (عينى  :  عين مضمون 
 .شخص، ضامن آن است

آبى آه معموًال هنگام شستن چيزى، خود به خود يا به وسيله              :  ُغساله
 .ريزد مى فشار دادن

غسلى آه به واسطه دست زدن به بدن مرده سرد                :  غسل مّس مّيت   
 .دشو شده قبل از غسل دادن ميت، بر انسان واجب مى

 .زنى آه عمل مقاربت جنسى انجام نداده باشد: غير مدخوله
 .التفاوت دو ديه مابه; اضافه بر ديه: فاضل دیه

 .نظر مجتهد در مسائل شرعى: فتوا
 .نمازى آه انسان به صورت تنها و غير جماعت بخواند: ُفرادى
 .ها، واجبات فريضه: فرایض

ن پرداخت پيدا آند        تا زمانى آه بدهكار توا          :  فنظرة الى الِميَسره     
 .نمايد طلبكار بايد صبر

برند،  افرادى آه از همديگر ارث مى      :  قاعده غرقى و مهدوم عليهم     
دانيم  بميرند، چون نمى  )  مثًال در زلزله  (اگر غرق شوند يا زير آوار         

آدام يك قبل از ديگرى فوت شده و احتمال تقّدم فوت هر آدام بر                          
 در مورد آنها اين است آه              رود، لذا قاعده تقسيم ارث         ديگرى مى  

شود و سهم      فرض تقّدم فوت هر وارثى بر فرد يا افراد ديگر مى                    
 .گردد و همچنين بالعكس ارث او از اموال فرد يا افراد ديگر جدا مى

نمايند  اى فقهى است آه فقها به آن تمّسك مى           قاعده:  قاعده نفى َحَرج  
 زياد داشته    و موارد آن در جايى است آه اگر عملى رنج و مشّقت                   

 .شود باشد، به استناد آن قاعده، رفع تكليف مى
 ).آنايه از آلت تناسلى انسان است(پيش : ُقُبل

تصميم به ايجاد يك امر اعتبارى مانند بيع و شرا و نكاح               :  قصد انشا 
 .همراه با اداى آلمات مربوط... و

 .به نّيت وطن در جايى اقامت گزيدن: قصد توّطن
 .دهد  مكّلف، به اميد ثواب انجام مىعملى آه: قصد رجاء
يعنى فقط براى انجام دادن فرمان خداوند، آارى را انجام :  قصد قربت 

 .دادن
 .شكسته: قصر

 .عدم داللت داليل موجود: قصور ادّله
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به جا آوردن اعمالى آه در وقت معّين خود، انجام نشده               :  قضا آردن 
 .است
 .استفراغ: ِقى

باشد، )  عن حجود (ه آفرش از روى انكار       آافرى آ :  آافر معانِد دینى  
 .داند در حالى آه حقانّيت اسالم را مى

 .زن آافرى آه اهل آتاب نيست: آافره غير آتابيه
رود و يا شغلش مسافرت        آسى آه زياد به مسافرت مى        :  آثيرالسفر
 .آردن است
 .آند آسى آه زياد شك مى: آثيرالشك
دهد و يا براى      انجام مى  آارى آه انسان براى جبران گناهش      :  آّفاره

 .شود افطار عمدى روزه از طرف شرع بر مكّلف واجب مى
 .مثل و مانند; مطابق شأن: آفو
 .مايع چسبنده: َلزج

 .لزوم مراجعه به حاآم شرع جهت حّل مشكل: لزوم الرفع الى الحاآم
 .مخارج، هزينه زندگى: مئونه
 .مانده است آنچه از اموال مّيت باقى: ماَتَرك
آمتر از هشت فرسخ شرعى يا چهار فرسخ           :  ون مسافت شرعى   ماد

 .رفت و چهار فرسخ برگشت
 .آنچه زيادتر از هزينه و مخارج زندگى است: مازاد بر مئونه

آنچه در ذّمه و عهده شخص و تكليف اوست آه بايد                   :  ما فى الّذمه   
 .بپردازد و يا بدان عمل نمايد

 .ح استآنچه سجده بر آن صحي: مایّصح السجود عليه
در ;  هر آارى آه از نظر شرعى نه پسنديده است و نه ناپسند               :  مباح

 .برابر واجب و حرام و مستحب و مكروه
 .يعنى زنى آه دفعه اول  خون ديدن اوست: مبتدئه

 .رفع آننده تكليف، بردارنده تكليف: ُمْبرء ذّمه
 .آنچه پرداخت خمسش واجب است: متعلَّق خمس

 .مدت معّينى او را عقد نمايندزنى آه به ; صيغه: ُمتعه
 .چيزى آه به واسطه برخورد با عين نجس، نجس شده باشد: متنّجس
 .مقاربت، نزديكى: مجامعت

مجتهدى آه تمام شرايط مرجع تقليد بودن را           :  مجتهد جامع الشرائط   
 .دارا باشد
در لغت به معناى آوشاست و اصطالحًا به آسى گفته                           :  مجتهد
م الهى داراى قدرت علمى مناسب، جهت             شود آه در فهم احكا         مى

 .استنباط احكام اسالم از روى ادّله شرعى باشد
 .آافى، آفايت آننده: ُمْجزى
 .آسى آه در حال جان دادن است: محتضر
) خويشاوندى(خويشاوندان نزديك، آسانى آه به خاطر نسب            :  َمحرم

يا ازدواج، ازدواج با آنها حرام ابدى                  )  شير خوردن   (يا رضاع       
شود مانند خواهر، مادر، دختر، دختِر دختر، جد، عمو، عمه،                     مى

، مادر زن و     )ربيبه(خاله، دايى، نبيره، فرزندان زن از شوهر قبلى             

البته زن و    ;  مادر او، دختر و خواهر رضاعى، زن پدر، زن پسر                 
گويند يعنى نگاه و لمس تمام اعضاى بدنشان           شوهر را هم محرم مى     

 .جايز است
تواند به    مقّلد در اين مسئله مى        (بايد احتياط آرد       :  تمحّل تأّمل اس    

 ).مجتهد ديگرى مراجعه آند
اگر آسى زنش را سه بار طالق دهد و به او رجوع نمايد،                      :  ُمحلِّل

ديگر حّق رجوع به او را ندارد، مگر آنكه زن به عقد شخص                                
گويند، درآيد و طالق بگيرد و سپس شوهر        »  محّلل«ديگرى آه به او     

 .وع نمايداول  رج
يك مّد طعام، يعنى حدود ده         ).   گرم ٧۵٠معادل  (تقريبًا ده سير      :  ُمّد

 .سير گندم يا جو و مانند اينها
 .زنى آه با او عمل مقاربت جنسى انجام گرفته باشد: مدخوله

اند و خودش هم       آسى آه پدر و مادرش مسلمان بوده          :  مرتد فطرى 
 . شده استليكن بعدًا از دين اسالم خارج; مسلمان بوده
چيزى آه مطلوب شرع است، ولى                ;  پسنديده، مطلوب   :  مستحب

هر حكمى آه اطاعتش موجب ثواب است، ولى                       ;  واجب نيست   
 .مخالفتش ِعقاب ندارد

 .توانا، آسى  آه امكانات و شرايط سفر حج را دارد: مستطيع
دست آشيدن بر فرق سر و روى پاها         ;  دست آشيدن بر چيزى   :  مسح

 .ده از شستشوى صورت و دستها در وضوبا رطوبت باقى مان
 .سرايت آننده: ُمسریه

 .رافع تكليف; رفع آننده تكليف: ُمسقط تكليف
 .دست آشيدن و لمس بدن مرده: مّس مّيت

 .يعنى جايى از بدن را به خّط قرآن رساندن: َمس نمودن قرآن
 .به هنگام احوالپرسى به هم دست دادن: مصافحه آردن

 معّينى ندارد يا عادتش به هم خورده و                   زنى آه عادت    :  مضطربه
 .اى پيدا نكرده است عادت تازه
 .زنى آه طالق داده شده است: مطّلقه
 .آسى آه در امور معاش خود در تنگنا و سختى است: ُمعسر
 .تقليد آننده; الشرائط تقليد نمايد مكّلفى آه بايد از مجتهد جامع: مقّلد
 دادن آن حرام نيست، اّما ترك          آنچه انجام ;  ناپسند، نامطلوب :  مكروه
 .است آن بهتر
 .مالقات آننده، برخورد آننده: ُمالقى
اى آه به سّن تكليف نرسيده باشد، اّما خوب و بد را                            بچه:  ممّيز

 .تشخيص دهد
 .دار امر قضاء است آسى آه عهده: َمن َله والیة القضاء

 .پى در پى بودن; پشت سر هم بودن: مواالت
 . عبادتى آه وقت آافى براى انجام دادن آن باشد;وسعت دار: موّسع
 .مجراى َرِحم، دهانه َفْرج: َمهبل
 .ُمردار: ميته
 .زنى آه عادت خود را فراموش آرده است: ناسيه
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زنى آه در وظايفى آه نسبت به شوهر دارد از شوهر                            :  ناشزه
آند و شوهر، حّق عدم پرداخت نفقه را بدين سبب پيدا                  اطاعت نمى 

 .آند مى
آن است آه انسان بر خود واجب آند آه آار خيرى را براى                      :  ذرن

 .خدا به جا آورد، يا آارى آه ترك آن بهتر است، براى خدا ترك آند
نافرمانى و عدم عمل هر يك از زن و مرد به وظايفى آه                         :  نشوز

 .شرعًا نسبت به يكديگر دارند
ت نمازى است آه سوره ندارد و براى جبران رآعا                  :  نماز احتياط  

 .شود مورد شك، به جا آورده مى
دو رآعت نماز نافله آه پس از هشت رآعت نافله شب و                :  نماز َشْفع 

 .شود آه يك رآعت است، خوانده مى» َوْتر«قبل از نماز 
دو رآعت نماز مخصوص است آه مستحّب است بين                :  نماز غفيله 

 .نماز مغرب و عشا خوانده شود
 .جنازه مسلمان خوانده شودنماز واجبى آه بايد بر : نماز مّيت
نماز مستحّبى آه خواندن آن بعد از هر يك از نمازهاى                 :  نماز نافله 

 .است روزانه، مستحّب
خوانده »  َشْفع«يك رآعت  نماز مستحّبى آه بعد از نماز               :  نماز َوْتر 

 .شود و آخرين رآعت از نماز شب است مى
وانند آه  خ نمازى آه در شب اول  قبر براى مّيت مى             :  نماز وحشت 

 .دو رآعت است

واجبى است آه انسان مخّير است از بين چند واجب،          :  واجب تخييرى 
. ١:  يكى را انجام دهد، مانند آّفاره روزه آه مخّير است بين سه امر                 

اطعام شصت   .  ٣;  گرفتن شصت روز روزه        .٢;  آزاد آردن برده     
 .مسكين
 .امانت: ودیعه
 آارهاى پس از          هايى آه انسان براى          سفارش، توصيه   :  وصّيت

 .آند مى مرگش به ديگرى
 .آنند آسى آه به او وصّيت مى: وصّى

 .عمل مقاربتى آه از روى اشتباه انجام گرفته باشد: َوطى به شبهه
 .نزديكى آردن: َوْطى

دميده شدن روح در جنين داخل َرِحم مادر، آه معموال               :  ولوج روح 
 .بعد از چهارماهگى است

 .بخشش: هبه
 ).غير خويشاوندان(بخشش به غير َرِحم  :هبه به اجنبى
 ...بخشش به نزديكان، مثل فرزند و پدر و: هبه به َرِحم

زنى آه اگر غير سّيده باشد، پنجاه        ;  زنى آه ديگر حيض نبيند    :  یائسه
سال قمرى و اگر سّيده باشد، شصت سال قمرى از سّن او گذشته                         

.باشد

 


