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 )آليك آنيد( فهرست مطالبرجوع به  ◄◄
 
 
 

 َاْلَحْمُد ِلّلِه َربِّ اْلعاَلميَن، َوالصَّالُة َوالسَّالُم َعلى َخْيِر َخْلِقِه
 .ُمَحمَّد َو آِلِه الّطاِهریَن، َو َلْعَنُة الّلِه َعلى َاْعداِئِهم َاْجَمعيِن ِالى َیْوم الّدیِن

 احكام تقليد
ولى در احكام غير ضرورى دین، یا باید مجتهد باشد آه بتواند احكام را از روى دليل به                     ;  مسلمان باید به اصول دین یقين داشته باشد          )١مسئله  (

ليف خود را انجام یعنى به دستور او رفتار نماید، یا از راه احتياط، طورى به وظيفه خود عمل نماید آه یقين آند تك                   ;  دست آورد، یا از مجتهد تقليد آند      
و اگر عملى را بعضى     ;  گویند حرام نيست، آن عمل را انجام ندهد         دانند و عده دیگر مى      اى از مجتهدین عملى را حرام مى        مثًال اگر عده  .  داده است 

ب است از مجتهد تقليد       توانند به احتياط عمل آنند، واج        پس آسانى آه مجتهد نيستند و نمى         .  دانند، آن را به جا آورد         واجب و بعضى مستحب مى      
نا گفته 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     ;  نمایند

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

 در فهميدن   یعنى;  و نيز بنا بر احتياط واجب، باید از مجتهدى تقليد آرد آه به دنيا حریص نباشد و از مجتهدین دیگر، اعلم باشد                           ;  زنده و عادل باشد   
 .حكم خدا از تمام مجتهدین زمان خود، استادتر باشد

 .به این معنا آه فرد باید اعلم را شناسایى آند و بفهمد اعلم آيست; تقليد از اعلم، واجب مطلق است نه مشروط ) ٣مسئله (
 :توان شناخت مجتهد و اعلم را از سه راه مى ) ۴مسئله (

 ;بشناسد ل آنكه از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم رااول، آنكه خود انسان یقين آند، مث
توانند مجتهد و اعلم را تشخيص دهند، مجتهد بودن یا اعلم بودن آسى را تصدیق آنند، به شرط آنكه دو نفر                            دوم، آنكه دو نفر عالم عادل آه مى         

 ;عالم عادل دیگر با گفته آنان مخالفت ننمایند
شود، مجتهد بودن یا اعلم بودن آسى         توانند مجتهد و اعلم را تشخيص دهند و از گفته آنان اطمينان پيدا مى                م آه مى  اى از اهل عل    سوم، آنكه عده  
 .را تصدیق آنند

بلكه اگر احتمال ضعيفى هم      ;  اگر شناختن اعلم مشكل باشد، به احتياط واجب، باید از آسى تقليد آند آه گمان به اعلم بودن او دارد                              )۵مسئله  (
و اگر چند نفر در نظر او از دیگران اعلم و با                 ;   آه آسى اعلم است و بداند دیگرى از او اعلم نيست، به احتياط واجب باید از او تقليد نماید                            بدهد

ر یكى از دو    و اگ ;  و عدول از مجتهد زنده به مجتهد زنده دیگر، جایز نيست، مگر رجوع به َاعلم               ;  یكدیگر مساوى باشند باید از یكى از آنان تقليد آند          
 .ولى اعلم عادل، بر َاعدل عالم مقدم است; مجتهد مساوى، اورع یا اورع در فتوا باشد، اورع، مقدم است

 :به دست آوردن فتوا، یعنى دستور مجتهد چهار راه دارد  )۶مسئله (
 ;شنيدن از خود مجتهد. ١
 ;شنيدن از دو نفر عادل آه فتواى مجتهد را نقل آنند. ٢
 ;آسى آه مورد اطمينان و راستگوستشنيدن از . ٣
 .چهارم دیدن در رساله مجتهد در صورتى آه انسان به درستى آن رساله، اطمينان داشته باشد. ۴
و اگر احتمال دهد آه فتواى      ;  در رساله نوشته شده عمل نماید      تواند به آنچه   تا انسان یقين نكند آه فتواى مجتهد عوض شده است، مى               )٧مسئله  (

 .شده، جستجو الزم نيستاو عوض 
تواند در آن مسئله به فتواى مجتهد دیگر عمل آند، ولى اگر فتوا ندهد و                   اى فتوا دهد، مقّلد آن مجتهد، نمى        اگر مجتهد اعلم در مسئله       )٨مسئله  (

ُسْبحاَن «تبه تسبيحات اربعه یعنى بگوید احتياط آن است آه فالن طور عمل شود، مثًال بگوید احتياط آن است آه در رآعت سوم و چهارم نماز سه مر              
یا بنا بر احتياط    ;  گویند عمل آند و سه مرتبه بگوید       بگویند، مقّلد باید یا به این احتياط آه احتياط واجب مى          »  الّلِه َواْلَحْمُد ِلّلِه َوال ِالَه ِاّال الّلُه َوالّلُه َاْآَبرُ        

 از مجتهدهاى دیگر بيشتر است عمل نماید، پس اگر او یك مرتبه گفتن را آافى بداند،                          واجب به فتواى مجتهدى آه علم او از مجتهد اعلم آمتر و                 
 .همچنين است اگر مجتهد َاعلم بگوید مسئله محّل تأّمل یا محّل اشكال است; تواند یك مرتبه بگوید مى
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د ظرف نجس را آه یك مرتبه در آب ُآر بشویند، پاك                   اى فتوا داده احتياط آند ـ مثًال بگوی            اگر مجتهد َاعلم بعد از آنكه در مسئله               )٩مسئله  (
تواند در آن مسئله به فتواى مجتهد دیگرى رفتار آند، بلكه باید یا به فتوا عمل                     شود، اگرچه احتياط آن است آه سه مرتبه بشویند ـ، مقّلد او نمى                مى

 .گویند، عمل نماید آند، یا به احتياط بعد از فتوا آه آن را احتياط مستحب مى
ولى بقاى بر تقليد از مّيت اشكال ندارد و بقاى بر تقليد از مجتهد مّيت، باید به فتواى مجتهد زنده                         ;  تقليد از مّيت، ابتدائًا جایز نيست      )  ١٠مسئله  (
ى آه عمل نكرده    تواند در همه مسائل، حّتى در مسائل        آسى آه در بعضى از مسائل به فتواى مجتهدى عمل آرده، بعد از مردن آن مجتهد، مى                   .  باشد

 .از او تقليد آند
دانسته تقليد آند، بعد از فوت این مجتهد           اگر شخصى در مسئله بقاى بر تقليد از مّيت، از مجتهد حى آه بقا را جایز یا واجب مى                          )  ١١مسئله  (

 .فى استباید در این مسئله نيز به مجتهد حّى َاعلم رجوع نماید، چون خود مسئله بقا از مسائل تقليدى و اختال
تواند  اى به فتواى مجتهدى عمل آند و بعد از مردن او در همان مسئله به فتواى مجتهد زنده عمل نماید، دوباره نمى                           اگر در مسئله  )  ١٢مسئله  (

دتى به آن احتياط     اى فتوا ندهد و احتياط نماید و مقّلد م           ولى اگر مجتهد زنده در مسئله      ;  آن را مطابق فتواى مجتهدى آه فوت آرده است، انجام دهد             
ُسْبحان الّلِه َواْلَحْمُدِلّلِه َوال ِالَه ِاّال الّلُه         «مثًال اگر مجتهدى گفتن یك مرتبه          .  تواند به فتواى مجتهدى آه فوت آرده، عمل نماید             عمل آند، دوباره مى    

عمل نماید و یك مرتبه بگوید، چنانچه آن مجتهد فوت آند و                 را در رآعت سوم و چهارم نماز، آافى بداند و مقّلد مدتى به این دستور                        »  َوالّلُه َاْآَبرُ 
تواند به فتواى مجتهدى آه      مجتهد زنده، احتياط واجب را در سه مرتبه گفتن بداند و مقّلد مدتى به این احتياط عمل آند و سه مرتبه بگوید دوباره مى                           

 .فوت آرده برگردد و یك مرتبه بگوید
 .غالبًا به آنها احتياج دارد، واجب است یاد بگيردمسائلى را آه انسان  ) ١٣مسئله (
تواند صبر آند تا فتواى مجتهد َاعلم را به دست آورد، یا اگر احتياط               داند، مى  اى پيش آید آه حكم آن را نمى        اگر براى انسان مسئله     )  ١۴مسئله  (

تواند عمل را به جا آورد، پس اگر            عمل، محذورى الزم نياید، مى     بلكه اگر احتياط ممكن نباشد چنانچه از انجام            ;  ممكن است به احتياط عمل نماید       
 .معلوم شد آه مخالف واقع یا گفتار مجتهد بوده، دوباره باید انجام دهد

; چنانچه فتواى آن مجتهد عوض شود، الزم نيست به او خبر دهد آه فتوا عوض شده                .  اگر آسى فتواى مجتهدى را به دیگرى بگوید         )  ١۵مسئله  (
 .آه ممكن باشد باید اشتباه را برطرف آند ر بعد از گفتن فتوا بفهمد اشتباه آرده، در صورتىولى اگ

اگر جاهل قاصر مدتى اعمال خود را بدون تقليد انجام داده باشد، در صورتى اعمال او صحيح است آه بفهمد به وظيفه واقعى خود                            )  ١۶مسئله  (
و چنانچه با وظيفه واقعى یا فتواى آن مجتهد مطابق               ;  اش تقليد از او بوده، مطابق باشد          ه وظيفه رفتار آرده است، یا عمل او با فتواى مجتهدى آ              

 . نباشد، احتياط در قضاى آن اعمال است، بلكه در برخى موارد الزم است و در مسئله تفصيل است
 

 احكام طهارت
 آب مطلق و مضاف

ت آه آن را از چيزى بگيرند، مثل آب هندوانه و گالب، یا با چيزى مخلوط                       آبى اس »  آب مضاف «.  آب یا مطلق است یا مضاف         )  ١٧مسئله  (
٢; آب ُآر. ١:  است آه بر پنج ِقسم است     »  آب مطلق «باشد، مثل آبى آه با مقدارى ِگل و مانند آن مخلوط شود آه دیگر به آن آب نگویند، و غير اینها                      

 .آب چاه. ۵; آب باران. ۴; آب جارى. ٣; آب قليل. 
 رآب ُآ. ١
آه جمعًا  (از جهت مساحت، مقدار آبى است آه اگر در ظرفى آه درازا و پهنا و گودى آن، هر یك، سه وجب و نيم باشد                            »  آب ُآر «)  ١٨مسئله  (
 َمن تبریز، بيست مثقال آم است و به حسب آيلوى             ١٢٨اّما از جهت وزن، از       ;  بریزند، آن ظرف را پر آند      )   وجب و هفت هشتم وجب است       ۵/۴٢

 .شود آيلو گرم مى» ۴١٩/٣٧٧«ف، بنا بر اقرب، متعار
شود، و اگر    اگر عين نجس، مانند بول و خون به آب ُآر برسد، چنانچه به واسطه آن بو یا رنگ یا مزه آب تغيير آند، آب نجس مى                            )  ١٩مسئله  (

 .شود تغيير نكند، نجس نمى
 .شود مىاگر بوى آب ُآر به واسطه غير نجاست تغيير آند، نجس ن) ٢٠مسئله (
اگر عين نجس، مانند خون به آبى آه بيشتر از ُآر است برسد و بو یا رنگ یا مزه قسمتى از آن را تغيير دهد، چنانچه مقدارى آه                                    )  ٢١مسئله  (

غيير آرده، نجس   شود، و اگر به اندازه ُآر یا بيشتر باشد، فقط مقدارى آه بو یا رنگ یا مزه آن ت                         تغيير نكرده آمتر از ُآر باشد، تمام آب نجس مى            
 .است
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ولى اگر قطره قطره روى آب نجس        ;  آند آِب فواره اگر به ُآر متصل باشد، در صورتى آه با آب نجس مخلوط شود آن را پاك مى                      )  ٢٢مسئله  (
 .لوط گرددآند، مگر آنكه چيزى روى فواره بگيرند تا آب قبل از قطره قطره شدن، به آب نجس متصل شود و با آن مخ بریزد، آن را پاك نمى

ریزد اگر به ُآر متصل باشد و بو یا رنگ یا               اگر چيز نجس را زیر شيرى آه به ُآر متصل است، بشویند، آبى آه از آن چيز مى                       )  ٢٣مسئله  (
 .مزه نجاست نگرفته باشد، پاك است

شود، و هر قدر از یخ هم آب            سد، نجس مى  اگر مقدارى از آب ُآر یخ ببندد و باقى آن به قدر ُآر نباشد، چنانچه نجاست به آن بر                          )  ٢۴مسئله  (
 .شود، نجس است

آند و اگر نجاستى  آبى آه به اندازه ُآر بوده، اگر انسان شك آند از ُآر آمتر شده یا نه، مثل آب ُآر است، یعنى چيز نجس را پاك مى)  ٢۵مسئله  (
 .ه مقدار ُآر شده یا نه، حكم آب ُآر را نداردو آبى آه از ُآر آمتر بوده و انسان شك دارد ب; شود هم به آن برسد، نجس نمى

 :شود ُآر بودن آب از دو راه ثابت مى) ٢۶مسئله (
 ;اول، آنكه خود انسان یقين آند

 .بلكه اگر یك نفر مورد اطمينان و راستگو خبر دهد; دوم، آنكه دو نفر مورد اطمينان خبر دهند
 آب قليل. ٢
 .ن نجوشد و از ُآر آمتر باشدآبى است آه از زمي» آب قليل«) ٢٧مسئله (
ولى اگر آبى از باال با فشار روى چيز نجس            ;  شود اگر آب قليل روى چيز نجس بریزد یا چيز نجس به آن برسد، آن آب نجس مى                     )  ٢٨مسئله  (

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

گردد، نجس است، ولى آبى آه با         شود و از آن جدا مى       آب قليلى آه براى برطرف آردن عين نجاست، روى چيز نجس ریخته مى               )  ٢٩مسئله  (
 :شویند با پنج شرط پاك است مىآن مخرج بول و غائط را 

 ;اول، آنكه بو یا رنگ یا مزه نجاست نگرفته باشد
 ;دوم، آنكه نجاستى از خارج به آن نرسيده باشد

 ;سوم، آنكه نجاست دیگرى مثل خون یا بول با غائط بيرون نيامده باشد
 ;هاى غائط در آب پيدا نباشد چهارم، آنكه ذّره

 .ول، نجاست به اطراف مخرج نرسيده باشدپنجم، آنكه بيشتر از مقدار معم
 آب جارى. ٣
 .آبى است آه از زمين بجوشد و جریان داشته باشد، مانند آب چشمه و قنات» آب جارى«) ٣٠مسئله (
نكرده، آب جارى اگرچه آمتر از ُآر باشد، چنانچه نجاست به آن برسد، تا وقتى آه بو یا رنگ یا مزه آن به واسطه نجاست تغيير                                  )  ٣١مسئله  (

 .پاك است
اش به واسطه نجاست تغيير آرده، نجس است و طرفى آه به               اگر نجاستى به آب جارى برسد، مقدارى از آن آه بو یا رنگ یا مزه                 )  ٣٢مسئله  (

ه به آب طرف     چشمه متصل است، اگرچه آمتر از ُآر باشد، پاك است و آبهاى دیگر نهر، اگر به اندازه ُآر باشد یا به واسطه آبى آه تغيير نكرد                                      
 .چشمه متصل باشد، پاك، وگرنه نجس است

جوشد، حكم آب جارى را دارد، یعنى اگر نجاست به            اى آه جارى نيست ولى طورى است آه اگر از آن بردارند باز مى                آب چشمه )  ٣٣مسئله  (
 .آن رسد، تا وقتى بو یا رنگ یا مزه آن به واسطه نجاست تغيير نكرده، پاك است

 . آه آنار نهر، ایستاده و به آب جارى متصل است، حكم آب جارى را داردآبى) ٣۴مسئله (
 .جوشد، حكم آب جارى را دارد افتد، فقط وقتى آه مى جوشد و در تابستان از جوشش مى اى آه مثًال در زمستان مى چشمه) ٣۵مسئله (
 .به اندازه ُآر است متصل باشد، مثل آب جارى استآب حوض حمام اگرچه آمتر از ُآر باشد، چنانچه به منبعى آه آب آن ) ٣۶مسئله (
 .ریزد اگر به ُآر متصل باشد، در حكم آب ُآر است ها آه از شيرها و دوشها مى آب لوله) ٣٧مسئله (
ا اگر از اّم; شود جوشد، چنانچه آمتر از ُآر باشد و نجاست به آن برسد، نجس مى آبى آه روى زمين جریان دارد ولى از زمين نمى         )  ٣٨مسئله  (

 .شود باال با فشار به پایين بریزد، چنانچه نجاست به پایين آن برسد، باالى آن نجس نمى
 آب باران. ۴
شود و در فرش و لباس  اگر به چيز نجسى آه عين نجاست در آن نيست، یك مرتبه باران ببارد، جایى آه باران به آن برسد، پاك مى             )  ٣٩مسئله  (

 .آید ولى باریدن دو سه قطره باران، اثرى ندارد، بلكه باید طورى باشد آه بگویند باران مى; ستو مانند اینها فشار الزم ني
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اگر باران به عين نجس ببارد و به جاى دیگر ترشح آند، چنانچه عين نجاست همراه آن نباشد و بو یا رنگ یا مزه نجاست نگرفته                                )  ۴٠مسئله  (
 .اى خون در آن باشد، یا آنكه بو یا رنگ یا مزه خون گرفته باشد، نجس است و ترشح آند، چنانچه ذّرهپس اگر باران بر خون ببارد . باشد، پاك است

بارد، آبى آه به چيز نجس رسيده و از سقف یا               اگر بر سقف ساختمان یا روى بام آن، عين نجاست باشد، تا وقتى باران بر بام مى                    )  ۴١مسئله  (
 .باشد مى ریزد به چيز نجس رسيده است، نجس ع شدن باران، اگر معلوم شود آبى آه مىاز قط و بعد; ریزد، پاك است ناودان مى

و اگر باران بر زمين جارى شود و به جاى نجسى آه زیر سقف است برسد، آن                     ;  شود زمين نجسى آه باران بر آن ببارد، پاك مى          )  ۴٢مسئله  (
 .آند را نيز پاك مى

 .شود  ِگل شود و آب آن را فراگيرد، پاك است، اّما اگر فقط رطوبت به آن برسد، پاك نمىخاك نجسى آه به واسطه باران،) ۴٣مسئله (
آید، چيز نجسى را در آن بشویند و آب،           هرگاه آب باران در جایى جمع شود، اگرچه آمتر از ُآر باشد، چنانچه موقعى آه باران مى                  )  ۴۴مسئله  (

 .شود ىبو یا رنگ یا مزه نجاست نگيرد، آن چيز نجس پاك م
شود و زمين هم پاك        اگر بر فرش پاآى آه روى زمين نجس است، باران ببارد و بر زمين نجس جارى شود، فرش نجس نمى                                )  ۴۵مسئله  (
 .گردد مى
 آب چاه. ۵
به واسطه  جوشد، اگرچه آمتر از ُآر باشد، چنانچه نجاست به آن برسد، تا وقتى بو یا رنگ یا مزه آن                            آب چاهى آه از زمين مى       )  ۴۶مسئله  (

 .نجاست تغيير نكرده، پاك است، ولى مستحب است پس از رسيدن بعضى از نجاستها، مقدارى آه در آتابهاى مفصل گفته شده، از آب آن بكشند
آه با  شود   اگر نجاستى در چاه بریزد و بو یا رنگ یا مزه آب آن را تغيير دهد، چنانچه تغيير آب چاه از بين برود، موقعى پاك مى                              )  ۴٧مسئله  (

 .جوشد، مخلوط گردد آبى آه از چاه مى
اگر آب باران یا آب دیگر، در گودالى جمع شود و آمتر از ُآر باشد، چنانچه بعد از قطع شدن باران، نجاست به آن برسد، نجس                                    )  ۴٨مسئله  (
 .شود مى

 احكام آبها
 .و غسل هم با آن باطل استآند و وضو  آه معناى آن گفته شد، چيز نجس را پاك نمى» آب مضاف«) ۴٩مسئله (
باال با فشار روى چيز نجس بریزد، مقدارى آه به چيز                ولى چنانچه از   ;  شود اى نجاست به آب مضاف برسد، نجس مى           اگر ذّره )  ۵٠مسئله  (

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

 .شود نمى
 .ودش اگر آب مضاِف نجس، طورى با آب ُآر یا جارى مخلوط شود آه دیگر آب مضاف به آن نگویند، پاك مى ) ۵١مسئله (
آند و وضو و غسل هم با آن          آبى آه مطلق بوده و معلوم نيست مضاف شده یا نه، مثل آب مطلق است، یعنى چيز نجس را پاك مى                        )  ۵٢مسئله  (

آند و وضو و غسل هم با آن         و آبى آه مضاف بوده و معلوم نيست مطلق شده یا نه، مثل آب مضاف است، یعنى چيز نجس را پاك نمى                      ;  صحيح است 
 .ستباطل ا

آند و وضو و غسل هم       بوده یا مضاف، نجاست را پاك نمى       آبى آه معلوم نيست مطلق است یا مضاف و معلوم نيست آه قبًال مطلق              )  ۵٣مسئله  (
 .شود نمى اگر به اندازه ُآر یا بيشتر باشد و نجاست به آن برسد، حكم به نجس بودن آن ولى; با آن باطل است

; شود مثل خون و بول به آن برسد و بو یا رنگ یا مزه آن را تغيير دهد، اگرچه ُآر یا جارى باشد، نجس مى                            آبى آه عين نجاست،      )  ۵۴مسئله  (
ولى اگر بو یا رنگ یا مزه آن به واسطه نجاستى آه مجاور آن است عوض شود، مثًال ُمردارى آه پهلوى آب است بوى آن را تغيير دهد، نجس                                           

 .شود نمى
ت، مثل خون و بول در آن ریخته و بو یا رنگ یا مزه آن را تغيير داده، چنان آه به ُآر یا جارى متصل شود، یا                                 آبى آه عين نجاس   )  ۵۵مسئله  (

شود،  باران بر آن ببارد، یا باد باران را در آن بریزد، یا آب باران در موقع باریدن از ناودان در آن جارى شود و تغيير آن از بين برود، پاك مى                                        
 .یا ُآر یا جارى با آن مخلوط گرددولى باید آب باران 

 .آید، پاك است ریزد یا با فشار دادن بيرون مى اگر چيز نجس را در آب ُآر یا جارى فرو برند، آبى آه از آن مى) ۵۶مسئله (
 . نجس استو آبى آه نجس بوده و معلوم نيست پاك شده یا نه،; آبى آه پاك بوده و معلوم نيست نجس شده یا نه، پاك است) ۵٧مسئله (
 .و نيمخورده حيوانات حرام گوشت پاك، ولى خوردن آن مكروه است; نيمخورده سگ و خوك، نجس و خوردن آن حرام است) ۵٨مسئله (

 
 )بول و غائط آردن(احكام َتَخّلى 
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ر و مادر با او َمحرم باشند،       اند، اگرچه مثل خواه    واجب است انسان وقت تخّلى و مواقع دیگر، عورت خود را از آسانى آه مكّلف               )    ۵٩مسئله  (
 .ولى زن و شوهر الزم نيست عورت خود را از یكدیگر بپوشانند; فهمند، بپوشاند هاى ممّيز آه خوب و بد را مى و همچنين از دیوانه ممّيز و بچه

 . استالزم نيست با چيز مخصوصى عورت خود را بپوشاند و اگر مثًال با دست هم آن را بپوشاند، آافى)  ۶٠مسئله (
 .موقع تخّلى باید طرف جلوى بدن، یعنى شكم و سينه، رو به قبله و پشت به قبله نباشد)  ۶١مسئله (
و اگر جلوى   ;  آند اگر موقع تخّلى طرف جلوى بدن آسى رو به قبله یا پشت به قبله باشد و عورت را از قبله بگرداند، آفایت نمى                           )    ۶٢مسئله  (

 .ه نباشد، احتياط واجب آن است آه عورت را رو به قبله یا پشت به قبله ننمایدبدن او رو به قبله یا پشت به قبل
در موقع استبراء و تطهيِر مخرِج بول و غائط، رو به قبله و پشت به قبله بودن مانعى ندارد، هر چند احتياط مستحب در ترك آن                                  )    ۶٣مسئله  (
 .است
ر شود رو به قبله یا پشت به قبله بنشيند، باید رو به قبله یا پشت به قبله بنشيند، و نيز اگر به       اگر براى آنكه نامحرم او را نبيند، مجبو         )  ۶۴مسئله  (

 .علت دیگر ناچار باشد آه رو به قبله یا پشت به قبله بنشيند، مانعى ندارد
گر خود بچه بنشيند، جلوگيرى از او واجب   احتياط واجب آن است آه بچه را در وقت تخّلى رو به قبله یا پشت به قبله ننشانند، ولى ا                       )۶۵مسئله  (
 .نيست
 :در چهار جا تخّلى حرام است  )۶۶مسئله (
 ;ها و معابر، چون مستلزم ایذا و اضرار به عابرین است در آوچه. ١
 ;در ملك آسى آه اجازه تخّلى نداده است. ٢
 ;ها در جایى آه براى عده مخصوصى وقف شده است، مثل بعضى از مدرسه. ٣
 . قبر مؤمنين، در صورتى آه بى احترامى به آنان باشدروى. ۴
شود با پارچه و سنگ و مانند اینها پاك آرد، اگرچه شستن              توان با آب شست و یا به دستورى آه بعدًا گفته مى             مخرج غائط را مى     )  ۶٧مسئله  (

 .با آب، بهتر است
ولى ;   و اگر بعد از برطرف شدن بول، یك مرتبه بشویند، آافى است                   شود مخرج بول بنا بر احتياط واجب با غير آب پاك نمى                  )  ۶٨مسئله  (

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

بشویند، نباید چيزى از غائط در آن بماند، ولى باقى ماندن رنگ و بوى آن مانعى ندارد، و اگر در دفعه                        اگر مخرج غائط را با آب          )  ۶٩مسئله  (
 .اى از غائط در آن نماند، دوباره شستن الزم نيست اول طورى شسته شود آه ذّره

 .شود مى هرگاه با سنگ و آلوخ و مانند اینها غائط را از مخرج برطرف آنند، پاك ) ٧٠مسئله (
الزم نيست با سه سنگ یا سه پارچه مخرج را پاك آنند، بلكه با اطراف یك سنگ یا یك پارچه هم آافى است، بلكه اگر با یك مرتبه                                )  ٧١سئله  م(

 .و پاك آردن مخرج با چيزهایى آه احترام آنها الزم است، حرام، بلكه در بعضى موارد موجب ارتداد است; آند هم غائط برطرف شود آفایت مى
 .آرده، باید خود را تطهير نماید اگر شك آند آه مخرج را تطهير آرده یا نه، اگرچه هميشه بعد از بول یا غائط فورًا تطهير مى ) ٧٢ئله مس(
اگر بعد از نماز شك آند آه قبل از نماز، مخرج را تطهير آرده یا نه، نمازى آه خوانده صحيح است، ولى براى نمازهاى بعد باید                                  )٧٣مسئله  (
 .طهير آندت

 ِاستبراء
دهند، و آن داراى اقسامى است، و بهترین آنها این است            مى عمل مستحّبى است آه مردها بعد از بيرون آمدن بول انجام          »  استبراء«  )  ٧۴مسئله  (

ج غائط تا بيخ آلت      دست چپ از مخر     بول، اگر مخرج غائط نجس شده، اول آن را تطهير آنند، بعد سه دفعه با انگشت ميانه                        آه بعد از قطع شدن      
آلت را فشار    بكشند و بعد شست را روى آلت و انگشت پهلوى شست را زیر آن بگذارند و سه مرتبه تا ختنه گاه بكشند و پس از آن سه مرتبه سر                                      

 .دهند
و نيز آبى آه گاهى بعد       گویند، پاك است،     مى»  َمذى«شود و به آن      آبى آه گاهى بعد از مالعبه و بازى آردن از انسان خارج مى                 )  ٧۵مسئله  (

گویند، اگر بول به آن نرسيده         مى»  َودى«آید و به آن       شود و آبى آه گاهى بعد از بول بيرون مى              گفته مى »  َوذى«آید و به آن       از منى بيرون مى    
 .ى از اینها، پاك استو چنانچه انسان بعد از بول استبراء آند و بعد آبى از او خارج شود و شك آند آه بول است یا یك; باشد، پاك است

باشد و چنانچه وضو گرفته       اگر انسان شك آند استبراء آرده یا نه، و رطوبتى از او بيرون آید آه نداند پاك است یا نه، نجس مى                             )  ٧۶مسئله  (
باشد و   است یا نه، پاك مى      ولى اگر شك آند استبرایى آه آرده درست بوده یا نه، و رطوبتى از او بيرون آید آه نداند پاك                               ;  شود باشد، باطل مى   

 .آند وضو را هم باطل نمى
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آسى آه استبراء نكرده اگر به واسطه آنكه مدتى از بول آردن او گذشته، یقين آند بول در مجرا نمانده است و رطوبتى ببيند و شك                              )  ٧٧مسئله  (
 .آند باشد و وضو را هم باطل نمى آند پاك است یا نه، آن رطوبت پاك مى

اگر انسان بعد از بول استبراء آند و وضو بگيرد، چنانچه بعد از وضو رطوبتى ببيند آه بداند یا بول است یا منى، واجب است                                      )  ٧٨مسئله  (
 .احتياطًا غسل آند و وضو هم بگيرد، ولى اگر وضو نگرفته باشد، فقط گرفتن وضو آافى است

باشد و وضو و غسل او را هم باطل              و شك آند پاك است یا نه، پاك مى             براى زن استبراى از بول نيست و اگر رطوبتى ببيند                   )  ٧٩مسئله  (
 .آند نمى

 مستحّبات و مكروهات تخّلى
وارد شدن به مكان تخّلى، اول پاى چپ و موقع بيرون آمدن،             مستحّب است در موقع تخّلى جایى بنشيند آه آسى او را نبيند، و موقع               )  ٨٠مسئله  (

 .ين مستحّب است در حال تخّلى سر را بپوشاند و سنگينى بدن را بر پاى چپ بيندازدو همچن. اول پاى راست را بگذارد
و نيز  ;  اى بپوشاند، مكروه نيست    عورت خود را به وسيله     نشستن رو به روى خورشيد و ماه در موقع تخّلى، مكروه است، ولى اگر               )  ٨١مسئله  (

خوردن و توّقف زیاد و تطهير آردن با         چيز دهد و  و در خانه و زیر درختى آه ميوه مى        روى باد و در جاده و خيابان         به در موقع تخّلى، نشستن رو    
 .ندارد است حرف زدن در حال تخّلى ولى اگر ناچار باشد، یا ذآر خدا بگوید، اشكال و همچنين; باشد دست راست، مكروه مى

 . در آب، خصوصًا آب راآد، مكروه استایستاده بول آردن و بول آردن در زمين سخت و النه جانوران و ) ٨٢مسئله (
 .خوددارى آردن از بول و غائط، مكروه است و اگر ضرر برساند، باید خوددارى نكند ) ٨٣مسئله (
 .مستحّب است انسان قبل از نماز و قبل از خواب و پيش از جماع و بعد از بيرون آمدن منى، بول آند ) ٨۴مسئله (

 نجاسات
 :ده چيز استیاز» نجاسات«)  ٨۵مسئله (
 .َعرق شتر نجاستخوار. ١١; فّقاع. ١٠; شراب .٩; آافر معانِد دینى. ٨; سگ و خوك. ٧ و ۶; خون. ۵; ُمردار. ۴; منى. ٣; بول و غائط. ٢ و ١
 بول و غائط. ٢ و ١
; آند، نجس است   ز آن جستن مى   بول و غائط انسان و هر حيوان حرام گوشتى آه خون جهنده دارد آه اگر رگ آن را بُبرند، خون ا                     )    ٨۶مسئله  (

 .ولى فضله حيوانات آوچك مثل پشه و مگس آه گوشت ندارند، پاك است
 .فضله پرندگان حرام گوشت، نجس است)  ٨٧مسئله (
و همچنين است بول و غائط حيوانى آه انسان با آن نزدیكى نموده، و گوسفندى آه                       ;  بول و غائط حيوان نجاستخوار، نجس است        )    ٨٨مسئله  (
 .ستخوان آن از خوردن شير خوك، محكم شده استا

 منى. ٣
 .منى انسان و هر حيوانى آه خون جهنده دارد، نجس است)  ٨٩مسئله (
 ُمردار. ۴
 . حيوانى آه خون جهنده دارد، نجس است، ولى ماهى چون خون جهنده ندارد، اگرچه در آب بميرد، پاك است١ُمردار)  ٩٠مسئله (
 ُمردار مثل پشم و مو و ُآرك و استخوان و دندان، آه روح ندارد، اگر از غير حيوانى باشد آه مثل سگ، نجس است،                            چيزهایى از )    ٩١مسئله  (

 .باشد پاك مى
اگر از بدن انسان یا حيوانى آه خون جهنده دارد و در حالى آه زنده است، گوشت یا چيز دیگرى را آه روح دارد، جدا آنند، نجس                     )    ٩٢مسئله  (
 .است
 .اند شوند پاك پوستهاى مختصر آه از لب و جاهاى دیگر بدن جدا مى) ٩٣ مسئله(
 .آید، اگر پوست روى آن سفت شده باشد، پاك است، ولى ظاهر آن را باید آب آشيد تخم مرغى آه از شكم مرغ مرده بيرون مى) ٩۴مسئله (
باشد، پاك است، ولى ظاهر آن را باید           اى آه در شيردان آنها مى       یهاگر بره و بزغاله، پيش از آنكه علفخوار شوند بميرند، پنير ما              )  ٩۵مسئله  (

 .آب آشيد
آورند، اگر انسان به نجاست آنها یقين          داروهاى روان و عطر و روغن و واآس و صابون، هر چند از آشورهاى غيراسالمى مى                    )  ٩۶مسئله  (

 .نداشته باشد، پاك است

                                                           
 .حيوانى آه خودش مرده باشد. ١
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ود آه از حيوانى است آه به دستور شرع آشته شده پاك و خوردن آن حالل است، ولى اگر از           گوشت، پيه و چرمى آه احتمال آن بر       )  ٩٧مسئله  (
دستور شرع آشته شده یا نه، خوردن         اینكه دست مسلمانى باشد آه از آافر گرفته و تحقيق نكرده آه از حيوانى است آه به                    دست آافر گرفته شود یا    

اینكه احتمال   ز بازار مسلمانان یا از مسلمانى گرفته شود و معلوم نباشد آه از آافر گرفته شده، یا                 آنچه ا  آن گوشت و پيه حرام است، ولى پاك است و          
پيه نيز جایز است، مشروط بر اینكه آن مسلمان در آن تصرفى بكند آه                      آن برود آه تحقيق آرده اگرچه از آافر گرفته باشد خوردن آن گوشت و                    

 .خوردن بفروشدحالل است، مانند اینكه براى  مختص گوشت
 خون. ۵
پس .  آند، نجس است   یعنى حيوانى آه اگر رگ آن را بُبرند، خون از آن َجستن مى              ;  خون انسان و هر حيوانى آه خون جهنده دارد         )    ٩٨مسئله  (

 .خون حيواناتى آه مانند ماهى و پشه خون جهنده ندارند، پاك است
شرع معّين شده، بكشند و خون آن به مقدار معمول بيرون آید، خونى آه در بدنش                      اگر حيوان حالل گوشت را به دستورى آه در             )  ٩٩مسئله  (
 .ولى اگر به علت نفس آشيدن یا به واسطه اینكه سر حيوان در جاى بلندى بوده خون به بدن حيوان برگردد، آن خون نجس است; ماند، پاك است مى

حتياط واجب باید از خوردن آن اجتناب نمود، و اگر خون را با زرده تخم مرغ          ولى به ا  ;  مرغ است، نجس نيست    خونى آه در تخم   )    ١٠٠مسئله  (
 .یا به نحو دیگر به هم بزنند آه از بين برود، خوردن زرده هم مانعى ندارد

 .آند شود، نجس است و شير را نجس مى خونى آه گاهى موقع دوشيدن شير دیده مى)  ١٠١مسئله (
آید، اگر به واسطه مخلوط شدن با آب دهان از بين برود، پاك است، و فرو بردن آب دهان در این                            نها مى خونى آه از الى دندا     )    ١٠٢مسئله  (

 .صورت، اشكال ندارد
و اگر  ;  ميرد، اگر طورى شود آه دیگر به آن خون نگویند، پاك است            خونى آه به واسطه آوبيده شدن زیر ناخن یا زیرپوست مى          )    ١٠٣مسئله  (

بيرون آورند و اگر مشّقت دارد،       ر صورتى آه ناخن یا پوست سوراخ شود، اگر مشّقت ندارد، باید براى وضو و غسل خون را                  به آن خون بگویند، د    
 .بشویند باید اطراف آن را به طورى آه نجاست زیاد نشود،

 .مده، پاك استاگر انسان نداند آه خون، زیر پوست مرده، یا گوشت به واسطه آوبيده شدن به آن حالت درآ)  ١٠۴مسئله (
شود، و جوشيدن و حرارت و آتش، پاك آننده             اى خون در آن بيفتد، تمام غذا و ظرف آن نجس مى                اگر موقع جوشيدن غذا ذّره     )    ١٠۵مسئله  (
 .نيست
 .شود، اگر معلوم نباشد آه با خون آميخته شده، پاك است اى آه در حال بهبود زخم در اطراف آن پيدا مى زردابه)  ١٠۶مسئله (
 سگ و خوك. ٧ و ۶
ولى سگ و    ;  آنند، حّتى مو و استخوان و پنجه و ناخن و رطوبتهاى آنها، نجس است                     سگ و خوآى آه در خشكى زندگى مى          )    ١٠٧مسئله  (

 .خوك دریایى پاك است
 آافر معانِد دینى. ٨
صلى اهللا  (االنبيا محّمد بن عبداهللا    ى حضرت خاتم  دهد، یا پيامبر   یعنى آسى آه منكر خداست، یا براى خدا شریك قرار مى             »  آافر«)    ١٠٨مسئله  (

باشند ـ اظهر، عدم      اّما غيرمعاندان از آنها ـ آه عاّمه آّفار مى           ;  اند و آّفار معاند مطلقًا نجس     ;   را قبول ندارد، یا در یكى از آنها شك دارد              )عليه وآله 
جنگند،  جنگند، بلكه براى جهات دیگرى مى        و اعتقاد مسلمانان با آنان نمى        نجاست آنان است، بلكه عاّمه آّفار، حّتى حربى آنان آه به خاطر اسالم                

 .باشند و محكوم به نجاست نيستند  دینى نمى٢معاند
 .تمام بدن آافر معانِد دینى، حّتى مو و ناخن و رطوبتهاى او نجس است)  ١٠٩مسئله (
 آافِر معاند دینى باشند، آن بچه هم نجس است، و اگر یكى از اینها                        اگر پدر و مادر و پدر بزرگ و مادر بزرگ بچه نابالغ،                   )    ١١٠مسئله  (

 .است مسلمان، یا غيرمعاند باشد، بچه پاك
ولى احكام دیگر مسلمانان را ندارد، مثًال نماز بر جنازه او                 ;  باشد آسى آه معلوم نيست مسلمان است یا غير مسلمان پاك مى                   )  ١١١مسئله  (

 .واجب نيست
 .مسلمانى به یكى از دوازده امام دشنام دهد، یا با آنان دشمنى داشته باشد، نجس استاگر )  ١١٢مسئله (
 شراب. ٩

                                                           
آند،  آند و اسالم را انكار مى       روى دشمنى، عمدًا تحقيق نمى      ولى از ;  آند و یا شّك در حّقانّيت دارد        داند اسالم بر حّق است و در عين حال، انكار مى               آه مى  معاند، یعنى آسى  .  ٢

 .باشد» جحود عن«خالصه، معاند آسى است آه ُآفرش 
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اگر مثل بنگ و حشيش، نوشيدنى نباشد، اگرچه چيزى در            آند، نجس است، و    شراب و هر نوشيدنى دیگر آه انسان را مست مى          )    ١١٣مسئله  (
 .پاك است آن بریزند آه روان شود،

اند و یا    گيرند، با شّك در اینكه از نوشيدنيهاى مست آننده         ع الكلهایى آه در آارهاى صنعتى و درمانى مورد استفاده قرار مى            انوا)    ١١۴مسئله  (
 .اند و تحقيق الزم نيست در آنها به آار رفته یا نه، محكوم به طهارت

وش بياید، خوردنش حرام است، اّما نجس نيست، مگر            ج اگر انگور و آب انگور به خودى خود جوش بياید، یا به واسطه پختن                  )    ١١۵مسئله  (
 .آنكه معلوم شود آه مست آننده است

 .خرما و مویز و آشمش و آب آنها اگر جوش بيایند، پاك و خوردن آنها حالل است)  ١١۶مسئله (
 فّقاع. ١٠

گيرند و   آبى آه به نظر متخّصصين از جو مى        ولى   ;گویند، نجس است   مى»  آب جو «شود و به آن       آه از جو گرفته مى     »  فّقاع«)    ١١٧مسئله  (
 .است گویند، پاك مى» ماءالشعير«به آن 
 َعرق شتر نجاستخوار. ١١

 .و همچنين بنا بر احتياط واجب عرق حيوانات نجاستخوار دیگر نيز، نجس است; َعرق شتر نجاستخوار، نجس است)  ١١٨مسئله (
 عرق ُجُنب از حرام

 .ولى احتياط واجب آن است آه با بدن یا لباسى آه به آن آلوده شده، نماز نخوانند; رام، نجس نيستعرق ُجُنب از ح)  ١١٩مسئله (
با زن خود نزدیكى آند، بنا بر احتياط واجب باید          )  مثًال در روزه ماه رمضان    (اگر انسان در موقعى آه نزدیكى با زن، حرام است           )    ١٢٠مسئله  (

 .نماید از عرق خود در نماز، اجتناب
اگر ُجُنب از حرام، به واسطه تنگى وقت، بدل از غسل، تيّمم نماید و بعد از تيّمم و خواندن نماز، عرق آند، بنا بر احتياط واجب                              )    ١٢١مسئله  (

 .ولى اگر به واسطه عذر دیگر، تيّمم آند، اجتناب الزم نيست; باید از عرق خود در نماز، اجتناب نماید
ولى ;  ُجُنب شود و بعد با حالل خود نزدیكى آند، بنا بر احتياط واجب، باید از عرق خود در نماز، اجتناب آند                       اگر آسى از حرام     )    ١٢٢مسئله  (

 .اگر اول با حالل خود نزدیكى آند و بعد از حرام، جنب شود، عرق او وجوب اجتناب ندارد
 راه ثابت شدن نجاست

 :شود نجاست هر چيز، از سه راه ثابت مى)  ١٢٣مسئله (
بنابراین، غذا  .  آنكه خود انسان یقين آند چيزى نجس است، و اگر گمان داشته باشد آه چيزى نجس است، الزم نيست از آن اجتناب نماید                                اول،  

خورند، اگر انسان    آنند، در آنها غذا مى      هایى آه افراد بى مباالت و آسانى آه پاآى و نجسى را مراعات نمى                    خانه و مهمانخانه    خوردن در قهوه   
 ;اند، نجس است، اشكال ندارد، آه معموًال هم یقين وجود ندارد نداشته باشد غذایى را آه براى او آوردهیقين 

مثًال همسر انسان یا آشپز بگوید ظرف یا چيز دیگرى آه در اختيار                     .  دوم، آنكه آسى آه چيزى در اختيار اوست، بگوید آن چيز نجس است                     
 ;اوست، نجس است

یند چيزى نجس است، بلكه اگر یك نفر مورد اطمينان در گفتار یا موّثق هم بگوید چيزى نجس است، باید از آن چيز                                سوم، آنكه دو نفر ثقه بگو       
 .اجتناب آرد

اگر به واسطه ندانستن مسئله، نجس بودن و پاك بودن چيزى را نداند، مثًال نداند عرق ُجُنب از حرام، پاك است یا نه، باید مسئله                              )    ١٢۴مسئله  (
داند، چيزى را شك آند پاك است یا نه، مثًال شك آند آن چيز خون است یا نه، یا نداند آه خون پشه است یا                             ، ولى اگر با اینكه مسئله را مى        را بپرسد 

 .خون انسان، پاك است
و اگر هم بتواند    ;  ستچيز نجسى آه انسان شك دارد پاك شده یا نه، نجس است، و چيز پاك را اگر شك آند نجس شده یا نه، پاك ا                           )    ١٢۵مسئله  (

 .نجس بودن یا پاك بودن آن را بفهمد، الزم نيست وارسى آند
آند نجس شده و نداند آدام است، باید از هر دو اجتناب                 اگر بداند یكى از دو ظرف یا دو لباسى آه از هر دوى آنها استفاده مى                     )    ١٢۶مسئله  (
آند و مال دیگرى است، الزم نيست از لباس خودش اجتناب              سى آه هيچ از آن استفاده نمى       داند لباس خودش نجس شده یا لبا        ولى اگر مثًال نمى   ;  آند
 .نماید

 چگونگى نجس شدن چيزهاى پاك
اگر چيز پاك به چيز نجس برسد و هر دو یا یكى از آنها به طورى ترباشند آه ترى یكى به دیگرى برسد، چيز پاك نجس                                              )    ١٢٧مسئله  (
 .شود آم باشد آه به دیگرى نرسد، چيزى آه پاك بوده، نجس نمىو اگر ترى به قدرى ; شود مى

 .شود اگر چيز پاآى به چيز نجس برسد و انسان شك آند آه هر دو یا یكى از آنها تر بوده یا نه، آن چيز پاك، نجس نمى)  ١٢٨مسئله (
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ولى ;  شود ا رطوبت به یكى از آنها برسد، نجس نمى           داند آدام پاك و آدام نجس است، اگر چيز پاآى ب               دو چيزى آه انسان نمى     )    ١٢٩مسئله  (
 .شود اگر یكى از آنها قبًال نجس بوده و انسان نداند پاك شده یا نه، چنانچه چيز پاآى به آن برسد، نجس مى

 دیگرآن پاك    شود و جاهاى    آن برسد، نجس مى     زمين و پارچه و مانند اینها اگر رطوبت داشته باشد، هر قسمتى آه نجاست به                     )    ١٣٠مسئله  (
 .است و همچنين است خيار و خربزه و مانند اینها

ولى اگر روان نباشد، نجس        ;  شود هرگاه شيره و روغن روان باشد، همين آه یك نقطه از آن نجس شود، تمام آن نجس مى                               )    ١٣١مسئله  (
 .شود نمى
بعد روى چيز پاآى آه آن هم تر است، بنشيند، چنانچه انسان   اگر مگس یا حيوانى مانند آن، روى چيز نجسى آه تر است بنشيند و               )    ١٣٢مسئله  (

 .شود واگر نداند، پاك است بداند نجاست همراه آن حيوان بوده، چيز پاك نجس مى
شود، و   اگر جایى از بدن آه َعرق دارد، نجس شود و َعرق از آنجا به جاى دیگر برود، هرجا آه عرق به آن برسد، نجس مى                                )    ١٣٣مسئله  (

 .ق به جاى دیگر نرود، جاهاى دیگر بدن پاك استاگر عر
پس اگر به بيرون    ;  آید، اگر خون داشته باشد، جایى آه خون دارد نجس و بقّيه آن پاك است                 اخالطى آه از بينى یا گلو بيرون مى        )    ١٣۴مسئله  (

و محّلى را آه شك دارد جاى نجس به آن رسيده یا نه،             دهان یا بينى برسد، مقدارى را آه انسان یقين دارد جاى نجس اخالط به آن رسيده، نجس است                    
 .پاك است

اى را آه تِه آن سوراخ است روى زمين نجس بگذارند، چنانچه آب طورى زیر آن جمع گردد آه با آب آفتابه یكى                                    اگر آفتابه )    ١٣۵مسئله  (
شود در   ولى اگر آبى آه از زیر آفتابه خارج مى           ;  بيرون آید شود، مگر آنكه آب از درون آفتابه با قّوت و فشار                  حساب شود، آب آفتابه، نجس مى       

 .شود زمين فرو رود یا جارى شود به نحوى آه با آب داخل آن یكى حساب نشود، آب آفتابه، نجس نمى
در داخل بدن با     هرگاه سوزن یا چاقو و سایر و سایل پزشكى را در داخل بدن انسان یا حيوانى فرو آنند، اگر معلوم نباشد آه                                 )    ١٣۶مسئله  (

تميز خارج شده است و       طاهر است، و نيز اگر بدانند آه با خون برخورد نموده، ولى هنگام خارج شدن از بدن،                        خون برخورد آرده است، پاك و       
دن، به خون آلوده    همچنين است آب دهان و بينى اگر در داخل به خون برسد و بعد از بيرون آم                 ;  اثرى از خون بر آنها مشاهده نشود، پاك خواهند بود         

 .نباشد
 احكام نجاسات

 .نجس آردن خط و ورق قرآن و جلد مخصوص آن، حرام است و اگر نجس شود، باید فورًا آن را آب بكشند)  ١٣٧مسئله (
 آن  و برداشتن قرآن از روى     ;  گذاشتن قرآن روى عين نجس، مانند خون و ُمردار، اگرچه آن عين نجس خشك باشد، حرام است                      )    ١٣٨مسئله  (

 .باشد واجب مى
اگر نوشته شود باید آن را آب بكشند، یا به واسطه تراشيدن              نوشتن قرآن با مرآب نجس، اگرچه یك حرف آن باشد، حرام است و              )    ١٣٩مسئله  (

 .بين برود از و مانند آن آارى آنند آه
 .دادن قرآن به آافر، فى حّد نفسه مانعى ندارد)  ١۴٠مسئله (
 بر آن    )عليه السالم ( یا امام   )صلى اهللا عليه وآله     (مثل آاغذى آه اسم خدا یا پيامبر         (ق قرآن یا چيزى آه احترام آن الزم است               اگر ور )    ١۴١مسئله  (

و اگر بيرون آوردن آن     ;  ، واجب است   ، در مستراح بيفتد، بيرون آوردن و آب آشيدن آن ـ هر چند با تخليه آن اگرچه خرج داشته باشد ـ                       )نوشته شده 
و نيز اگر تربت در مستراح بيفتد و بيرون آوردن آن ممكن نباشد، باید تا                     ;  شد باید به آن مستراح نروند تا یقين آنند آن ورق پوسيده است                 ممكن نبا 

 .اند به آّلى از بين رفته، به آن مستراح نروند وقتى آه یقين نكرده
 نجس به اطفال در صورتى آه ضرر داشته باشد، حرام است،                خوردن و آشاميدن چيز نجس، حرام است و نيز خورانيدن عين              )    ١۴٢مسئله  (

ولى خوراندن غذاهایى آه نجس شده به طفل، بنا بر اقوى حرام                   ;  بلكه اگر ضرر هم نداشته باشد، بنا بر احتياط واجب باید از آن خوددارى آنند                       
 .نيست، مگر آنكه مضر باشد

ولى چنانچه  ;  ان آن را آب آشيد، اگر نجس بودن آن را به طرف نگویند، اشكال ندارد              تو فروختن و عاریه دادن چيز نجسى آه مى       )    ١۴٣مسئله  (
 .بگویند آند، باید نجاستش را به او انسان بداند آه عاریه گيرنده و خریدار، آن را در خوردن و آشاميدن استعمال مى

 .خواند، الزم نيست به او بگوید ز مىخورد، یا با لباس نجس نما اگر انسان ببيند آسى چيز نجسى را مى)  ١۴۴مسئله (
شوند، با رطوبت به جاى      اگر جایى از خانه یا فرش آسى نجس باشد و ببيند بدن یا لباس یا چيز دیگر آسانى آه وارد خانه او مى                       )    ١۴۵مسئله  (

 .نجس رسيده است، الزم نيست به آنان بگوید
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غذا نجس است، باید به ميهمانها بگوید، اّما اگر یكى از ميهمانها بفهمد، الزم نيست                  اگر صاحبخانه در بين غذا خوردن بفهمد آه           )    ١۴۶مسئله  (
شود، باید بعد از غذا به آنان         داند آه به واسطه نگفتن، خود او هم نجس مى             به دیگران خبر دهد، ولى چنانچه طورى با آنان معاشرت دارد آه مى                

 .بگوید، تا خودش نجس نشود
آند، واجب است به   را آه عاریه آرده نجس شود، اگر بداند آه صاحبش آن چيز را در خوردن و آشاميدن استعمال مى      اگر چيزى )    ١۴٧مسئله  (

 .او بگوید
شود اگر بگوید چيزى را آب آشيدم، دوباره آب  فهمد، و در این گونه امور به گفته او اعتماد مى         بچه ممّيزى آه خوب و بد را مى       )    ١۴٨مسئله  (

 .و اگر بگوید چيزى آه در دست اوست، نجس است، باید از آن اجتناب آنند;  نيستآشيدن آن الزم
 

 ُمطهرات
 :گویند» مطهرات«آند و آنها را  ده چيز، نجاست را پاك مى)  ١۴٩مسئله (
. ١٠;  ان نجاستخوار استبراى حيو .  ٩;  برطرف شدن عين نجاست     .٨;  تبعيت.  ٧;  اسالم.  ۶;  انتقال.  ۵;  استحاله.  ۴;  آفتاب.  ٣;  زمين.  ٢;  آب.  ١

 .شود و احكام اینها در مسائل آینده گفته مى. غایب شدن مسلمان
 آب. ١
 : آند با چهار شرط، چيز نجس را پاك مى» آب«)  ١۵٠مسئله (

 ;آند نمى پس آب مضاف، مانند گالب و َعرق بيد، چيز نجس را پاك; اول، آنكه مطلق باشد
 ; دوم، آنكه پاك باشد
 ;شویند، آْب مضاف نشود و بو یا رنگ یا مزه نجاست هم نگيرد ز نجس را مىسوم، آنكه وقتى چي

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

گيرد اگر نجس شود با آب قليل باید سه مرتبه شست، بلكه در ُآر و                      اميدن مورد استفاده قرار مى     ظرفى آه براى خوردن و آش       )    ١۵١مسئله  (
ظرف، آب یا چيز روان        ولى ظرفى را آه سگ ليسيده یا از آن            ;  اگرچه ارجح در ُآر و جارى یك مرتبه است             جارى هم احتياط سه مرتبه است،        

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

اك مال آرد، چنانچه ممكن است باید مقدارى آهنه به چوبى بپيچند            اگر دهانه ظرفى آه سگ ليس زده، تنگ باشد و نتوان آن را خ             )    ١۵٢مسئله  (
 .و به توسط آن خاك را به آن ظرف بمالند، و در غير این صورت پاك شدن ظرف اشكال دارد

ى نيز  ظرفى را آه خوك از آن، چيز روانى بخورد، با آب قليل باید هفت مرتبه شست، و به احتياط مستحب در آب ُآر و جار                                  )    ١۵٣مسئله  (
و نيز ليسيدن خوك، ملحق است به آب        ;  هفت مرتبه باید شست، و الزم نيست آن را خاْك مال آنند، اگرچه احتياط مستحب آن است آه خاْك مال شود                       

 .خوردن آن به احتياط واجب
 .بهتر است هفت مرتبه شسته شوداگر بخواهند ظرفى را آه به شراب نجس شده با آب قليل آب بكشند باید سه مرتبه بشویند، و )  ١۵۴مسئله (
اى آه از ِگل نجس ساخته شده و یا آب نجس در آن فرو رفته، اگر در آب ُآر یا جارى بگذارند به هر جاى آن آه آب برسد                                 آوزه)    ١۵۵مسئله  (

رو رود و از آن بيرون آید، و فرو رفتن          و اگر بخواهند باطن آن هم پاك شود باید به قدرى در آب ُآر یا جارى بماند آه آب به تمام آن ف                       ;  شود پاك مى 
 .رطوبت آافى نيست

دیگر آنكه سه دفعه قدرى     ;  یكى آنكه سه مرتبه ُپر آنند و خالى آنند         :  توان آب آشيد   ظرف نجس را با آب قليل، به دو صورت مى          )    ١۵۶مسئله  (
 .برسد و بيرون بریزندآب در آن بریزند و در هر دفعه، آب را طورى در آن بگردانند آه به جاهاى نجس آن 

همچنين است  ;  شود اگر ظرف بزرگ مثل پاتيل و ُخمره نجس شود، چنانچه سه مرتبه آن را از آب پر آنند، و خالى آنند پاك مى                        )    ١۵٧مسئله  (
د بيرون آورند، و احتياط     شو اگر سه مرتبه از باال، آب در آن بریزند، به طورى آه تمام اطراف آن را بگيرد، و در هر دفعه آبى آه تِه آن جمع مى                              

 .آورند آب بكشند مستحب آن است آه در هر دفعه ظرفى را آه با آن آبها را بيرون مى
 .شود مى اگر ِمس نجس و مانند آن را آب آنند و آب بكشند، ظاهرش پاك)  ١۵٨مسئله (
و . شود  به طورى آه تمام اطراف آن را بگيرد، پاك مىتنورى آه به بول نجس شده است، اگر دو مرتبه از باال آب در آن بریزند              )    ١۵٩مسئله  (

در غير بول، اگر بعد از برطرف شدن نجاست یك مرتبه به دستورى آه گفته شد آب در آن بریزند، آافى است و بهتر است آه گودالى تِه آن بكنند تا                                 
 .آبها در آن جمع شود و بيرون بياورند، بعد آن گودال را با خاِك پاْك پر آنند
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اّما فرش و لباس و مانند اینها را اگر یك مرتبه در آب ُآر یا                   ;  شود چيز جامد نجس بعد از برطرف آردن عين نجاست، پاك مى             )    ١۶٠مسئله  (
 .شود جارى فرو برند آه آب به تمام جاهاى نجس آن برسد، و آن را طورى فشار یا حرآت دهند آه آِب داخل آن خارج شود، پاك مى

ر بخواهند چيز جامدى را آه به بول نجس شده با آب قليل آب بكشند، چنانچه یك مرتبه آب روى آن بریزند و از آن جدا شود،                                اگ)    ١۶١مسئله  (
و فرقى بين بول انسان و حيوان و اقسام         ;  شود، و فرقى نيست آه بول خشك شده باشد یا َتر باشد            در صورتى آه بول در آن چيز نمانده باشد، پاك مى          

 . آن بيرون آید٣ولى در لباس و فرش و مانند اینها باید فشار دهند تا ُغساله; تحيوانات نيس
اگر چيزى به بول بچه شيرخوارى آه غذاخور نشده، نجس شود، چنانچه یك مرتبه آب روى آن بریزند آه به تمام جاهاى نجس                             )    ١۶٢مسئله  (

 . نيستو در لباس و فرش و مانند اینها فشار الزم; شود آن برسد، پاك مى
گردد، ولى لباس و مانند آن را باید فشار دهند تا ُغساله       اگر چيزى به غير بول نجس شود، بعد از برطرف آردن نجاست، پاك مى             )    ١۶٣مسئله  (

 .آن بيرون آید
 .شود ك مىاگر حصير نجس را آه با نخ بافته شده، در آب ُآر یا جارى فرو برند، بعد از برطرف شدن عين نجاست، پا)  ١۶۴مسئله (
و اگر باطن آنها نجس      ;  گردد اگر ظاهر گندم و برنج و صابون و مانند اینها نجس شود، به فرو بردن در ُآر و جارى، پاك مى                           )    ١۶۵مسئله  (

 .گردد شود، پاك نمى
 .اگر انسان شك آند آه آب نجس به باطن صابون رسيده یا نه، باطن آن پاك است)  ١۶۶مسئله (
اهر برنج و گوشت یا چيزى مانند اینها نجس شده باشد، چنانچه آن را در ظرفى بگذارند و سه مرتبه آب روى آن بریزند و                           اگر ظ   )  ١۶٧مسئله  (

ولى اگر بخواهند لباس یا چيزى را آه فشار الزم دارد، در ظرفى بگذارند و آب بكشند، باید                      ;  شود شود و ظرف آن هم پاك مى        خالى آنند، پاك مى   
 .اى آه در آن جمع شده بيرون بریزد ریزند، آن را فشار دهند و ظرف را آج آنند تا غساله  روى آن مىدر هر مرتبه آه آب

لباس نجسى را آه با نيل و مانند آن رنگ شده، اگر در آب ُآر یا جارى فرو برند و آْب پيش از آنكه به واسطه رنگ پارچه                                           )    ١۶٨مسئله  (
 .شود آید مضاف نباشد، پاك مى قع فشار دادن بيرون مىمضاف شود به تمام آن برسد، اگر آبى آه مو

اگر لباسى را در ُآر یا جارى آب بكشند و بعد مثًال لجن آب در آن ببينند، چنانچه بدانند آه آب به جاهاى نجس رسيده است، آن                                   )    ١۶٩مسئله  (
 .لباس پاك است

 مانند آن در آن دیده شود، در صورتى آه بداند خورده ِگل با آب شسته شده،                  اگر بعد از آب آشيدن لباس و مانند آن، خورده ِگل یا            )    ١٧٠مسئله  (
 .ولى اگر آب نجس به باطن ِگل رسيده باشد، ظاهر ِگل، پاك و باطن آنها نجس است; پاك است

. انده باشد، اشكال ندارد   ولى اگر بو یا رنگ نجاست در آن م        ;  شود هر چيز نجس تا عين نجاست را از آن برطرف نكنند، پاك نمى            )    ١٧١مسئله  (
واسطه بو یا رنگ یقين آنند یا           اّما چنانچه به   ;  پس اگر خون را از لباس برطرف آنند و لباس را آب بكشند و رنگ خون در آن بماند، پاك است                               

 .هاى نجاست در آن چيز مانده، نجس است احتمال دهند آه ذّره
 .شود و بيرون آمدن و دوباره در آب رفتن الزم نيست برطرف آنند، بدن پاك مىاگر نجاست بدن را در آب ُآر یا جارى )  ١٧٢مسئله (
 .شود غذاى نجسى آه الى دندانها مانده، اگر آب در دهان بگردانند و به تمام غذاى نجس برسد، پاك مى)  ١٧٣مسئله (
 .تا ُغساله آن جدا شوداگر موى سر و صورت زیاد باشد و با آب قليل آب بكشند، باید فشار دهند )  ١٧۴مسئله (
اگر جایى از بدن یا لباس را با آب قليل آب بكشند، اطراف آنجا آه به آن متصل است و معموًال موقع آب آشيدن، آنجا نجس                                           )  ١٧۵مسئله  (
نين است اگر   همچ;  شود ریزند به اطراف آن جارى شود، با پاك شدن جاى نجس، پاك مى                  شود، چنانچه آبى آه براى پاك شدن محّل نجس مى             مى

پس اگر براى آب آشيدن یك انگشِت نجس، روى همه انگشتها آب بریزند و آب                   .  چيز پاآى را پهلوى چيز نجس بگذارند و روى هر دو آب بریزند               
 .شود نجس به همه آنها برسد، بعد از پاك شدن انگشِت نجس، تمام انگشتها پاك مى

همچنين است اگر بدن یا لباس، چربى آمى داشته باشد آه      ;  شود زهاى دیگر آب آشيده مى    اى آه نجس شده، مثل چي      گوشت و دنبه  )    ١٧۶مسئله  (
 .از رسيدن آب به آنها جلوگيرى نكند

اگر ظرف یا بدن نجس باشد و بعد به طورى چرب شود آه از رسيدن آب به آنها جلوگيرى آند، چنانچه بخواهند ظرف و بدن را                            )    ١٧٧مسئله  (
 .ا برطرف آنند تا آب به آنها برسدآب بكشند، باید چربى ر

همچنين اگر  ;  شود چيز نجسى آه عين نجاست در آن نيست، اگر زیر شير آبى آه به ُآر متصل است یك دفعه بشویند، پاك مى                             )    ١٧٨مسئله  (
ریزد بو یا رنگ یا مزه        ىعين نجاست در آن باشد، چنانچه عين نجاست آن، زیر شير آب یا به وسيله دیگر برطرف شود، و آبى آه از آن چيز م                                 

                                                           
 .ریزد شود، خود به خود یا به وسيله فشار مى آه شسته مىآبى است آه معموًال در وقت شستن و بعد از آن، از چيزى » ُغساله«. ٣
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ریزد بو یا رنگ یا مزه نجاست گرفته باشد باید به قدرى آب شير  اّما اگر آبى آه از آن مى; گردد نجاست به خود نگرفته باشد با آن آب شير، پاك مى        
 .شود، بو یا رنگ یا مزه نجاست نباشد روى آن بریزند تا در آبى آه از آن جدا مى

 . را آب بكشد و یقين آند پاك شده و بعد شك آند آه عين نجاست را از آن برطرف آرده یا نه، آن چيز پاك استاگر چيزى)  ١٧٩مسئله (
ولى زمينى آه روى آن شن یا ریگ باشد            ;  گردد شود، اگر نجس شود، با آب قليل پاك نمى             زمينى آه آب روى آن جارى نمى         )    ١٨٠مسئله  (

 .ماند شود، اّما زیر ریگها نجس مى با آب قليل پاك مى) رود  شده و در شن و ریگ فرو مىریزند از آن جدا چون آبى آه روى آن مى(
گردد، ولى باید به     رود، اگر نجس شود، با آب قليل، پاك مى          زمين سنْگ فرش و آجرفرش و زمين سختى آه آب در آن فرو نمى              )    ١٨١مسئله  (

شود، و اگر بيرون      اند، از سوراخى بيرون رود، همه زمين پاك مى             روى آن ریخته   قدرى آب روى آن بریزند آه جارى شود، و چنانچه آبى آه                   
و براى پاك شدن آنجا باید گودالى بكنند آه آب در آن جمع شود، بعد آب را بيرون بياورند و                               ;  ماند شود، نجس مى    نرود، جایى آه آبها جمع مى        
 .گودال را با خاِك پاك، ُپر آنند

 .شود نِگ نمك و مانند آن نجس شود، با آب آمتر از ُآر هم پاك مىاگر ظاهر س)  ١٨٢مسئله (
 .شود اگر از شكر آب شده نجس، قند بسازند و در آب ُآر یا جارى بگذارند، پاك نمى)  ١٨٣مسئله (
 زمين. ٢
 :آند پاك مى آند را با دو شرط اجسام جامدى آه نجاست در آنها نفوذ نمى» زمين«)  ١٨۴مسئله (

 ;ل نباشداول، آنكه ِگ
 .دوم، آنكه اگر عيِن نجس مثل خون و بول، یا متنّجس، مثل ِگلى آه نجس شده مثًال در آف پا و تِه آفش باشد، برطرف شود

 .فرش و سبزه وآسفالت و زمينى آه به وسيله چوب یا موزائيك و مانند آنها فرش شده باشد، همانند زميْن پاك آننده است)  ١٨۵مسئله (
 .شود الزم نيست آف پا و تِه آفِش نجس، تر باشد، بلكه اگر خشك هم باشد، با راه رفتن پاك مى)  ١٨۶مسئله (
شود در صورت    بعد از آنكه آف پا یا تِه آفِش نجس، با راه رفتن پاك شد، مقدارى از اطراف آن هم آه معموًال به ِگل آلوده مى                               )    ١٨٧مسئله  (

 .گردد اك مىتماس با زمين یا رسيدن خاك به اطراف آن، پ
همچنين است تِه عصا،     ;  آند رود، اگر آف دست یا زانوى او نجس شود، زمين آن را پاك مى                   آسى آه با دست و زانو راه مى         )    ١٨٨مسئله  (

 .پاى مصنوعى، نعل چهارپایان، چرخ اتومبيل و درشكه و مانند اینها
ها را هم برطرف      شود، در آف پا یا تِه آفش بماند، باید آن ذّره               یده نمى هاى آوچكى از نجاست آه د        اگر بعد از راه رفتن ذّره       )    ١٨٩مسئله  (

 .آرد، ولى باقى بودن بو و رنگ اشكال ندارد
شود، و پاك شدن آف جوراب به واسطه راه           رسد، به واسطه راه رفتن پاك نمى        توى آفش و مقدارى از آف پا آه به زمين نمى            )    ١٩٠مسئله  (

 .شود  اگر آف جوراب از پوست باشد، به وسيله راه رفتن پاك مىرفتن، محّل اشكال است، ولى
 آفتاب. ٣
زمين و ساختمان و چيزهایى آه مانند در و پنجره در ساختمان به آار برده شده، و همچنين ميخى را آه به دیوار                                      »  آفتاب«)    ١٩١مسئله  (
 :آند مى زء ساختمان حساب نشوند، با شش شرط پاكیا ساختمان ثابت هستند، گرچه ج اند و چيزهاى دیگرى آه در زمين آوبيده
اى آن را تر آنند تا آفتاب آن را            پس اگر خشك باشد، باید به وسيله       .  اى تر باشد آه اگر چيز دیگرى به آن برسد، تر شود               چيز نجس به گونه   .  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 یا ابر و مانند اینها بتابد و چيز نجس را خشك آند، آن چيز پاك نمى                         .  چيزى از تابيدن آفتاب جلوگيرى نكند      .  ٣

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

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

 ;ماند شود و زیر آن نجس مى روى آن را خشك آند، و دفعه دیگر زیر آن را خشك نماید، فقط روى آن پاك مى
تابد با باطن آن، هوا یا جسم پاك دیگرى فاصله نباشد، و این شرط براى پاك شدن باطن زمين                      بين ظاهر زمين یا ساختمان آه آفتاب به آن مى          .  ۶
 .است
 .شود  گياه و حصير به واسطه آفتاب، پاك مىدرخت و)  ١٩٢مسئله (
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اگر آفتاب به زمين نجس بتابد، بعد انسان شك آند آه زمين موقع تابيدن آفتاب تر بوده یا نه، یا ترى آن به واسطه آفتاب خشك شده                            )    ١٩٣مسئله  (
ن برطرف شده یا نه، یا شك آند آه چيزى مانع تابش            همچنين است اگر شك آند آه پيش از تابش آفتاب، عين نجاست از آ             ;  یا نه، آن زمين نجس است     

 .آفتاب بوده یا نه
شود، مگر آنكه دیوار به حّدى ضخيم است آه           اگر آفتاب به یك طرف دیوار نجس بتابد، طرفى هم آه آفتاب به آن نتابيده پاك مى                  )    ١٩۴مسئله  (

 .شدخارج از معمول و متعارف باشد آه تبعيت خشك شدن با خورشيد صادق نبا
 استحاله. ۴
مثل ; شده است» استحاله«گویند  شود و مى اى عوض شود آه به صورت چيز پاآى در آید، پاك مى         اگر جنس چيِز نجس به گونه     )    ١٩۵مسئله  (

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

آوزه ِگلى و مانند آْن آه از ِگل نجس ساخته شده و چوب نجس به واسطه ذغال شدن، ظاهرش به واسطه ازاله عين نجاست، پاك                            )    ١٩۶مسئله  (
 .شود مى

 .چيز نجسى آه معلوم نيست استحاله شده یا نه، نجس است)  ١٩٧مسئله (
 .گردد اند، سرآه شود، پاك مى ى خود یا به واسطه آنكه چيزى مثل سرآه و نمك در آن ریختهاگر شراب به خود)  ١٩٨مسئله (
شود، بلكه اگر نجاستى هم از خارج به شراب برسد، احتياط واجب               شرابى آه از انگور نجس تهّيه شده، به سرآه شدن پاك نمى              )    ١٩٩مسئله  (

 .آن است آه بعد از سرآه شدن از آن اجتناب نمایند
 .است اى آه از انگور و آشمش و خرماى نجس درست آنند، نجس سرآه)  ٢٠٠سئله م(
همچنين اگر پيش از آنكه خرما و آشمش و انگور            ;  اگر پوشال ریز انگور یا خرما داخل آنها باشد و سرآه بریزند، ضرر ندارد                )    ٢٠١مسئله  (

 .ردسرآه شود خيار و بادمجان و مانند اینها در آن بریزند، اشكال ندا

 آم شدن دو سوِم آب انگور. ۵

آب انگورى آه جوش آمده، پيش از آنكه ثلثان شود، یعنى دو قسمت آن آم شود و یك قسمت آن بماند، نجس نيست، اّما خوردن آن                           )    ٢٠٢مسئله  (
 .شود مى ثابت شود آه مست آننده است، حرام و نجس است و فقط با سرآه شدن پاك و حالل ولى اگر; حرام است

بگویند و  »  آب غوره «شود   اگر مثًال در یك خوشه غوره یك یا دو دانه انگور باشد، چنانچه به آبى آه از آن خوشه گرفته مى                              )    ٢٠٣سئله  م(
 .اثرى از شيرینى در آن نباشد و بجوشد، پاك و خوردن آن حالل است

 .شود مىن چيزى آه معلوم نيست غوره است یا انگور، اگر جوش بياید، حرام)  ٢٠۴مسئله (
 انتقال. ۶

آند، به بدن    اگر خون بدن انسان یا حيوانى آه خون جهنده دارد، یعنى حيوانى آه اگر رگ آن را بُبرند، خون از آن َجستن مى                              )    ٢٠۵مسئله  (
مكد،   بدن انسان مى   پس خونى آه زالو از    .  گویند»  انتقال«گردد و این را      حيوانى برود آه خون جهنده ندارد و خون آن حيوان حساب شود، پاك مى               

 .گویند خون انسان است، نجس است شود و مى چون خون زالو به آن گفته نمى
; باشد، پاك است   اى را آه به بدنش نشسته بكشد و نداند خونى آه از پشه بيرون آمده از او مكيده یا از خود پشه مى                        اگر آسى پشه  )    ٢٠۶مسئله  (

اّما اگر فاصله بين مكيدن خون و آشتن پشه به قدرى آم باشد آه بگویند خون                     ;  و بدن پشه حساب شود     همچنين است اگر بداند از او مكيده ولى جز           
 .گویند خون پشه است یا خون انسان، نجس است انسان است، یا معلوم نباشد آه مى

 اسالم. ٧
شود و آافر معانِد      ، مسلمان مى  »ُه َو َاْشَهُد َانَّ ُمَحمَّدًا َرُسوُل الّلهِ        َاْشَهُد َاْن ال ِالَه ِاالَّ اللّ       «:  اگر آافر شهادتين بگوید، یعنى بگوید       )    ٢٠٧مسئله  (

ولى اگر موقع مسلمان شدن، عين نجاست با            ;  دینى، بعد از مسلمان شدن یا دست برداشتن از عناد، بدن و آب دهان و بينى و َعَرق او پاك است                                 
اّما اگر پيش از مسلمان شدن، عين نجاست برطرف شده است و                 ;  ى آن را آب بكشد      رطوبت مسرى به بدن او بوده، باید آن را برطرف آند و جا                  
 .رطوبتى از آن باقى نمانده، الزم نيست جاى آن را آب بكشد

اگر موقعى آه آافر معاند دینى بوده لباس او با رطوبت به بدنش رسيده باشد و آن لباس در موقع مسلمان شدن در بدن او نباشد،                               )    ٢٠٨مسئله  (
 .جس است، ولى اگر در بدن او باشد پس از مسلمان شدن، پاك استن

ولى اگر بداند قلبًا مسلمان نشده، بنا بر احتياط         ;  نه، پاك است   اگر آافر معاند دینى شهادتين بگوید و انسان نداند قلبًا مسلمان شده یا             )    ٢٠٩مسئله  (
 .آرد واجب باید از او اجتناب
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 َتبعيت. ٨
 .يز نجسى به واسطه پاك شدن چيز نجس دیگر، پاك شودآن است آه چ» تبعيت«
پوشانند و دست آسى آه او را غسل          اى آه با آن عورت مّيت را مى         دهند و پارچه   تخته یا سنگى آه روى آن مّيت را غسل مى           )    ٢١٠مسئله  (
 .شود شود، بعد از تمام شدن غسل پاك مى دهد، و همين طور آيسه و صابونى آه با آن شسته مى مى

آشد، اگر دست و آن چيز با هم آب آشيده شود، بعد از پاك شدن آن چيز دست او هم پاك                        آسى آه چيزى را با دست خود آب مى         )    ٢١١مسئله  (
 .شود مى

ى آه در آن    اند جدا شود، آب    اگر لباس و مانند آن را با آب قليل، آب بكشند و به اندازه معمول فشار دهند تا آبى آه روى آن ریخته                        )    ٢١٢مسئله  (
 .ماند، پاك است مى

هاى آبى آه در آن      اند، قطره  آشند، بعد از جدا شدن آبى آه براى پاك شدن، روى آن ریخته              ظرف نجس را آه با آب قليل آب مى        )    ٢١٣مسئله  (
 .ماند، پاك است مى
 برطرف شدن عين نجاست. ٩
شود، و نياز به آب آشيدن و غير آن از مطهرات  با ازاله عين نجاست پاك مىآند،  اجسام جامِد نجس آه نجاست در آنها نفوذ نمى )    ٢١۴مسئله  (
شود و مثل مجراى     اّما مواردى آه در شرع راه خاّصى براى پاك آردن آنها معّين شده مثل ظرفهایى آه براى خوردن و آشاميدن استفاده مى                       .  نيست

 .شود ده، با ازاله عين نجاست، پاك نمىبول و ظرفى آه سگ و خوك آن را ليسيده و یا از آن ظرف آب خور
همچنين . اگر غذا ال به الى دندان مانده باشد و داخل دهان خون بياید، چنانچه انسان نداند آه خون به غذا رسيده، آن غذا پاك است                         )    ٢١۵مسئله  (

 .اگر خون به آن برسد، الزم نيست آن را آب بكشد
 .ز ظاهر بدن است یا باطن آن، اگر نجس شود الزم نيست آب بكشد، اگرچه آب آشيدن احوط استداند ا جایى را آه انسان نمى)  ٢١۶مسئله (
شود، و اگر گرد و خاك یا لباس         اگر گرد و خاك نجس به لباس و فرش و مانند اینها بنشيند، چنانچه هر دو خشك باشند نجس نمى                     )    ٢١٧مسئله  (

 .اك را آب بكشندو مانند اینها تر باشد، باید محّل نشستن گرد و خ
 ِاستبراى حيوان نجاستخوار. ١٠

اند وغذایشان همان عين نجاست انسان است تا              بول و غائط حيوانات حالل گوشت آه به خوردن نجاست انسان عادت آرده                      )    ٢١٨مسئله  (
 از آن مدت، دیگر به آنها نجاستخوار نگویند،          نجس است و اگر بخواهند پاك شوند باید آنها را استبراء آنند، یعنى تا مدتى آه بعد                  ;  نجاستخوار هستند 

و باید شتر نجاستخوار را چهل روز، و گاو را بيست روز، و گوسفند را ده روز و مرغابى را پنج روز، و مرغ خانگى را                           ;  نگذارند نجاست بخورند  
 .سه روز، از خوردن نجاست منع آنند

 غایب شدن مسلمان. ١١
لمان یا چيز دیگرى آه مانند ظرف و فرش آه در اختيار اوست، نجس شود و آن مسلمان غایب گردد، اگر                           اگر بدن یا لباس مس     )    ٢١٩مسئله  (

عين نجاست برطرف شده باشد و یا انسان احتمال بدهد آه آن چيز را آب آشيده یا به واسطه آنكه مثًال آن چيز در آب جارى افتاده، پاك شده است،                                      
 .اجتناب از آن الزم نيست

اگر خود انسان یقين آند آه چيزى آه نجس بوده پاك شده است، بلكه اگر یك نفر مورد اطمينان و راستگو پاك شدن آن را خبر                                  )    ٢٢٠مسئله  (
همچنين است اگر آسى آه چيز نجسى در اختيار اوست بگوید آن چيز پاك شده، یا مسلمانى چيز نجس را آب آشيده باشد ـ                              ;  دهد، آن چيز پاك است     

 .التى متهم نباشد ـ، اگرچه معلوم نباشد درست آب آشيده یا نهمبا اگر به بى
 .آسى آه وآيل شده است لباس انسان را آب بكشد و لباس هم در تصّرف او باشد، اگر بگوید آب آشيدم، آن لباس پاك است)  ٢٢١مسئله (
 .تواند به گمان خود اآتفا نماید آند، مى اگر انسان حالى دارد آه در آب آشيدن چيز نجس یقين پيدا نمى)  ٢٢٢مسئله (

 احكام ظرفها
آشاميدن از آن ظرف آه باعث نجس شدن آن چيز شود،              ظرفى آه از پوست سگ یا خوك یا ُمردار ساخته شده است، خوردن و                )    ٢٢٣مسئله  (

 .آنند الظرف را در وضو و غسل و آارهایى آه الزم است با چيز پاك انجام داد، استعم آن همچنين نباید; حرام است
 .ولى استعمال آنها در زینت اتاق و نگاه داشتن حرام نيست; خوردن و آشاميدن از ظرف طال و نقره و استعمال آنها، حرام است)  ٢٢۴مسئله (
 .گيرند، حرام نيست ساختن ظرف طال و نقره و مزدى آه براى آن مى)  ٢٢۵مسئله (
 .گيرد، حرام نيست  عوضى هم آه فروشنده مىخرید و فروش ظرف طال و نقره و پول و)  ٢٢۶مسئله (
سازند، اگر بعد از برداشتن استكان، ظرف به آن گفته شود،استعمال آْن چه به تنهایى و چه با                      گيره استكان آه از طال یا نقره مى        )    ٢٢٧مسئله  (

 .استكان، حرام است و اگر ظرف به آن گفته نشود، استعمال آن مانعى ندارد
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 .ندارد اند، اشكال عمال ظرفى آه روى آن را آب طال یا آب نقره دادهاست)  ٢٢٨مسئله (
آن فلز به قدرى زیاد باشد آه ظرف طال یا نقره به آن                   اگر فلزى را با طال یا نقره مخلوط آنند و ظرف بسازند، چنانچه مقدار                   )    ٢٢٩مسئله  (

 .ظرف نگویند، استعمال آن مانعى ندارد
و اگر بخواهد از ظرف دوم       ;   را آه در ظرف طال یا نقره است در ظرف دیگر بریزد، این استعمال جایز است                   اگر انسان غذایى  )    ٢٣٠مسئله  (

 .غذا بخورد و خالى آردن ظرف براى آن باشد آه غذا خوردن از ظرف طال یا نقره جایز نيست، خوردن و آشاميدن نيز جایز است
آارد و قاب قرآن، اگر از طال یا نقره باشد، اشكال ندارد و همچنين است عطردان و                         استعمال بادگير قليان و غالف شمشير و           )    ٢٣١مسئله  (
 .دان و مثل اینها سرمه
توان ظرف طال و نقره را        و براى وضو و غسل هم در حال تقّيه مى           ;  استعمال ظرف طال یا نقره در حال ناچارى، اشكال ندارد           )    ٢٣٢مسئله  (

 .توان براى وضو و غسل آب را با دست از داخل ظرف طال و نقره برداشت و با آن وضو گرفت مچنين مىه; استعمال آرد، بلكه گاهى واجب است
 .استعمال ظرفى آه معلوم نيست از طال یا نقره است یا از چيز دیگر، اشكال ندارد)  ٢٣٣مسئله (

 وضو
 .ا مسح آننددر وضو واجب است صورت و دستها را بشویند و جلوى سر و روى پاها ر)  ٢٣۴مسئله (
تا آخر چانه شست و پهناى آن، به مقدارى آه بين              )  آید جایى آه موى سر بيرون مى       (درازاى صورت را باید از باالى پيشانى           )    ٢٣۵مسئله  (

 این  است و براى آنكه یقين آند      گيرد، باید شسته شود، و اگر آسى مختصرى از این مقدار را نشوید، وضویش باطل                 انگشت وسط و شست قرار مى     
 .بشوید مقدار آامًال شسته شده، باید آمى اطراف آن را هم

تر یا بزرگتر از معمول باشد، باید مالحظه آند آه بقّيه مردم تا آجاى صورت خود را                                  اگر صورت یا دست آسى آوچك          )    ٢٣۶مسئله   (
لى با هم متناسب باشند، الزم نيست مالحظه معمول          شویند، او هم تا همان جا را بشوید، و اگر دست و صورتش هر دو بر خالف معمول باشد و                       مى

همچنين اگر در پيشانى او مو روئيده یا جلوى سرش مو ندارد، باید به اندازه معمول ; را بكند بلكه به دستورى آه در مسئله قبل گفته شد، وضو بگيرد 
 .بشوید پيشانى را

گذارد آب به آنها برسد، چنانچه احتمال        هاى چشم و لب او هست آه نمى        گوشهاگر احتمال دهد چرك یا چيز دیگرى در ابروها و           )    ٢٣٧مسئله  (
 .او در نظر مردم بجا باشد، باید پيش از وضو وارسى آند آه اگر هست، برطرف نماید

رساندن آب به زیر    اگر پوست صورت از الى مو پيدا باشد باید آب را به پوست برساند، و اگر پيدا نباشد شستن مو، آافى است و                         )    ٢٣٨مسئله  (
 .آن الزم نيست

 .اگر شك آند آه پوست صورت از الى مو پيداست یا نه، بنا بر احتياط واجب باید مو را بشوید و آب را به پوست هم برساند)  ٢٣٩مسئله (
ه یقين آند از جاهایى آه      ولى براى آنك  ;  شود، واجب نيست   شستن توى بينى و مقدارى از لب و چشم، آه در وقت بستن دیده نمى                 )    ٢۴٠مسئله  (

دانسته باید این مقدار را بشوید، اگر نداند در وضوهایى            باید شسته شود چيزى باقى نمانده، واجب است مقدارى از آنها را هم بشوید و آسى آه نمى                    
 .آه گرفته این مقدار را شسته یا نه، نمازهایى آه خوانده صحيح است

تياط واجب، از باال به پایين شست و اگر از پایين به باال بشوید، بنا بر احتياط واجب، وضویش باطل                            صورت را باید بنا بر اح       )    ٢۴١مسئله  (
 .است، و دستها را باید از مرفق به طرف سر انگشتان بشوید

 آمى بر آنها     اگر دست را َتر آند و به صورت و دستها بكشد، چنانچه ترى دست به قدرى باشد آه به واسطه آشيدن دست، آب                             )    ٢۴٢مسئله  (
 .جارى شود، آافى است

 .بعد از شستن صورت باید دست راست، و بعد از آن، دست چپ را از آرنج تا سر انگشتها بشوید)  ٢۴٣مسئله (
 .براى آنكه یقين آند آرنج را آامًال شسته، باید مقدارى باالتر از آرنج را هم بشوید)  ٢۴۴مسئله (
ورت، دستهاى خود را تا مچ شسته، در موقع وضو باید تا سر انگشتان را بشوید و اگر فقط تا مچ را                           آسى آه پيش از شستن ص      )    ٢۴۵مسئله  (

 .بشوید، وضوى او باطل است
و اگر با یك     ;  در وضو، شستن صورت و دستها، مرتبه اول واجب و مرتبه دوم جایز و مرتبه سوم و بيشتر از آن، حرام است                             )    ٢۴۶مسئله  (

 .شود، چه قصد بكند یك مرتبه را یا قصد نكند ه شود و به قصد وضو بریزد یك مرتبه حساب مىمشت آب، تمام عضو شست
بعد از شستن هر دو دست، باید جلوى سر را با ترى آب وضو آه در دست مانده، مسح آند، و الزم نيست با دست راست باشد یا                               )    ٢۴٧مسئله  (

 . به هر دو حكم و مراعات مسح با دست راست و از باال به پایين، مطلوب استگرچه رعایت احتياط نسبت; از باال به پایين مسح آند
جاى مسح است، و هر جاى این قسمت، به هر اندازه آه مسح شود، آافى                 )  آه مقابل پيشانى است   (یك قسمت از چهار قسمت سر          )  ٢۴٨مسئله  (
 .گشت و از پهنا به اندازه پهناى سه انگشت بسته، مسح شوداگرچه احتياط مستحب آن است آه از درازا به اندازه درازاى یك ان; است
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ولى آسى آه موى جلوى سر او به              ;  الزم نيست آه مسح سر بر پوست آن باشد، بلكه بر موى جلوى سر هم صحيح است                              )    ٢۴٩مسئله  (
 بيخ موها را مسح آند، یا فرق سر را بازآرده،            رسد، باید  ریزد یا به جاهاى دیگر سر مى        اى بلند است آه اگر مثًال شانه آند به صورتش مى             اندازه

رسد، جلوى سر جمع آند و بر آنها مسح آند، بنا بر               ریزد، یا به جاهاى دیگر سر مى        و اگر موهایى را آه به صورت مى         ;  پوست سر را مسح آند     
 .و اگر بر موى جاهاى دیگر سر، آه جلوى آن آمده مسح آند، باطل است; احتياط واجب، باطل است

 .بعد از مسح سر باید با َترى آب وضو آه در دست مانده، روى پاها را از سر یكى از انگشتها تا برآمدگى روى پا، مسح آند)  ٢۵٠مسئله (
 .پهناى مسح پا به هر اندازه باشد، آافى است، ولى بهتر، بلكه احوط آن است آه با تمام آف دست، روى پا را مسح آند)  ٢۵١مسئله (
 .اگر در مسح پا همه دست را روى پا بگذارد و آمى بكشد، صحيح است)  ٢۵٢مسئله (
دارد و سر یا پا را به آن بكشد، وضویش باطل                در مسح سر و روى پاها باید دست روى آنها آشيده شود، و اگر دست را نگه                       )    ٢۵٣مسئله  (
 .اردآشد، سر یا پا مختصرى حرآت آند، اشكال ند ولى اگر موقعى آه دست را مى; است
ولى اگر ترى آن به     ;  جاى مسح باید خشك باشد، و اگر به قدرى تر باشد، آه رطوبت آف دست بر آن اثر نكند، مسح باطل است                         )    ٢۵۴مسئله  (

 .شود، بگویند فقط از ترى آف دست است، اشكال ندارد قدرى آم باشد آه رطوبتى آه بعد از مسح در آن دیده مى
تواند دست را با آب خارج، َتر آند، بلكه باید از اعضاى دیگر وضو                    وبتى در آف دست نمانده باشد، نمى        اگر براى مسح، رط    )    ٢۵۵مسئله  (

 .رطوبت بگيرد و با آن مسح نماید
تواند سر را با همان رطوبت مسح آند، و براى مسح پاها از اعضاى                    اگر رطوبت آف دست فقط به اندازه مسح سر باشد، مى              )    ٢۵۶مسئله  (

 .وبت بگيرددیگر وضو رط
ولى اگر به واسطه سرماى شدید یا ترس از دزد و درنده و مانند اینها نتواند                     ;  مسح آردن از روى جوراب و آفش، باطل است           )    ٢۵٧مسئله  (

 .مسح آندو اگر روى آفش نجس باشد باید چيز پاآى بر آن بيندازد و بر آن چيز ; آفش یا جوراب را بيرون آورد، مسح آردن بر آنها، اشكال ندارد
 .نماید اگر روى پا نجس باشد و نتواند براى مسح، آن را آب بكشد، باید تيّمم)  ٢۵٨مسئله (

 وضوى ارتماسى
آن است آه انسان، صورت و دستها را به قصد وضو، با مراعات شستن از باال به پایين در آب فرو برد و                            »  وضوى ارتماسى «)    ٢۵٩مسئله  (

 .مایدن بعد از آن سر و پاها را مسح
پس اگر وقتى آه صورت و دستها را در آب فرو                 .  در وضوى ارتماسى نيز باید صورت و دستها از باال به پایين شسته شود                     )    ٢۶٠مسئله  (
برد، قصد وضو آند باید صورت را از طرف پيشانى و دستها را از طرف آرنج در آب فرو برد و اگر موقع بيرون آوردن از آب، قصد وضو                                    مى

 . صورت را از طرف پيشانى و دستها را از طرف آرنج بيرون آوردآند، باید
 .اگر وضوى بعضى از اعضا را ارتماسى و بعضى را غير ارتماسى انجام دهد، اشكالى ندارد)  ٢۶١مسئله (

 دعاهایى آه موقع وضو گرفتن مستحب است
ِبْسِم الّلِه َو ِبالّلِه َواْلَحْمُدِلّلِه الَِّذى َجَعَل اْلماَء           «:  تد بگوید اف گيرد، مستحب است موقعى آه نگاهش به آب مى             آسى آه وضو مى    )    ٢۶٢مسئله  (

و در  ;  »َالّلُهمَّ اْجَعْلنى ِمَن التَّّواِبيَن وَاْجَعْلِني ِمَن اْلُمَتَطهِّرینَ       «:  شوید بگوید  و موقعى آه پيش از وضو، دست خود را مى          ;  »َطُهورًا َو َلْم َیْجَعْلُه َنِجساً    
و در وقت استنشاق، یعنى آب در          ;  »َالّلُهمَّ َلّقِني ُحجَّتي َیْوَم َأْلقاك َوَأْطِلْق ِلسانى ِبِذْآِركَ          «:  ه آردن، یعنى آب در دهان گرداندن بگوید          وقت مضمض 

َالّلُهمَّ َبيِّْض َوْجِهي   «:  و موقع شستن صورت بگوید    ;  »ا َو ِطيَبها  َالّلُهمَّ الُتَحرِّْم َعَلىَّ ریَح اْلَجنَِّة َواْجَعْلِني ِممَّْن َیَشمُّ ِرْیَحَها َو َرْوَحهَ           «:  بينى آردن بگوید  
َالّلُهمَّ َاْعِطنى ِآتابي ِبَيِميني َواْلُخْلَد في         «:  و در وقت شستن دست راست بگوید         ;  »َیْوَم َتْسَودُّ ِفيِه اْلَوُجوُه َو ال ُتَسوِّْد َوْجِهي َیْوَم َتْبَيضُّ ِفيِه اْلُوُجوهُ                  

َالّلُهمَّ الُتْعِطِني ِآتاِبي ِبِشِمالي َو ال ِمْن َوراِء َظْهِري َو ال َتْجَعْلَها َمْغُلوَلًة               «:  و موقع شستن دست چپ بگوید      ;  »ِبَيسارىِّ َو حاِسْبني ِحَسابًا َیِسيراً    اْلِجَناِن  
و در وقت مسح    ;  »َالّلُهمَّ َغشِّني ِبَرْحَمِتَك َو َبَرآاِتَك و َعْفِوكَ       «:  دآند بگوی  و موقعى آه سر را مسح مى       ;  »ِالى ُعُنقي َو َاُعوُذ ِبَك ِمْن ُمَقطَّعاِت الّنيرانِ         

 .»َاللَُّهمَّ َثبِّْتِني َعلِى الصِّراِط َیْوَم َتِزلُّ ِفيِه اَالْقداُم َواْجَعْل َسْعيي في ما ُیْرِضيَك َعّنى َیاذا اْلَجالِل َواالِْْآَراِم«: پاها بگوید
 شرایط وضو
 :ن وضو دوازده چيز استشرایط صحيح بود

 ;شرط اول، آنكه آب وضو پاك باشد
 ;شرط دوم، آنكه مطلق باشد

وضو با آب نجس باطل است، اگرچه انسان نجس بودن آن را نداند یا فراموش آرده باشد، و اگر با آن وضو نمازى هم خوانده                                 )    ٢۶٣مسئله  (
 .باشد، باید آن نماز را دوباره با وضوى صحيح بخواند
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دانسته یا فراموش آرده و وضو گرفته است، وضویش           وضو گرفتن با آب مضاف باطل است، ليكن اگر مضاف بودن آن را نمى               )    ٢۶۴ه  مسئل(
 .صحيح است، گرچه احتياط بيشتر در اعاده وضوست

ّمم آند، و اگر وقت دارد باید       اگر غير از آب ِگل آلود مضاف، آب دیگرى براى وضو ندارد، چنانچه وقت نماز تنگ است، باید تي                    )    ٢۶۵مسئله  (
 .صبر آند تا آب صاف شود و وضو بگيرد
گيرد، مباح باشد، اگرچه اباحه آنها الزم           همچنين بنا بر احتياط باید مكان و فضایى آه در آن وضو مى                  ;  شرط سوم، آنكه آب وضو مباح باشد         

 ;نيست
ولى اگر قبًال راضى بوده و انسان ; اضى است یا نه، حرام و باطل استوضو با آب غصبى و با آبى آه معلوم نيست صاحب آن ر      )    ٢۶۶مسئله  (
همچنين اگر آب وضو از صورت و دستها در جاى غصبى بریزد، وضوى او صحيح                   ;  داند آه از رضایتش برگشته یا نه، وضو صحيح است             نمى
 .است
اند یا براى محصلين همان          همه مردم وقف آرده       داند آن حوض را براى         اى آه انسان نمى       وضو گرفتن از حوض مدرسه        )    ٢۶٧مسئله   (

 .آه معموًال مردم از آن آب وضو بگيرند، اشكال ندارد مدرسه، در صورتى
اند یا براى آسانى     خواهد در مسجدى نماز بخواند، اگر نداند وضوخانه یا حوض آن را براى همه مردم وقف آرده                    آسى آه نمى  )    ٢۶٨مسئله  (

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

ى صحيح است   ها و مانند اینها براى آسانى آه ساآن آن مكانها نيستند، در صورت               ها و مسافرخانه   وضو گرفتن از حوض تيمچه     )    ٢۶٩مسئله  (
 .آه معموًال آسانى هم آه ساآن آنجا نيستند، با آن آب وضو بگيرند

وضو گرفتن در نهرها اگرچه انسان نداند آه صاحب آنها راضى است، اشكال ندارد، هر چند در بين صاحبان، صغير یا دیوانه                            )    ٢٧٠مسئله  (
 . آن است آه با آن آب وضو نگيرندولى اگر صاحب آنها از وضو گرفتن نهى آند، احتياط واجب; هم باشد

 .است اگر فراموش آند آه آب، غصبى است و با آن وضو بگيرد، صحيح)  ٢٧١مسئله (
 ;شرط چهارم و پنجم، آنكه بنا بر احتياط واجب، ظرف آب وضو مباح باشد و همچنين طال و نقره نباشد

و غير از آن، آب دیگرى ندارد، باید تيّمم آند و نباید با آب آن ظرف                اگر آب وضو در ظرف غصبى و یا ظرف طال و نقره است               )    ٢٧٢مسئله  (
و اگر به قصد وضو با ظرف بر بدن خود بریزد یا غرفه غرفه بردارد و وضو                     ;  وضو بگيرد، ولى اگر وضو گرفت اگر ارتماسى باشد باطل است            

 . آن استبگيرد معصيت آرده، ولى وضوى او باطل نيست، هر چند احتياط مستحب در اعاده
ولى اگر وضوى او تصّرف در غصب        ;  اگر در حوضى آه مثًال یك آجر یا یك سنگ آن غصبى است وضو بگيرد، صحيح است                  )    ٢٧٣مسئله  (

 .حساب شود، گناهكار است
ند آه زمين صحن را     اگر در صحن یكى از امامان یا امامزادگان آه قبًال قبرستان بوده، حوض یا نهرى بسازند، چنانچه انسان ندا                    )    ٢٧۴مسئله  (

 .اند، وضو گرفتن در آن حوض و نهر اشكال ندارد براى قبرستان وقف آرده
 ;شرط ششم، آنكه اعضاى وضو موقع شستن و مسح آردن، پاك باشد

 .باشد اگر پيش از تمام شدن وضو، جایى را آه شسته یا مسح آرده نجس شود، وضو باطل نمى)  ٢٧۵مسئله (
ولى اگر مخرج را از بول یا غائط تطهير نكرده باشد،              ;  ز اعضاى وضو جایى از بدن نجس باشد، وضو صحيح است             اگر غير ا  )    ٢٧۶مسئله  (

 .اولى آن است آه اول آن را تطهير آند، بعد وضو بگيرد
حكوم به  اگر یكى از اعضاى وضو نجس باشد و بعد از وضو شك آند آه پيش از وضو آنجا را آب آشيده یا نه، وضویش م                                      )    ٢٧٧مسئله  (

 .صّحت است، ولى جایى را آه نجس بوده، باید آب بكشد
آید، و آب براى آن ضرر ندارد، باید در آب ُآر یا جارى فرو  اگر در صورت یا دستها بریدگى یا زخمى است آه خون آن بند نمى         )    ٢٧٨مسئله  (

 .تماسى بگيردبرد و قدرى فشار دهد آه خون بند بياید، و بعد به دستورى آه گفته شد وضوى ار
 ;شرط هفتم، آنكه وقت براى وضو گرفتن و نماز خواندن آافى باشد

ولى ;  شود، باید تيّمم آند    هرگاه وقت به قدرى تنگ است آه اگر وضو بگيرد، تمام نماز یا مقدارى از آن بعد از وقت خوانده مى                        )    ٢٧٩مسئله  (
 .گيرداگر براى وضو و تيّمم یك اندازه وقت الزم است، باید وضو ب

 .آسى آه در تنگى وقت نماز باید تيّمم آند، اگر وضو بگيرد صحيح است، چه براى آن نماز وضو بگيرد یا براى آار دیگر)  ٢٨٠مسئله (
 ;شرط هشتم، آنكه به قصد قربت، یعنى براى انجام فرمان خداوند، وضو گرفته شود، و اگر براى خنك شدن یا به قصد دیگرى باشد، باطل است
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ولى باید در   ;  الزم نيست نّيت وضو را به زبان بگوید یا از قلب خود بگذراند چون نّيت، همان داعى انجام آار قربًة الى اهللا است                         )    ٢٨١ه  مسئل(
 .گيرم آنى، بگوید وضو مى گيرد، به طورى آه اگر از او بپرسند چه مى تمام وضو متوجه باشد آه وضو مى

یعنى شخص اول صورت و بعد دست راست و بعد دست چپ را بشوید و بعد                  ;  گفته شد، به جا آورده شود     شرط نهم، آنكه وضو را به ترتيبى آه          
از آن، سر و بعد پاها را مسح نماید، و بنا بر احتياط واجب، نباید پاى چپ را پيش از پاى راست مسح آند، ليكن اگر هر دو پا با هم مسح شوند،                                              

 ;گيرد، باطل استمانعى ندارد، و اگر به این ترتيب وضو ن
 ;شرط دهم، آنكه فرد آارهاى وضو را پشت سر هم انجام دهد، به نحوى آه عضو بعدى، قبل از خشك شدن عضو قبلى شسته یا مسح شود

خواهد جایى را بشوید یا مسح آند، رطوبت جاهایى آه پيش از آن شسته               اگر بين آارهاى وضو به قدرى فاصله شود آه وقتى مى          )    ٢٨٢مسئله  (
خواهد بشوید یا مسح آند،خشك شده باشد،  و اگر فقط رطوبت جایى آه جلوتر از محّلى است آه مى; ا مسح آرده، خشك شده باشد، وضو باطل است        ی

 .خواهد دست چپ را بشوید رطوبت دست راست خشك شده باشد و صورت تر باشد، وضو صحيح است مثًال موقعى آه مى
را پشت سر هم به جا آورد، ولى به واسطه گرماى هوا یا حرارت زیاد بدن و مانند اینها رطوبت خشك                         اگر آسى آارهاى وضو     )    ٢٨٣مسئله  (

 .شود، وضویش صحيح است
پس اگر بعد از شستن صورت و دستها چند قدم راه برود و بعد، سر و پاها را مسح آند،                            .  راه رفتن در بين وضو اشكال ندارد        )    ٢٨۴مسئله  (

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

اّما دادن ظرف آب یا     ;  صورت و دستها و مسح سر و پاها به او آمك نماید، به نحوى آه دو نفرى با هم دست بكشند و مسح آنند، وضو باطل است                                
آشد، مبطل نيست و اعانتى آه        شوید و دست مى    ، بلكه حّتى ریختن آب هم روى دست وضو گيرنده، با فرض اینكه خود شخص مى                   گرفتن شيلنگ 

 ;اى آه گفته شود دیگرى او را وضو داد آند، اعانت در خود وضوست، به گونه وضو را باطل مى
; ا وضو دهد، و چنانچه مزد هم بخواهد، در صورتى آه بتواند باید بدهد               تواند وضو بگيرد باید نایب بگيرد آه او ر          آسى آه نمى  )    ٢٨۵مسئله  (

تواند باید نایبش دست او را بگيرد و به جاى مسح او بكشد، و اگر این هم ممكن                   ولى باید خود او نّيت وضو آند و با دست خود مسح نماید و اگر نمى               
 .اى او را مسح آنندنيست باید از دست او رطوبت بگيرند و با آن رطوبت، سر و پاه

 .تواند به تنهایى انجام دهد، نباید در آن آمك بگيرد هر آدام از آارهاى وضو را آه مى)  ٢٨۶مسئله (
 .شرط دوازدهم، آنكه در اعضاى وضو، مانعى از رسيدن آب نباشد

آند یا نه، باید آن را           وگيرى مى داند چيزى به اعضاى وضویش چسبيده، ولى شك دارد آه از رسيدن آب جل                         اگر آسى مى   )    ٢٨٧مسئله  (
 .برساند برطرف آند یا آب را به زیر آن

همچنين اگر  ;  ولى اگر ناخن را بگيرند باید براى وضو آن چرك را برطرف آنند               ;  اگر زیر ناخن چرك باشد، وضو اشكال ندارد        )    ٢٨٨مسئله  (
 . بلندتر است برطرف نمایندناخن بيشتر از معمول بلند باشد، باید چرك زیر مقدارى را آه از معمول

اى پيدا شود، شستن و آشيدن مسح         اگر در صورت و دستها و جلوى سر و روى پاها به واسطه سوختن یا چيز دیگر، برآمدگى                      )    ٢٨٩مسئله  (
 نيست آب را به      بلكه اگر پوست یك قسمت آن آنده شود، الزم          ;  روى آن، آافى است و چنانچه سوراخ شود، رساندن آب به زیر پوست، الزم نيست                  

شود، باید آن را قطع آند یا آب را به زیر            چسبد و گاهى جدا مى     ولى چنانچه پوستى آه آنده شده، گاهى به بدن مى         ;  زیر قسمتى آه آنده نشده برساند     
 .آن برساند

دم بجا باشد، مثل آنكه بعد از          اگر انسان شك آند آه به اعضاى وضوى او چيزى چسبيده یا نه، چنانچه احتمال او در نظر مر                            )    ٢٩٠مسئله  (
گچكارى، شك آند آه گچ به دست او چسبيده یا نه، باید وارسى آند یا به قدرى دست بمالد آه اطمينان پيدا آند آه اگر چيزى بوده، برطرف شده یا                                      

 .آب به زیر آن رسيده است
و همچنين  ;  انع از رسيدن آب به بدن نباشد، اشكال ندارد           م جایى را آه باید شست و مسح آرد هر قدر چرك باشد اگر چرك آن                    )    ٢٩١مسئله  (

اگر شك آند آه با بودن آنها آب          بماند، ولى  آند بر دست   مانند آن چيز سفيدى آه از رسيدن آب به پوست جلوگيرى نمى              و است اگر بعد از گچكارى    
 .رسد یا نه، باید آنها را برطرف آند به بدن مى

ضو بداند آه در بعضى از اعضاى وضو مانعى از رسيدن آب هست و بعد از وضو شك آند آه در موقع                               اگر آسى پيش از و     )    ٢٩٢مسئله  (
 .وضو گرفتن، آب را به آنجا رسانده یا نه، وضوى او صحيح است

از وضو  رسد و انسان بعد      رسد و گاهى نمى    اگر در بعضى از اعضاى وضو مانعى باشد آه گاهى آب به خودى خود زیر آن مى                )    ٢٩٣مسئله  (
 .است شك آند آه آب زیر آن رسيده یا نه، وضویش صحيح است، ولو اینكه موقع وضو متوجه رسيدن آب به زیر آن نبوده
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اگر آسى بعد از وضو چيزى آه مانع از رسيدن آب است در اعضاى وضو ببيند و نداند موقع وضو بوده یا بعد پيدا شده،                                           )    ٢٩۴مسئله  (
 .وضویش صحيح است

 .اگر آسى بعد از وضو شك آند چيزى آه مانع رسيدن آب است در اعضاى وضو بوده یا نه، وضویش صحيح است)  ٢٩۵مسئله (
 احكام وضو

 .آند، باید به شّك خود اعتنا نكند آسى آه در آارهاى وضو و شرایط آن، مثل پاك بودن آب و غصبى نبودن آن خيلى شك مى)  ٢٩۶مسئله (
ولى اگر بعد از بول استبراء نكرده و           ;  گذارد آه وضویش باقى است       آه وضوى او باطل شده یا نه، بنا مى            اگر آسى شك آند       )    ٢٩٧مسئله  (

 .وضو گرفته باشد و بعد از وضو رطوبتى از او بيرون آید آه نداند بول است یا چيز دیگر، وضویش باطل است
 .آسى آه شك دارد وضو گرفته یا نه، باید وضو بگيرد)  ٢٩٨مسئله (
داند وضو گرفته و َحَدثى هم از او سرزده است، مثًال بول آرده، اگر نداند آدام جلوتر بوده و حالت قبل از آن دو را                             آسى آه مى  )    ٢٩٩له  مسئ(

باید و اگر در بين نماز است باید نماز را بشكند و وضو بگيرد و اگر بعد از نماز است                          ;  داند، چنانچه پيش از نماز است، باید وضو بگيرد           هم نمى 
گذارد، هر چند مطلقًا احتياط در انجام        داند بنا بر ضّد آن مى      ولى چنانچه حالت قبلى را مى     ;  وضو بگيرد، و باید نمازى را آه خوانده دوباره بخواند          

 .وضوست
 .گيردولى باید براى نمازهاى بعد، وضو ب; اگر بعد از نماز شك آند آه وضو گرفته یا نه، نماز او صحيح است)  ٣٠٠مسئله (
 .اگر در بين نماز شك آند آه وضو گرفته یا نه، نماز او باطل است، و باید وضو بگيرد و دوباره نماز را بخواند)  ٣٠١مسئله (
 .اگر بعد از نماز شك آند، آه قبل از نماز وضوى او باطل شده یا بعد از نماز، نمازى آه خوانده صحيح است)  ٣٠٢مسئله (
تواند از بيرون آمدن غائط خوددارى آند، چنانچه یقين دارد             ریزد، یا نمى   اى دارد آه بول او قطره قطره مى          بيمارىاگر انسان   )    ٣٠٣مسئله  (

و اگر  ;  آند، بخواند  آند، باید نماز را در وقتى آه مهلت پيدا مى           آه از اول وقت نماز تا آخر آن به مقدار وضو گرفتن و نماز خواندن مهلت پيدا مى                    
ار آارهاى واجب نماز است، باید در وقتى آه مهلت دارد، فقط آارهاى واجب نماز را به جا آورد و آارهاى مستحّب آن، مانند اذان                             مهلت او به مقد   

 .و اقامه و قنوت را ترك نماید
غائط از او خارج     آند و در بين نماز، چند دفعه بول یا               اگر شخص بيمار به مقدار وضو گرفتن و نماز خواندن مهلت پيدا نمى                 )    ٣٠۴مسئله  (
ولى اگر برایش مشّقت ندارد آه بعد از هر دفعه وضو بگيرد، احتياط مستحب آن است آه ظرف آبى پهلوى                           ;  شود، وضوى اول او آافى است        مى

 .خود بگذارد و هر وقت بول یا غائط از او خارج شد، وضو بگيرد و بقّيه نمازش را بخواند
شود، تا َحَدث دیگرى غير از آنچه بدان مبتالست، از او سر نزده و یا اختيارًا                     ر پى از او خارج مى      آسى آه بول یا غائط پى د        )    ٣٠۵مسئله  (

 .وضوى اول او آافى است، هر چند احتياط مستحب آن است آه براى هر نماز، یك وضو بگيرد ُمحدث به همان َحَدث نشده است،
توانند از بيرون    اش جلوگيرى آند، باید به وظيفه آسانى آه نمى           خارج شدن باد معده    تواند از  اى دارد آه نمى    اگر انسان بيمارى  )    ٣٠۶مسئله  (

 .آمدن بول یا غائط خوددارى آنند، عمل نماید
اى آه در آن، پنبه یا چيز دیگرى است آه از رسيدن                ریزد، باید براى هر نماز به وسيله آيسه          آسى آه بول او قطره قطره مى        )    ٣٠٧مسئله  (

آند، خود را حفظ نماید و احتياط واجب آن است آه پيش از خواندن هر نماز، مخرج بول را آه نجس شده آب                                 ى دیگر جلوگيرى مى    بول به جاها  
تواند از بيرون آمدن غائط خوددارى آند، چنانچه ممكن باشد، باید به مقدار خواندن نماز، از رسيدن غائط به جاهاى دیگر                       و نيز آسى آه نمى    ;  بكشد

 .ماید و احتياط واجب آن است آه اگر مشّقت ندارد، براى هر نماز، مخرج غائط را آب بكشدجلوگيرى ن
تواند از بيرون آمدن بول و غائط خوددارى آند، در صورتى آه ممكن باشد و مشّقت و زحمت و خوف ضرر                                   آسى آه نمى   )    ٣٠٨مسئله  (

ائط جلوگيرى نماید، اگرچه خرج داشته باشد، بلكه اگر بيمارى او به آسانى معالجه                 نداشته باشد، باید به مقدار خواندن نماز، از خارج شدن بول و غ               
 .شود، خود را معالجه نماید مى

تواند از بيرون آمدن بول و غائط خوددارى آند، بعد از آنكه بيمارى او برطرف شد، الزم نيست نمازهایى را آه در                  آسى آه نمى  )    ٣٠٩مسئله  (
ولى اگر در بين وقت نماز، بيمارى او برطرف شود، باید نمازى را آه در آن وقت خوانده،                              ;  اش خوانده قضا نماید      وقت بيمارى مطابق وظيفه     

 .دوباره بخواند
 چيزهایى آه باید براى آنها وضو گرفت

 :براى شش چيز وضو گرفتن الزم است)  ٣١٠مسئله (
 ;براى همه نمازها غير از نماز مّيت. ١
 ;راموش شده، اگر بين آنها و نماز، َحَدثى از او سرزده باشد، مثًال بول آرده باشدبراى سجده و تشّهد ف. ٢
 ;براى طواف واجب خانه آعبه. ٣
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 ;اگر نذر یا عهد آرده یا قسم خورده باشد آه وضو بگيرد. ۴
 ;اگر نذر آرده باشد آه جایى از بدن خود را به خّط قرآن برساند. ۵
 .بور باشد آه دست یا جاى دیگر بدن خود را به خّط قرآن برساندبراى آسى آه الزم است و یا مج. ۶
ولى اگر قرآن را به زبان      ;  مس نمودن خّط قرآن، یعنى رساندن جایى از بدن به خّط قرآن، براى آسى آه وضو ندارد، حرام است                   )    ٣١١مسئله  (

 .فارسى یا به زبان دیگرى ترجمه آنند، براى مّس آن وضو الزم نيست
احترامى به قرآن باشد، باید از آنان جلوگيرى          ولى اگر مس نمودن آن بى     ;  جلوگيرى بچه و دیوانه از مّس خّط قرآن واجب نيست          )    ٣١٢مسئله  (
 .آنند
همچنين است بنا بر احتياط       ;  آسى آه وضو ندارد، حرام است اسم خداوند متعال را به هر زبانى نوشته شده باشد، مس نماید                            )    ٣١٣مسئله  (

 .)عليهم السالم(  اسم مبارك پيامبر اآرم و امامان و حضرت زهراواجب، مّس
بگيرد یا غسل آند، صحيح است و پس از داخل شدن وقت،  اگر پيش از وقت نماز به قصد اینكه با طهارت باشد یا براى نماز وضو        )٣١۴مسئله  (
 .تواند با همان وضو نماز بخواند مى

 . شده اگر نّيت وضوى واجب آند و بعد از وضو بفهمد وقت داخل نشده، وضویش صحيح استآسى آه یقين دارد وقت داخل)  ٣١۵مسئله (
و همچنين  ;   وضو بگيرد   )عليهم السالم ( مستحب است انسان براى نماز مّيت و زیارت اهل قبور و رفتن به مسجد و حرم امامان                        )    ٣١۶مسئله  (

و نيز آسى آه وضو دارد ; ّس حاشيه قرآن و براى خوابيدن، وضو گرفتن مستحب است      براى همراه داشتن قرآن و خواندن و نوشتن آن و نيز براى م            
تواند به جا آورد، مثًال       و اگر براى یكى از این آارها وضو بگيرد هر آارى را آه باید با وضو انجام داد، مى                         ;  مستحب است دوباره وضو بگيرد     

 .تواند با آن وضو نماز بخواند مى
 آند ل مىچيزهایى آه وضو را باط

 : آند هفت چيز وضو را باطل مى)  ٣١٧مسئله (
 ; اول و دوم، بول و غائط

 ;سوم، باد معده و روده آه از مخرج غائط خارج شود
 ;شود ولى اگر چشم نبيند و گوش بشنود، وضو باطل نمى; چهارم، خوابى آه به واسطه آن چشم نبيند و گوش نشنود

 ; برد، مانند دیوانگى و مستى و بيهوشى پنجم، چيزهایى آه عقل را از بين مى
 ;)شود آه بعدًا گفته مى(ششم، استحاضه زنان 

 .بلكه مّس مّيت آه موجب غسل است، بنا بر احتياط واجب; هفتم، آارى آه براى آن باید غسل آرد مانند جنابت
 احكام وضوى َجبيره

 .شود ناميده مى» َجبيره«گذارند،  م و مانند آن مىبندند و دارویى آه روى زخ چيزى آه با آن زخم و جاى شكسته را مى
اگر در یكى از جاهاى وضو، زخم یا ُدَمل یا شكستگى باشد، چنانچه روى آن باز است و آب براى آن ضرر ندارد، باید به طور                               )    ٣١٨مسئله  (

 .معمول وضو گرفت
باز است و آب ریختن روى آن ضرر دارد، اگر اطراف آن                  اگر زخم یا ُدَمل یا شكستگى در صورت و دستهاست و روى آن                     )    ٣١٩مسئله  (

ولى چنانچه آشيدن دست َتر بر آن ضرر ندارد، بهتر آن است آه شخص، دست َتر بر آن بكشد و بعد، پارچه پاآى روى آن                            ;  شسته شود، آافى است   
تواند آب بكشد، باید اطراف زخم را به             ت و نمى   بگذارد و دست َتر را روى پارچه هم بكشد، و اگر این مقدار هم ضرر دارد یا زخم، نجس اس                               

طورى آه در وضو گفته شد، از باال به پایين بشوید و بنا بر احتياط مستحب، پارچه پاآى روى زخم بگذارد و دست َتر روى آن بكشد، و اگر                                                
 .گذاشتن پارچه ممكن نيست، شستن اطراف زخم، آافى است و در هر صورت، تيّمم الزم نيست

اگر زخم یا ُدَمل یا شكستگى در جلوى سر یا روى پاهاست و روى آن باز است، چنانچه نتواند آن را مسح آند، باید پارچه پاآى                               )    ٣٢٠مسئله  (
و اگر گذاشتن پارچه ممكن ; روى آن بگذارد و روى پارچه را با َترى آب وضو آه در دست مانده، مسح آند، و بنا بر احتياط مستحب، تيّمم هم بنماید    

 .باشد، باید به جاى گرفتن وضو، تيّمم آند و بهتر است یك وضوى بدون مسح هم بگيردن
اگر روى زخم یا ُدَمل یا شكستگى بسته باشد، چنانچه باز آردن آن ممكن است و زحمت و مشّقت هم ندارد و آب هم براى آن                                     )    ٣٢١مسئله  (

 .روى پاها مانند آن در صورت و دستها باشد، یا جلوى سر وباز آند و وضو بگيرد، چه زخم و  ضرر ندارد، باید روى آن را
توان روى زخم را باز آرد، ولى زخم و چيزى آه روى آن گذاشته، پاك است و رسانيدن آب به زخم، ممكن است و                                    اگر نمى )    ٣٢٢مسئله  (

 آن گذاشته، نجس است، چنانچه آب آشيدن آن و           ضرر و زحمت و مشّقت هم ندارد، باید آب را به روى زخم برساند، و اگر زخم یا چيزى آه روى                        
رساندن آب به روى زخم، بدون زحمت و مشّقت ممكن باشد، باید آن را آب بكشد و موقع وضو، آب را به زخم برساند، و در صورتى آه آب براى                                   
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آشيد، باید اطراف زخم را بشوید، و اگر         توان آن را آب       زخم ضرر دارد، یا آنكه رساندن آب به روى زخم ممكن نيست، یا زخم نجس است و نمى                     
 .جبيره پاك است، بهتر است روى آن را هم مسح آند

ولى ;  اى آافى است   اگر جبيره، شامل تمام صورت یا تمام یكى از دستها شود، باز احكام جبيره، جارى است، و وضوى جبيره                         )    ٣٢٣مسئله  (
 .اط، باید بين عمل جبيره و تيّمم، جمع نماید، اگرچه آفایت تيّمم در این صورت، بعيد نيستاگر جبيره اآثر اعضاى وضو را گرفته باشد، بنا بر احتي

 .اگر جبيره، تمام اعضاى وضو را فراگرفته باشد، فرد باید تيّمم نماید)  ٣٢۴مسئله (
تواند موضع سر و پا را با           مى آسى آه در آِف دست و انگشتها جبيره دارد و در موقع وضو، دست َتر روى آن آشيده است،                         )    ٣٢۵مسئله  (

 .همان رطوبت، مسح آند یا از جاهاى دیگر وضو رطوبت بگيرد
اگر جبيره تمام پهناى روى پا را گرفته، ولى مقدارى از طرف انگشتان و مقدارى از طرف باالى پا باز است، باید قسمتهایى از                            )    ٣٢۶مسئله  (

 . جبيره را مسح آندروى پا را آه باز است و جایى آه جبيره است، روى
ها در سر یا روى پاها باشد، باید بين آنها            اگر در صورت یا دستها چند جبيره باشد، شخص باید بين آنها را بشوید، و اگر جبيره                    )    ٣٢٧مسئله  (

 .را مسح آند، و در جاهایى آه جبيره است، باید به دستور جبيره عمل نماید
، اطراف زخم را گرفته و برداشتن آن ممكن نيست، فرد باید به دستور جبيره عمل آند و بنا بر احتياط                     اگر جبيره بيشتر از معمول    )    ٣٢٨مسئله  (

پس اگر زخم در صورت و دستهاست، اطراف آن را بشوید، و اگر  .  و اگر برداشتن جبيره ممكن است، باید جبيره را بردارد         ;  مستحب، تيّمم هم بنماید   
 .آن را مسح آند و براى جاى زخم، به دستور جبيره عمل نمایددر موضع سر یا روى پاهاست، اطراف 

رنگ آردن مو و ابرو مانعى ندارد و اگر از رنگ موهاى رایج و رنگهاى گياهى آه ِجرم ندارند، استفاده شود، وضو و غسل با                            )    ٣٢٩مسئله  (
 .ن شك باشد، وضو گرفتن و غسل با آن اشكال داردولى اگر رنگ مورد استفاده، داراى ِجرم باشد، یا در ِجرم داشتن آ; آنها جایزاست

اگر در جاى وضو، زخم و جراحت و شكستگى نيست، ولى به جهت دیگرى آب براى همه دست و صورت ضرر دارد، فرد باید                         )    ٣٣٠مسئله  (
 دارد، چنانچه اطراف آن را       ولى اگر براى مقدارى از دست و صورت ضرر           ;  اى هم بگيرد   آن است آه وضوى جبيره      تيّمم آند و احتياط مستحب     

 .بشوید، آافى بودنش بعيد نيست، ولى احتياط به تيّمم ترك نشود
تواند آن را آب بكشد یا آب براى آن ضرر دارد، اگر روى آن بسته                      آسى آه جایى از اعضاى وضو را رگ زده است و نمى                )    ٣٣١مسئله  (

 .ست، شستن اطراف آن آافى استاست، باید به دستور جبيره عمل آند، و اگر معموًال باز ا
توان تحّمل آرد،    اگر در جاى وضو، یا غسل، چيزى چسبيده است آه برداشتن آن ممكن نيست، یا به قدرى مشّقت دارد آه نمى                         )    ٣٣٢مسئله  (

 .باید به دستور جبيره عمل آرد
ید آن را ترتيبى به جا آورند نه ارتماسى، مگر آنكه               اى است، ولى بنا بر احتياط مستحب، با           اى مثل وضوى جبيره     غسل جبيره )    ٣٣٣مسئله  (

 .ارتماس، مضر باشد و یا باعث سرایت نجاست گردد، آه در این صورت، باید ترتيبى انجام دهند
اى،  هآسى آه وظيفه او تيّمم است، اگر در بعضى از جاهاى تيّمم او زخم یا ُدَمل یا شكستگى باشد، باید به دستور وضوى جبير                              )    ٣٣۴مسئله  (

 .اى نماید تيّمم جبيره
تواند در اول    شود، مى  اى نماز بخواند، چنانچه بداند آه تا آخر وقت عذر او برطرف نمى                 آسى آه باید با وضو یا غسل جبيره         )    ٣٣۵مسئله  (

 اگر عذر او برطرف نشد،       ولى اگر اميد دارد آه تا آخر وقت عذر او برطرف شود، احتياط واجب آن است آه صبر آند و                        ;  وقت نمازش را بخواند   
 .اى به جا آورد در آخر وقت نماز را با وضو یا غسل جبيره

اى انجام دهد و احتياط آن       اى آه در چشم اوست، مژه خود را بچسباند، باید وضو و غسل را جبيره                 اگر انسان به واسطه بيمارى    )    ٣٣۶مسئله  (
 .است آه تيّمم هم بنماید

 .اى، بنا بر احتياط واجب، باید هر دو را به جا آورد اش تيّمم است یا وضوى جبيره  وظيفهداند آسى آه نمى)  ٣٣٧مسئله (
شود،  اى خوانده، صحيح است و بعد از آنكه عذرش برطرف شد، وضوى او باطل نمى                  نمازهایى را آه انسان با وضوى جبيره         )  ٣٣٨مسئله  (

دانسته تكليفش جبيره است یا تيّمم، هر دو را انجام داده باشد، باید بنا بر                ر براى آنكه نمى   ولى اگ ;  تواند نمازهاى بعد را با همان وضو بخواند        پس مى 
 .احتياط براى نمازهاى بعد، وضو بگيرد

 غسلهاى واجب
 : غسلهاى واجب هفت تاست

ه واسطه نذر و َقَسم و       غسلى آه ب  .  ٧;  غسل مّيت .  ۶;  غسل مّس مّيت  .  ۵;  غسل استحاضه .  ۴;  غسل نفاس .  ٣;  غسل حيض .  ٢;  غسل جنابت .  ١
 .شود مانند اینها واجب مى
 احكام جنابت
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دوم، بيرون آمدن منى، چه در خواب باشد یا بيدارى، آم باشد یا زیاد با شهوت باشد                  ;  اول، جماع :  شود به دو چيز انسان ُجُنب مى     )    ٣٣٩مسئله  (
 .اختيار یا بدون شهوت، با اختيار باشد یا بى

 از مرد سالم خارج شود و نداند منى است یا بول یا غير اینها، چنانچه با شهوت و َجستن بيرون آمده و بعد از بيرون                           اگر رطوبتى )    ٣۴٠مسئله  (
اّما در  ;  آمدن آن، بدن او سست شده، آن رطوبت، حكم منى دارد، و اگر هيچ یك از این سه نشانه یا بعضى از اینها را نداشته باشد، حكم منى ندارد                                   

 . با شهوت بيرون آمده باشد، و بدن او هم سست شود، در حكم منى استمرد بيمار، اگر
و همچنين اگر اطمينان دارد از خود اوست          ;  شود اگر رطوبتى از زن خارج شود و نداند از خود اوست یا از شوهر، ُجُنب نمى                   )    ٣۴١مسئله  (

د احتياط مستحب در غسل آردن و حكم به جنابت است، اگر با شهوت               داند منى است یا غير آن، ُجُنب نبودنش خالى از قّوت نيست، هر چن                ولى نمى 
 .بيرون آمده باشد و بدن سست شود

مستحب است انسان بعد از بيرون آمدن منى بول آند، و اگر بول نكند و بعد از غسل رطوبتى از او بيرون آید آه نداند منى است                              )    ٣۴٢مسئله  (
 .یا رطوبت دیگر، حكم منى دارد

یا در مرد، در ُقُبل باشد یا در ُدُبر، بالغ باشند یا نابالغ،               گاه یا بيشتر داخل شود، در زن باشد        اگر انسان جماع آند و به اندازه ختنه       )    ٣۴٣مسئله  (
 .شوند اگرچه منى بيرون نياید، هر دو ُجُنب مى

 .ستني گاه داخل شده یا نه، غسل بر او واجب اگر شك آند آه به مقدار ختنه)  ٣۴۴مسئله (
 .اگر منى از جاى خود حرآت آند و بيرون نياید، یا انسان شك آند آه منى از او بيرون آمده یا نه، غسل بر او واجب نيست)  ٣۴۵مسئله (
 .تواند غسل یا تيّمم آند، بعد از داخل شدن وقت نماز، جایز نيست خود را ُجُنب آند آسى آه نمى)  ٣۴۶مسئله (
ود منى ببيند و بداند آه از خود اوست و براى آن غسل نكرده، باید غسل آند و نمازهایى را آه یقين دارد بعد از                              اگر در لباس خ   )    ٣۴٧مسئله  (

 .دهد بعد از بيرون آمدن آن منى خوانده، الزم نيست قضا نماید بيرون آمدن منى خوانده، قضا آند، ولى نمازهایى را آه احتمال مى
 آارهایى آه بر ُجُنب حرام است

 :پنج چيز بر ُجُنب حرام است)  ٣۴٨له مسئ(
، به احتياط واجب،     )عليهم السالم ( همچنين اسامى مبارك پيامبران و امامان و حضرت زهرا           ;  رساندن جایى از بدن به خّط قرآن یا به اسم خدا              .  ١

 ;حكم اسم خدا را دارد
 ; داخل و از در دیگر خارج شود، اگرچه از یك در)صلى اهللا عليه وآله(رفتن به مسجدالحرام و مسجدالنبى. ٢
و احتياط واجب آن    ;  ولى اگر از یك در داخل و از در دیگر خارج شود، یا براى برداشتن چيزى برود، مانعى ندارد                       ;  توّقف در مساجد دیگر   .  ٣

 ;هم توّقف نكند، بلكه مطلقًا داخل نشود)عليهم السالم( است آه در حرم امامان
 ;گذاشتن چيزى در مسجد. ۴
سوره چهل و یكم       ;  )سجده(سوره سى و دوم قرآن            :اند از   دار عبارت   هاى سجده   اى آه آیه سجده واجب دارد، و سوره                واندن سوره  خ.  ۵

 .و اگر یك حرف از این چهار سوره را هم بخواند، حرام است; )علق(سوره نود و ششم ; )نجم( سوره پنجاه و سوم; )ُفّصلت(
 آارهایى آه بر ُجُنب مكروه است

 : ُنه چيز بر ُجُنب مكروه است)  ٣۴٩ئله مس(
 ;ولى اگر وضو بگيرد، مكروه نيست; خوردن و آشاميدن. ٢ و ١
 ;هایى آه سجده واجب ندارند خواندن بيشتر از هفت آیه از سوره. ٣
 ;رساندن جایى از بدن به جلد و حاشيه و بين خطهاى قرآن. ۴
 ;همراه داشتن قرآن. ۵
 ;گيرد یا به واسطه نداشتن آب، بدل از غسل یا وضو تيّمم آند، مكروه نيستولى اگر وضو ب; خوابيدن. ۶
 ;خضاب آردن به حنا و مانند آن. ٧
 ;ماليدن روغن به بدن. ٨
 .جماع آردن بعد از آنكه محتلم شده، یعنى در خواب منى از او بيرون آمده است. ٩

 غسل جنابت
ولى براى نماز مّيت و سجده      ;  شود  براى خواندن نماِز واجب و مانند آن، واجب مى          غسل جنابت به خودى خود، مستحب است و        )    ٣۵٠مسئله  (

 .هاى واجب قرآن، غسل جنابت الزم نيست شكر و سجده
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آنم و اگر فقط به قصد قربت، یعنى براى انجام فرمان خداوند              الزم نيست در وقت غسل، نّيت آند آه غسل واجب یا مستحب مى              )    ٣۵١مسئله  (
 .ند، آافى استعالم غسل آ

 .اگر یقين آند وقت نماز شده و نّيت غسل واجب آند بعد معلوم شود آه پيش از وقت غسل آرده، غسل او صحيح است)  ٣۵٢مسئله (
 .ترتيبى و ارتماسى: توان انجام داد غسل چه واجب باشد و چه مستحب، به دو ِقسم مى)  ٣۵٣مسئله (

 غسل ترتيبى. الف

باید به نّيت غسل، نخست سر و گردن، بعد بقّيه بدن را بشوید، و ترتيب بين راست و چپ، یعنى تقدم راست                          »  رتيبىغسل ت «در  )    ٣۵۴مسئله  (
 .باشد، گرچه احتياط مستحب در رعایت است بر چپ در غسل الزم نيست و شرط صّحت نمى

شوید، مقدارى از    ًال غسل داده، باید هر قسمتى را آه مى           براى آنكه یقين آند همه قسمتها، یعنى سر و گردن و بقّيه بدن را آام                    )    ٣۵۵مسئله  (
 .بشوید قسمتهاى دیگر را هم با آن قسمت

و اگر از سر و گردن باشد، باید بعد از شستن آن            ;  اگر بعد از غسل بفهمد مقدارى از بدن را نشسته، شستن همان مقدار آافى است               )    ٣۵۶مسئله  (
 .چند مدت زیادى هم گذشته و ُمبطل وضو هم از او سرزده باشدمقدار، دوباره بقّيه بدن را بشوید، هر 

ولى اگر بعد از اشتغال به شستن        ;  اگر پيش از تمام شدن غسل، در شستن مقدارى از بدن شك آند، شستن همان مقدار آافى است                     )    ٣۵٧مسئله  (
 .بقّيه بدن در شستن سر و گردن یا مقدارى از آن شك نماید، نباید اعتنا آند

 ل ارتماسىغس. ب
 .آن است آه تمام بدن به نّيت غسل در آب قرار گيرد، هر چند به تدریج در آب فرو رود» غسل ارتماسى«)  ٣۵٨مسئله (
 .در غسل ارتماسى اگر همه بدن زیر آب باشد و بعد از نّيت غسل، بدن را حرآت دهد، غسل او صحيح است)  ٣۵٩مسئله (
 . بفهمد به مقدارى از بدن آب نرسيده، چه جاى آن را بداند یا نداند، باید دوباره غسل آنداگر بعد از غسل ارتماسى)  ٣۶٠مسئله (
 .اگر براى غسل ترتيبى وقت ندارد و براى ارتماسى وقت دارد، باید غسل ارتماسى آند)  ٣۶١مسئله (
ارتماسى آند، ولى اگر از روى فراموشى غسل           تواند غسل    آسى آه روزه واجب گرفته یا براى حج یا عمره احرام بسته، نمى                 )    ٣۶٢مسئله  (

 .ارتماسى آند صحيح است
 احكام غسل

و اگر تمام بدن آسى نجس باشد        ;  در غسل ارتماسى باید تمام بدن پاك باشد، ولى در غسل ترتيبى، پاك بودن تمام بدن الزم نيست                    )    ٣۶٣مسئله  (
 .و هر قسمتى را پيش از غسل دادن آن قسمت آب بكشد، آافى است

 .عرق ُجُنب از حرام نجس نيست و آسى آه از حرام جنب شده اگر با آب گرم هم غسل آند، صحيح است)  ٣۶۴مسئله (
 .شود، مثل توى گوش و بينى، واجب نيست ولى شستن جاهایى از بدن آه دیده نمى; در غسل تمام ظاهر بدن باید شسته شود)  ٣۶۵مسئله (
 . ظاهر بدن است یا از باطن آن، شستن آن الزم نيست، ولى احتياط در شستن استجایى را آه شك دارد از)  ٣۶۶مسئله (
اگر سوراخ جاى گوشواره و مانند آن به قدرى گشاد باشد آه داخل آن دیده شود، باید آن را شست، و اگر دیده نشود، شستن داخل                             )    ٣۶٧مسئله  (

 .آن الزم نيست
دن است، باید برطرف آند و اگر پيش از آنكه یقين آند برطرف شده غسل نماید، غسل او باطل                     چيزى را آه مانع رسيدن آب به ب        )    ٣۶٨مسئله  (
 .است
اگر موقع غسل شك آند، چيزى آه مانع از رسيدن آب باشد، در بدن او هست یا نه، چنانچه شّك او منشأ عقالیى داشته باشد، باید                             )    ٣۶٩مسئله  (

 .وارسى آند تامطمئن شود آه مانعى نيست
 .شود، بشوید و بنا بر احتياط شستن موهاى بلند هم الزم است در غسل باید موهاى آوتاهى را آه جزء بدن حساب مى)  ٣٧٠سئله م(
تمام شرطهایى آه براى صحيح بودن وضو گفته شد، مثل پاك بودن آب و غصبى نبودن آن، در صحيح بودن غسل هم شرط                                      )  ٣٧١مسئله  (
ِ ترتيبى، الزم نيست بعد از شستن هر قسمت، فورًا قسمت دیگر را                 دن را از باال به پایين بشوید، و نيز در غسل             ولى در غسل، الزم نيست ب      ;  است

تواند از بيرون آمدن بول و        ولى آسى آه نمى   ;  بشوید، بلكه اگر بعد از شستن سر و گردن مقدارى صبر آند و بعد بقّيه بدن را بشوید، اشكال ندارد                        
آید، چنانچه وقت تنگ باشد، باید هر قسمت را فورًا          اى آه غسل آند و نماز بخواند، بول و غائط از او بيرون نمى              ر به اندازه  غائط خوددارى آند، اگ   

 .شود و همچنين است حكم زن مستحاضه آه بعدًا گفته مى; بعد از قسمت دیگر بشوید، و بعد از غسل هم فورًا نماز بخواند
ل حمامى را ندهد یا بدون اینكه بداند حمامى راضى است، بخواهد نسيه بگذارد، اگرچه بعد حمامى را                             آسى آه قصد دارد پو      )    ٣٧٢مسئله  (

 .راضى آند، غسل او باطل است
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آند قصدش این باشد آه طلب او را ندهد، یا از مال                  اگر حمامى راضى باشد آه پول حمام نسيه بماند، ولى آسى آه غسل مى                   )    ٣٧٣مسئله  (
 .و باطل استحرام بدهد، غسل ا

 .اگر بخواهد پول حرام یا پولى آه خمس آن را نداده به حمامى بدهد، غسل او باطل است)  ٣٧۴مسئله (
اگر آسى شك آند آه غسل آرده یا نه، باید غسل آند، ولى اگر بعد از غسل شك آند آه غسل او درست بوده یا نه، الزم نيست                                     )    ٣٧۵مسئله  (

 .دوباره غسل نماید
تواند نماز بخواند و     ولى با آن غسل نمى    ;  شود باطل نمى  اگر آسى در بين غسل َحَدث اصغر از او سرزند، مثًال بول آند، غسلش              )    ٣٧۶مسئله  (

 .براى خواندن نماز، باید وضو بگيرد
 آه به اندازه غسل وقت        هرگاه به خيال اینكه به اندازه غسل و نماز وقت دارد براى نماز غسل آند، اگرچه بعد از غسل بفهمد                            )    ٣٧٧مسئله  (

 .نداشته، غسل او صحيح است
 .آسى آه ُجُنب شده اگر شك آند غسل آرده یا نه، نمازهایى را آه خوانده صحيح است، ولى براى نمازهاى بعد باید غسل آند)  ٣٧٨مسئله (
 .د، یا آنها را جدا جدا انجام دهدتواند به نّيت همه آنها یك غسل به جا آور آسى آه چند غسل بر او واجب است مى)  ٣٧٩مسئله (
آسى آه ُجُنب است اگر بر جایى از بدن او آیه قرآن یا اسم خداوند متعال نوشته شده باشد، دست زدن به آن نوشته حرام است، و                               )    ٣٨٠مسئله  (

 .اگر بخواهد غسل آند باید آب را طورى به بدن برساند آه دست او به نوشته نرسد
توان نماز خواند و     األظهر مى  طور آه با غسلهاى دیگر هم على       غسل جنابت آرده، نباید براى نماز وضو بگيرد، همان        آسى آه   )    ٣٨١مسئله  (

 .وضو هم الزم ندارد
 استحاضه

خون .  گویند مى»  مستحاضه«است و زن را در موقع دیدن خون استحاضه             »  خون استحاضه «شود   یكى از خونهایى آه از َرِحم زن خارج مى           
اند، نيست، چون هر دو خون از َرِحم است و با نبود آن، محّلى براى آن نيست، و خونى                       ستحاضه براى زنهایى آه َرِحمشان را در آورده        حيض و ا  

 .شود، مثل بقّيه خونهاى بدن است آه فقط نجس است آه از آنها خارج مى
ولى ممكن  ;  آید و غليظ هم نيست       ر و سوزش بيرون مى      خون استحاضه در بيشتر اوقات، زرد رنگ و سرد است و بدون فشا                  )    ٣٨٢مسئله  (

 .است گاهى سياه یا سرخ و گرم و غليظ باشد و با فشار و سوزش بيرون آید
 .قليله، متوسطه و آثيره: خون استحاضه بر سه قسم است)  ٣٨٣مسئله (
 ;در آن فرو نروداى را آه زنان با خود برمى دارند آلوده آند و  آن است آه خون فقط روى پنبه» قليله«
ولى به دستمالى آه معموًال زنان براى جلوگيرى از خون               ;  آن است آه خون به درون پنبه فرو رود و از طرف دیگر بيرون آید                       »  متوسطه«
 ;بندند، جارى نشود مى

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

زن باید براى هر نماز یك وضو بگيرد و ظاهر َفْرج را هم اگر خون به آن رسيده، آب بكشد و پنبه را عوض                          در استحاضه قليله،    )    ٣٨۴مسئله  (
 .آند یا آب بكشد

آند  ِ استحاضه متوسطه ببيند، باید براى آن نماز غسل آند و غسل از وضو آفایت مى    اگر زنى پيش از نماز یا در بين نماز، خون         )    ٣٨۵مسئله  (
 .ازهاى آن روز، غسل الزم نيست، ولى باید براى هر نماز دستمال را عوض نموده یا آب بكشد و همچنين ظاهر َفْرج را تطهير نمایدو براى بقّيه نم

در استحاضه آثيره، عالوه بر آارهاى استحاضه متوسطه آه در مسئله قبل گفته شد، مستحاضه باید یك غسل براى نماز ظهر و                          )    ٣٨۶مسئله  (
 نماز مغرب و عشا به جا آورد و بين نماز ظهر و عصر فاصله نيندازد، و اگر فاصله بيندازد، باید براى نماز عصر دوباره                                     عصر، و یكى براى    

 .آند غسل آند و نيز اگر بين نماز مغرب و عشا فاصله بيندازد، باید براى نماز عشا دوباره غسل نماید و غسل از وضو آفایت مى
آن خون، غسل را انجام داده باشد ـ بنا بر احتياط واجب، باید در                 براى ازوقت نماز نيز بيایدـ اگرچه زن       يشاستحاضه،پ اگرخون)    ٣٨٧مسئله  (

 .موقع نماز غسل را به جا آورد
و اگر بعد از نماز ظهر و         ;  اگر استحاضه قليله زن، بعد از نماز صبح، متوسطه شود، باید براى نماز ظهر و عصر غسل آند                         )    ٣٨٨مسئله  (

 .متوسطه شود، باید براى نماز مغرب و عشا غسل نمایدعصر، 
اگر استحاضه قليله یا متوسطه زن، بعد از نماز صبح آثيره شود، باید براى نماز ظهر و عصر یك غسل، و براى نماز مغرب و                             )    ٣٨٩مسئله  (

 . و عشا غسل نمایدعشا غسل دیگرى به جا آورد و اگر بعد از نماز ظهر و عصر آثيره شود، باید براى نماز مغرب
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مستحاضه آثيره یا متوسطه اگر پيش از داخل شدن وقت نماز، براى نماز غسل آند، غسل او باطل است، بلكه اگر نزدیك اذان                              )    ٣٩٠مسئله  (
 .صبح براى نماز شب غسل آند و نماز شب را بخواند، احتياط واجب آن است آه بعد از داخل شدن صبح، دوباره غسل را به جا آورد

همچنين اگر بخواهد نمازى را آه        ;  در استحاضه قليله، زن باید براى هر نمازى، چه واجب باشد و چه مستحب، وضو بگيرد                       )    ٣٩١مسئله  (
شد خوانده احتياطًا دوباره بخواند، یا بخواهد نمازى را آه تنها خوانده است، دوباره با جماعت بخواند، باید تمام آارهایى را آه براى استحاضه گفته                            

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 آارهاى استحاضه را انجام دهد

د آارهاى استحاضه را انجام دهد و براى             خواند، بای  زن مستحاضه بعد از آنكه خونش قطع شد، فقط براى نماز اولى آه مى                      )    ٣٩٢مسئله  (
 .نمازهاى بعد الزم نيست

خواهد نماز بخواند، بنا بر احتياط واجب، مقدارى پنبه داخل َفْرج نماید و               اگر زن نداند استحاضه او چه ِقسم است، موقعى آه مى           )    ٣٩٣مسئله  (
;  از آن سه ِقسم است، آارهایى را آه براى آن ِقسم دستور داده شده انجام دهدآمى صبر آند و بيرون آورد، و بعد از آنكه فهميد استحاضه او آدام یك            

 .تواند خود را وارسى نماید آند، پيش از داخل شدن وقت هم مى خواهد نماز بخواند استحاضه او تغيير نمى ولى اگر بداند تا وقتى آه مى
شغول نماز شود، چنانچه قصد قربت داشته و به وظيفه خود عمل آرده،                 زن مستحاضه اگر پيش از آنكه خود را وارسى آند، م             )    ٣٩۴مسئله  (

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

داند استحاضه او قليله      مثًال اگر نمى  .  زن مستحاضه اگر نتواند خود را وارسى نماید، باید به آنچه مسّلمًا وظيفه اوست عمل آند                    )    ٣٩۵مسئله  (
; تحاضه متوسطه را انجام دهد     داند متوسطه است یا آثيره، باید آارهاى اس          است یا متوسطه، باید آارهاى استحاضه قليله را انجام دهد، و اگر نمى                 

 .ولى اگر بداند قبًال آدام یك از آن سه ِقسم بوده، باید به وظيفه همان ِقسم عمل نماید
شود، و اگر بيرون بياید، هر چند آم باشد، وضو و                نمى اگر خون استحاضه در باطن باشد و بيرون نياید، وضو و غسل باطل                 )    ٣٩۶مسئله  (

 .آند ، باطل مىغسل را به تفصيلى آه گذشت
تواند  آید، با وضویى آه دارد، مى      زن مستحاضه اگر بعد از نماز خود را وارسى آند و خون نبيند، اگرچه بداند دوباره خون مى                   )    ٣٩٧مسئله  (

 .نماز بخواند
ز نماز هم خون در داخل َفْرج       زن مستحاضه اگر بداند از وقتى آه مشغول وضو یا غسل شده خونى از او بيرون نيامده و تا بعد ا                      )    ٣٩٨مسئله  (

 .تواند خواندن نماز را تأخير بيندازد آید، مى نيست و بيرون نمى
آید، بنا بر احتياط     شود، یا به اندازه خواندن نماز، خوْن بند مى          اگر مستحاضه بداند آه پيش از گذشتن وقت نماز، به آّلى پاك مى             )    ٣٩٩مسئله  (

 .قتى آه پاك است، بخواندواجب، باید صبر آند و نماز را در و
اگر بعد از وضو در استحاضه قليله و یا متوسطه و یا غسل در استحاضه آثيره، در ظاهر خون قطع شود و مستحاضه بداند آه                              )    ۴٠٠مسئله  (

ود، باید نماز را تأخير بيندازد      ش اگر نماز را تأخير بيندازد، به مقدارى آه بتواند در آخر وقت وضو و یا غسل و نماز را به جا آورد، به آّلى پاك مى                          
و اگر وقت براى نماز خواندن تنگ باشد، الزم نيست وضو و            ;  و موقعى آه به آّلى پاك شد، دوباره وضو و یا غسل را به جا آورد و نماز را بخواند                    

 .تواند نماز بخواند یا غسل را دوباره به جا آورد، بلكه با وضو و یا غسلى آه دارد، مى
ولى اگر بداند از وقتى آه براى نماز قبلى مشغول غسل           ;  مستحاضه آثيره و متوسطه، وقتى به آّلى از خون پاك شد باید غسل آند              )    ۴٠١مسئله  (

 .شده دیگر خون نيامده، الزم نيست دوباره غسل نماید
 اولين نماز و بعد از وضو براى           مستحاضه قليله بعد از وضو، و مستحاضه آثيره بعد از غسل و متوسطه بعد از غسل براى                         )    ۴٠٢مسئله  (

ولى گفتن اذان و اقامه و خواندن دعاهاى قبل از نماز، اشكال ندارد، و در نماز هم                   ;  نمازهاى بعدى، بنا بر احتياط واجب باید فورًا مشغول نماز شود           
 .تواند آارهاى مستحب مثل قنوت و غير آن را به جا آورد مى

ولى اگر خون در داخل     ;  ل و نماز فاصله بيندازد، باید دوباره غسل آند و بالفاصله مشغول نماز شود                زن مستحاضه اگر بين غس     )    ۴٠٣مسئله  (
 .فضاى َفْرج نياید، غسل الزم نيست

اگر خون استحاضه زن جریان داشته باشد و قطع نشود، چنانچه براى او ضرر نداشته باشد، باید پيش از غسل و بعد از آن، به                                )    ۴٠۴مسئله  (
ولى اگر هميشه جریان ندارد، فقط باید بعد از غسل، از بيرون آمدن خون جلوگيرى نماید، و چنانچه                     ;  نبه از بيرون آمدن خون جلوگيرى آند       وسيله پ 

 .آوتاهى آند و خون بيرون آید، باید دوباره غسل آند و اگر نماز هم خوانده، باید دوباره بخواند
ولى اگر در بين غسل، استحاضه متوسطه، آثيره شود، چنانچه مشغول            ;  د، غسل صحيح است   اگر در موقع غسل، خون قطع نشو       )    ۴٠۵مسئله  (

 .بوده، واجب است آه همان را از سر بگيرد) یا ارتماسى(غسل ترتيبى 
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وگيرى تواند، از بيرون آمدن خون جل      احتياط واجب آن است آه، زن مستحاضه در تمام روزى آه روزه است، به مقدارى آه مى                 )    ۴٠۶مسئله  (
 .آند

اى آه غسل بر او واجب است، در صورتى صحيح است آه در روز، غسلهایى را آه براى نمازهاى                                  روزه زن مستحاضه   )    ۴٠٧مسئله  (
خواهد فرداى آن را روزه بگيرد، به جا            و نيز بنا بر احتياط واجب، باید غسل نماز مغرب و عشاى شبى آه مى                     ;  روزش واجب است، انجام دهد      

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

 .اگر زنى بعد از نماز عصر، مستحاضه شود و تا غروب غسل نكند، روزه او صحيح است)  ۴٠٨مسئله (
و اگر  ;  اگر استحاضه قليله زن پيش از نماز، متوسطه یا آثيره شود، باید آارهاى متوسطه یا آثيره را آه گفته شد انجام دهد                                  )    ۴٠٩سئله  م(

استحاضه متوسطه، آثيره شود، باید آارهاى استحاضه آثيره را انجام دهد، و چنانچه براى استحاضه متوسطه غسل آرده باشد، باید دوباره براى                               
 .ره غسل آندآثي

اگر در بين نماز، استحاضه متوسطه زن، آثيره شود، باید نماز را بشكند و براى استحاضه آثيره، غسل آند و آارهاى دیگر آن                           )    ۴١٠مسئله  (
تواند نماز را    رد، نمى و اگر براى غسل وقت ندارد، باید بدل از غسل تيّمم آند، ولى اگر براى تيّمم هم وقت ندا                   ;  را انجام دهد و همان نماز را بخواند       

 .همچنين است اگر در بين نماز، استحاضه قليله او متوسطه یا آثيره شود; بشكند و باید نماز را تمام آند و بنا بر احتياط واجب، قضا نماید
 بفهمد آه خون قطع شده       اگر در بين نماز، خون قطع شود و مستحاضه نداند آه در باطن هم قطع شده یا نه، چنانچه بعد از نماز                          )    ۴١١مسئله  (

 .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 وضو 
مثًال ;   به جا آورد   اگر استحاضه آثيره زن، متوسطه شود، باید براى نماز اول، عمل آثيره و براى نمازهاى بعد، عمل متوسطه را                   )    ۴١٢مسئله  (

ولى اگر ; اگر پيش از نماز ظهر استحاضه آثيره، متوسطه شود، باید براى نماز ظهْر غسل آند و براى نماز عصر و مغرب و عشا فقط وضو بگيرد            
صر هم غسل نكند،     براى نماز ظهر غسل نكند و فقط به مقدار نماز عصر وقت داشته باشد، باید براى نماز عصر غسل نماید، و اگر براى نماز ع                                 
 .باید براى نماز مغرب غسل آند، و اگر براى آن هم غسل نكند و فقط به مقدار نماز عشا وقت داشته باشد، باید براى عشا غسل نماید

بعد از  ولى اگر   ;  اگر پيش از هر نماز، خون مستحاضه آثيره قطع شود و دوباره بياید، باید براى هر نماز یك غسل به جا آورد                           )    ۴١٣مسئله  (
 .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

گر اگر استحاضه آثيره، قليله شود، باید براى نماز اول عمل آثيره و براى نمازهاى بعد عمل قليله را انجام دهد، و نيز ا                                            )    ۴١۴مسئله   (
 .استحاضه متوسطه، قليله شود، باید براى نماز اول، عمل متوسطه و براى نمازهاى بعد، عمل قليله را به جا آورد

 .اگر مستحاضه یكى از آارهایى را آه بر او واجب است، حّتى عوض آردن پنبه را ترك آند، نمازش باطل است)  ۴١۵مسئله (
 از نماز، آارى انجام دهد آه شرط آن وضو داشتن است، مثًال بخواهد جایى از بدن خود را به                         مستحاضه قليله اگر بخواهد غير     )    ۴١۶مسئله  (

 .خّط قرآن برساند، باید وضو بگيرد، و بنا بر احتياط واجب، وضویى آه براى نماز گرفته، آافى نيست
 و توّقف در مساجد دیگر و خواندن          )ى اهللا عليه وآله    صل(براى زن مستحاضه متوسطه و آثيره رفتن به مسجد الحرام و مسجد النبى                )    ۴١٧مسئله  (
اى آه سجده واجب دارد، و همچنين نزدیكى شوهر با او در صورتى حالل است آه غسل آند، اگرچه آارهاى دیگرى را آه براى نماز واجب                          سوره

 .است، مثل عوض آردن پنبه و دستمال، انجام نداده باشد
 .ثيره یا متوسطه بخواهد پيش از وقت نماز جایى از بدن خود را به خّط قرآن برساند، باید غسل آنداگر زن در استحاضه آ)  ۴١٨مسئله (
 .نماز آیات بر مستحاضه واجب است و باید براى نماز آیات هم، آارهایى را آه براى نماز یوميه گفته شد، انجام دهد)  ۴١٩مسئله (
ت بر مستحاضه واجب شود، اگرچه بخواهد هر دو را پشت سر هم به جا آورد، باید براى                         هرگاه در وقت نماز یوميه، نماز آیا        )    ۴٢٠مسئله  (

نماز آیات هم، تمام آارهایى را آه براى نماز یوميه او واجب است، انجام دهد، و احتياط واجب آن است آه هر دو را با یك غسل و یا وضو به جا                                        
 . آوردنياورد، بلكه براى هر آدام، یك غسل و یا وضو به جا

 .اگر زن مستحاضه بخواهد نماز قضا بخواند، باید براى هر نماز، آارهایى را آه براى نماز ادا بر او واجب است، به جا آورد)  ۴٢١مسئله (
د به  شود، خون زخم نيست و شرعًا حكم حيض و نفاس را ندارد، بنا بر احتياط واجب، بای                  اگر زن بداند خونى آه از او خارج مى        )    ۴٢٢مسئله  (

بلكه اگر شك داشته باشد آه خون استحاضه است یا خونهاى دیگر، چنانچه نشانه آنها را نداشته باشد، بنا بر احتياط                                  ;  دستور استحاضه عمل آند     
 .واجب باید آارهاى استحاضه را انجام دهد

 حيض
 .گویند مى» حائض«ر موقع دیدن خون حيض شود و زن را د خونى است آه غالبًا در هر ماه چند روزى از َرِحم زنها خارج مى» حيض«
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ِ مایل به سياهى یا سرخ است و با فشار و آمى سوزش بيرون                        خون حيض در بيشتر اوقات، غليظ و گرم و رنگ آن سرخ                   )    ۴٢٣مسئله  (
 .آید مى

حكوم به حيض نيست، گرچه       بينند، م  یعنى خونى آه مى    ;  شوند مى»  یائسه«زنهاى سّيده، بعد از تمام شدن شصت سال قمرى               )    ۴٢۴مسئله  (
 .شوند و زنهایى آه سّيده نيستند، بعد از تمام شدن پنجاه سال قمرى یائسه مى; داراى صفات آن هم باشد

 .بيند، حيض نيست خونى آه دختر پيش از تمام شدن ُنه سال و زن بعد از یائسه شدن مى)  ۴٢۵مسئله (
 .ممكن است حيض ببينددهد،  زن حامله و زنى آه بچه شير مى)  ۴٢۶مسئله (
هاى حيض را نداشته باشد، حيض نيست و اگر                داند سيزده سالش تمام شده یا نه، اگر خونى ببيند آه نشانه                     دخترى آه نمى   )    ۴٢٧مسئله  (
 .شود آه بالغه شده است هاى حيض را داشته باشد و اطمينان به حيض بودنش پيدا آند، حيض است و معلوم مى نشانه
 .زنى آه شك دارد یائسه شده یا نه، اگر خونى ببيند و نداند حيض است یا نه، باید بنا بگذارد آه یائسه نشده است)  ۴٢٨مسئله (
 .شود و اگر مختصرى هم از سه روز آمتر باشد، حيض نيست مدت حيض آمتر از سه روز و بيشتر از ده روز نمى)  ۴٢٩مسئله (
پس اگر مثًال دو روز خون ببيند و یك روز پاك شود و دوباره یك روز خون ببيند،                        .   باشد سه روز اول حيض باید پشت سر هم         )    ۴٣٠مسئله  (

 .حيض نيست
الزم نيست در تمام سه روز خون بيرون بياید، بلكه اگر در َفْرج خون باشد، آافى است، و چنانچه در بين سه روز، مختصرى                                )    ۴٣١مسئله  (

 .بگویند در تمام سه روز در َفْرج خون بوده، باز هم حيض استپاك شود و مدت پاك شدن به قدرى آم باشد آه 
پس اگر از طلوع خورشيد روز      .  الزم نيست شب اول و شب چهارم را خون ببيند، ولى باید در شب دوم و سوم، خون قطع نشود                      )    ۴٣٢مسئله  (

وقع از روز چهارم قطع شود و در شب دوم و سوم              اول تا غروب روز سوم پشت سرهم خون بياید، یا در وسط روز اول شروع شود و در همان م                       
 .هم هيچ خون قطع نشود، حيض است

اگر سه روز پشت سر هم خون ببيند و پاك شود، چنانچه دوباره خون ببيند و روزهایى آه خون دیده و در وسط پاك بوده، روى                               )    ۴٣٣مسئله  (
 . استهم از ده روز بيشتر نشود، روزهایى هم آه در وسط پاك بوده، حيض

اگر خونى ببيند آه از سه روز بيشتر و از ده روز آمتر باشد و نداند خون ُدَمل است یا خون حيض، چنانچه نداند ُدَمل در طرف                               )    ۴٣۴مسئله  (
پس اگر خون از طرف چپ بيرون آید، خون حيض است            .  چپ است یا طرف راست، در صورت امكان، مقدارى پنبه داخل َفْرج آند و بيرون آورد                 

داند خون سابق حيض بوده، حيض قرار           اگر از طرف راست بيرون آید خون ُدَمل است، و اگر ممكن نباشد آه وارسى آند در صورتى آه مى                            و
داند خون حيض بوده یا ُدَمل، باید همه چيزهایى را آه بر حائض حرام است، ترك آند و همه                     دهد، و اگر ُدَمل بوده، خون ُدَمل قرار دهد، و اگر نمى           

 .دهد، به جا آورد عبادتهایى را آه زن غير حائض انجام مى
اگر خونى ببيند آه از سه روز بيشتر و از ده روز آمتر باشد و نداند خون حيض است یا زخم، اگر قبًال حيض بوده، حيض و اگر                 )    ۴٣۵مسئله  (

ه بر حائض حرام است، ترك آند و همه عبادتهایى آه زن غير                داند پاك بوده یا حيض، همه چيزهایى را آ           پاك بوده، پاك قرار دهد، و چنانچه نمى         
 .دهد، به جا آورد حائض انجام مى

 .اگر خونى ببيند و شك آند آه خون حيض است یا استحاضه، چنانچه شرایط حيض را داشته باشد، باید حيض قرار دهد)  ۴٣۶مسئله (
یعنى مقدارى پنبه داخل َفْرج نماید و آمى صبر آند          ;  ت، باید خود را وارسى آند     اگر خونى ببيند آه نداند خون حيض است یا بكار         )    ۴٣٧مسئله  (

 .پس اگر اطراف آن آلوده باشد، خون بكارت است و اگر به همه آن رسيده، حيض است. و بعد بيرون آورد
ت، و خون اول اگرچه در روزهاى         اگر آمتر از سه روز خون ببيند و پاك شود و بعد سه روز خون ببيند، خون دوم حيض اس                          )    ۴٣٨مسئله  (

 .عادتش باشد، حيض نيست
 احكام حائض

 :چند چيز بر حائض حرام است)  ۴٣٩مسئله (
ولى به جا آوردن عبادتهایى آه وضو و غسل و تيّمم براى آنها الزم                  ;  عبادتهایى آه مانند نماز باید با وضو یا غسل یا تيّمم به جا آورده شود                  .  ١

 ;ندارد ، مانعىنيست، مانند نماز مّيت
 ;تمام چيزهایى آه بر جنب حرام است و در احكام جنابت گفته شد. ٢
بلكه احتياط واجب آن است آه      ;  گاه داخل شود و منى هم بيرون نياید         جماع در َفْرج و ُدُبر، آه بر مرد و زن حرام است، گرچه به مقدار ختنه                 .  ٣

 .گاه را هم داخل نكند مقدار آمتر از ختنه
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پس زنى آه بيشتر از     .  جماع در روزهایى هم آه حيض زن قطعى نيست، ولى شرعًا باید براى خود حيض قرار دهد، حرام است                    )    ۴۴٠مسئله  (
تواند در آن روزها     شود، روزهاى عادت خویشان خود را حيض قرار دهد، شوهرش نمى             بيند و باید به دستورى آه بعدًا گفته مى          ده روز خون مى   
 .با او نزدیكى نماید

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                                    )    ۴۴١مسئله  (
ًال مث.  مستحب، هيجده نخود طال آّفاره به فقير بدهد و اگر در قسمت دوم جماع آند، ُنه نخود و اگر در قسمت سوم جماع آند، چهار نخود و نيم بدهد                                

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

 .حب آّفاره داردوطى در ُدُبر زن حائض، بنا بر احتياط مست)  ۴۴٢مسئله (
 .دار بدهد دار بدهد، ولى اگر بخواهد قيمت آن را بدهد، باید قيمت سّكه الزم نيست طالى آّفاره را از طالى سّكه)  ۴۴٣مسئله (
خواهد به   خواهد به فقير بدهد، تفاوت آرده باشد، باید قيمت وقتى را آه مى             اگر قيمت طال در وقتى آه جماع آرده با وقتى آه مى           )    ۴۴۴مسئله  (

 .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                                  )    ۴۴۵مسئله  (

 .شود، بدهد هر سه آّفاره را آه روى هم سى و یك نخود و نيم مى
ع آرده و آّفاره آن را داده دوباره جماع آند، احتياط مستحب آن است آه بازهم آّفاره                     اگر انسان بعد از آنكه در حال حيض جما          )    ۴۴۶مسئله  (
 .بدهد
 .اگر مرد با زن حائض چند مرتبه جماع آند و در بين آنها آّفاره ندهد، احتياط مستحب آن است آه براى هر جماع، یك آّفاره بدهد)  ۴۴٧مسئله (
 . زن حائض شده، باید فورًا از او جدا شود، و اگر جدا نشود، بنا بر احتياط مستحب باید آّفاره بدهداگر مرد در حال جماع بفهمد،)  ۴۴٨مسئله (
اگر مرد با زن حائض زنا آند یا با زن حائض نامحرمى به گمان اینكه همسر خود اوست، جماع نماید، احتياط مستحب آن است                             )    ۴۴٩مسئله  (

 .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  )    ۴۵٠مسئله  (

 .هر وقت توانست، بنا بر احتياط مستحب آّفاره را بدهد
 .شود ـ باطل است طالق دادن زن در حال حيض ـ به طورى آه در احكام طالق گفته مى)  ۴۵١مسئله (
 .آرد ام، باید حرف او را قبول اگر زن بگوید حائضم یا از حيض پاك شده)  ۴۵٢مسئله (
 .اگر زن در بين نماز حائض شود، نماز او باطل است)  ۴۵٣مسئله (
، ولى اگر بعد از نماز بفهمد آه در بين نماز حائض شده            ;  اگر زن در بين نماز شك آند آه حائض شده یا نه، نماز او صحيح است                )    ۴۵۴مسئله  (

 .نمازى آه خوانده، باطل است
بعد از آنكه زن از خون حيض پاك شد، واجب است براى نماز و عبادتهاى دیگرى آه باید با وضو یا غسل یا تيّمم به جا آورده                                  )    ۴۵۵مسئله  (

 .آند شود، غسل آند و دستورآن مثل غسل جنابت است و از وضو آفایت مى
; تواند با او جماع آند     ض پاك شد، اگرچه غسل نكرده باشد، طالق او صحيح است و شوهرش هم مى                بعد از آنكه زن از خون حي       )    ۴۵۶مسئله  (

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

 .هاى واجب را باید قضا نماید ولى روزه; اى آه زن در حال حيض نخوانده، قضا ندارد نمازهاى یوميه)  ۴۵٧مسئله (
 .شود، باید فورًا نماز بخواند هرگاه وقت نماز داخل شود و بداند آه اگر نماز را تأخير بيندازد، حائض مى)  ۴۵٨مسئله (
بگذرد و حائض   )  به مقدار متعارف  (ا تأخير بيندازد و از اول وقت به اندازه انجام واجبات یك نماز و مستحّبات                     اگر زن نماز ر    )    ۴۵٩مسئله  (

مثًال زنى آه مسافر     .  شود، قضاى آن نماز بر او واجب است ولى در تند خواندن و آند خواندن و چيزهاى دیگر، باید مالحظه حال خود را بكند                                    
شود آه به مقدار خواندن چهار رآعت نماز، به دستورى آه گفته شد، از اول        خواند، قضاى آن در صورتى واجب مى      نيست، اگر در اول ظهر نماز ن      

ظهر بگذرد و حائض شود، و براى آسى آه مسافر است، گذشتن وقت به مقدار خواندن دو رآعت، آافى است و نيز باید مالحظه تهّيه شرایطى را                                 
 . مقدار فراهم آوردن آن مقدمات و خواندن یك نماز بگذرد و حائض شود، قضا واجب است، وگرنه واجب نيستپس اگر به. آه دارا نيست، بنماید

اگر زن در آخر وقت نماز از خون پاك شود و به اندازه غسل و مقدمات دیگر نماز، مانند تهّيه آردن لباس یا آب آشيدن آن و                                     )    ۴۶٠مسئله  (
 .آورد جا رآعت، وقت داشته باشد، باید نماز را بخواند و اگر نخواند، باید قضاى آن را بهیك  خواندن یك رآعت نماز یا بيشتر از
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اّما اگر گذشته   ;  تواند با تيّمم، نماز را در وقت بخواند، آن نماز بر او واجب نيست              اگر حائض به اندازه غسل وقت ندارد، ولى مى        )    ۴۶١مسئله  (
 . آب برایش ضرر دارد، باید تيّمم آند و آن نماز را بخوانداز تنگى وقت، تكليفش تيّمم است، مثل آنكه

 .اگر حائض بعد از پاك شدن شك آند آه براى نماز وقت دارد یا نه، باید نمازش را بخواند)  ۴۶٢مسئله (
بفهمد آه وقت داشته، باید       اگر به خيال اینكه به اندازه تهّيه مقدمات نماز و خواندن یك رآعت وقت ندارد، نماز نخواند و بعد                                )    ۴۶٣مسئله  (

 .قضاى آن نماز را به جا آورد
تواند  مستحّب است حائض، در وقت نماز، خود را از خون پاك نماید و پنبه و دستمال را عوض آند و وضو بگيرد، و اگر نمى                              )    ۴۶۴مسئله  (

 . شودوضو بگيرد، تيّمم نماید و در جاى نماز رو به قبله بنشيند و مشغول ذآر و دعا و صلوات
خواندن و همراه داشتن قرآن و رساندن جایى از بدن به حاشيه و بين خطهاى قرآن و نيز خضاب آردن به حنا و مانند آن، براى                               )    ۴۶۵مسئله  (

 .حائض مكروه است
 اقسام زنهاى حائض

 :اند زنهاى حائض شش دسته)  ۴۶۶مسئله (
 سر هم در وقت معّين، خون حيض ببيند و شماره روزهاى حيض او هم در هر                   صاحب عادت وقتيه و عددیه، و آن زنى است آه دو ماه پشت             .  ١

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

 ;مثًال دو ماه پشت سر هم از روز اول ماه خون ببيند، ولى ماه اول، روز هفتم، و ماه دوم، روز هشتم از خون پاك شود. یك اندازه نباشد
خوْن یكى  صاحب عادت عددیه، و آن زنى است آه شماره روزهاى حيض او در دو ماِه پشت سر هم به یك اندازه باشد، ولى وقت دیدن آن دو                             .  ٣

 ;نباشد، مثل آنكه ماه اول از پنجم تا دهم و ماه دوم از دوازدهم تا هفدهم خون ببيند
 ;اى پيدا نكرده است مضطربه، و آن زنى است آه چند ماه خون دیده، ولى عادت معّينى پيدا نكرده، یا عادتش به هم خورده و عادت تازه. ۴
 ;دن اوستمبتدئه، و آن زنى است آه دفعه اول خون دی. ۵
 .ناسيه، و آن زنى است آه عادت خود را فراموش آرده است. ۶

 .شود هر آدام اینها احكامى دارند آه در مسائل آینده گفته مى
 صاحب عادت وقتيه و عددیه. ١
 :اند زنهایى آه عادت وقتيه و عددیه دارند، سه دسته)  ۴۶٧مسئله (

مثًال دو ماه پشت سر هم از روز اول ماه، خون           .  ون حيض ببيند و در وقت معّين هم پاك شود         زنى آه دو ماه پشت سر هم، در وقت معّين، خ          .  الف
 ;ببيند و روز هفتم پاك شود آه عادت حيض این زن، از اول ماه تا هفتم است

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               آید و بقّيه خونهاى او نشانه       دارد، یعنى غليظ و سياه و گرم است و با فشار و سوزش بيرون مى                  

 ;شود هشتم مى
ون دید، یك روز یا بيشتر پاك شود و دوباره           ِ هم، در وقت معّين، خون حيض ببيند و بعد از آنكه سه روز یا بيشتر خ                   زنى آه دو ماه پشت سر     .  ج

خون ببيند، و تمام روزهایى آه خون دیده، با روزهایى آه در وسط پاك بوده، از ده روز بيشتر نشود و در هر دو ماه، همه روزهایى آه خون دیده                                   
و الزم نيست   ;  ه خون دیده و در وسط پاك بوده است          و در وسط پاك بوده، روى هم به یك اندازه باشد، آه عادت او به اندازه تمام روزهایى است آ                        

مثًال اگر در ماه اول از روز اول ماه تا سوم خون ببيند و سه روز پاك شود و                           .  روزهایى آه در وسط پاك بوده، در هر دو ماه به یك اندازه باشد                   
متر یا بيشتر، پاك شود و دوباره خون ببيند و روى هم از ُنه                دوباره، سه روز خون ببيند و در ماه دوم، بعد از آنكه سه روز خون دید، سه روز یا آ                       

 .شود روز بيشتر نشود، همه حيض است و عادت این زن، ُنه روز مى
اى آه   تر خون ببيند، به گونه      زنى آه عادت وقتيه و عددیه دارد، اگر در وقت عادت یا دو سه روز جلوتر یا دو سه روز عقب                          )    ۴۶٨مسئله  (

و ;  هاى حيض را نداشته باشد، باید به احكامى آه براى زن حائض گفته شد، عمل آند                   لو یا عقب انداخته، اگرچه آن خون، نشانه        بگویند حيض را ج   
 .چنانچه بعد بفهمد حيض نبوده، مثل اینكه پيش از سه روز پاك شود، باید عبادتهایى را آه به جا نياورده، قضا نماید

ددیه دارد، اگر چند روز پيش از عادت و همه روزهاى عادت و چند روز بعد از عادت را خون ببيند و                         زنى آه عادت وقتيه و ع     )    ۴۶٩مسئله  (
روى هم از ده روز بيشتر نشود، همه حيض است، و اگر از ده روز بيشتر شود، فقط خونى را آه در روزهاى عادت خود دیده، حيض است و                                            

;  و باید عبادتهایى را آه در روزهاى پيش از عادت و بعد از عادت به جا نياورده، قضا نماید                     خونى آه پيش از آن و بعد از آن دیده، استحاضه است            
و اگر همه روزهاى 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                                            
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;  از آن دیده استحاضه است و چنانچه در آن روزها عبادت به جا نياورده باید قضا نماید                   شود، فقط روزهاى عادت او حيض است و خونى آه جلوتر           
و اگر همه روزهاى عادت را 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 عادْت حيض و باقى استحاضه است
ى آه عادت وقتيه و عددیه دارد، اگر مقدارى از روزهاى عادت را با چند روز پيش از عادْت خون ببيند و روى هم از ده روز                 زن)    ۴٧٠مسئله  (

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

روز بيشتر نشود، همه حيض است و اگر بيشتر شود، باید روزهایى آه در عادت خون دیده با چند روز بعد از آنكه روى هم به مقدار عادت او شود،        
 .تحاضه قرار دهدحيض و بقّيه را اس

زنى آه عادت دارد، اگر بعد از آنكه سه روز یا بيشتر خون دید، پاك شود و دوباره خون ببيند و فاصله بين دو خون آمتر از ده                                 )    ۴٧١مسئله  (
ند و پنج روز پاك شود      مثل آنكه پنج روز خون ببي     ;  روز باشد و همه روزهایى آه خون دیده با روزهایى آه در وسط پاك بوده از ده روز بيشتر باشد                    

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

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

 ;اول را استحاضه قرار دهد
 با پاآى وسط و     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                          .  ج

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

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

ادت بوده، از سه روْز آمتر باشد، آه باید در تمام            آنكه مقدارى از خون اول و دوم در روزهاى عادت باشد، ولى خون اولى آه در روزهاى ع                   .  د
دو خون و پاآى وسط، آارهایى را آه بر حائض حرام است و قبًال گفته شد، ترك آند و آارهاى استحاضه را به جا آورد، یعنى به دستورى آه براى                      

 .زن مستحاضه گفته شد، عبادتهاى خود را انجام دهد
و عددیه دارد، اگر در وقت عادت خون نبيند و در غير آن وقت به شماره روزهاى حيضش خون ببيند، باید                        زنى آه عادت وقتيه     )    ۴٧٢مسئله  (

 .همان را حيض قرار دهد، چه پيش از وقت عادت دیده باشد چه بعد از آن
تر یا بيشتر از روزهاى عادت      زنى آه عادت وقتيه و عددیه دارد، اگر در وقت عادت خود خون ببيند، ولى شماره روزهاى آن آم                  )    ۴٧٣مسئله  (

او باشد، و بعد از پاك شدن آه پاآى آمتر از ده روز باشد دوباره به شماره روزهاى عادتى آه داشته خون ببيند، باید آن خونى آه در وقت عادت                                        
 .دیده حيض، و آنكه در خارج از وقت عادت بوده را استحاضه قرار دهد

هاى حيض   دیه دارد، اگر بيشتر از ده روز خون ببيند، خونى آه در روزهاى عادت دیده، اگرچه نشانه                 زنى آه عادت وقتيه و عد     )    ۴٧۴مسئله  (
مثًال زنى آه عادت    .  هاى حيض را داشته باشد، استحاضه است        را نداشته باشد، حيض است، و خونى آه بعد از روزهاى عادت دیده، اگرچه نشانه                  

 .ل تا دوازدهم خون ببيند، هفت روز اول آن حيض و پنج روز بعد استحاضه استحيض او از اول ماه تا هفتم است، اگر از او
 صاحب عادت وقتيه. ٢
 : اند زنهایى آه عادت وقتيه دارند، سه دسته)  ۴٧۵مسئله (

 ماه به یك     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                                    .  الف
مثًال دو ماه پشت سر هم روز اول ماه خون ببيند، ولى ماه اول، روز هفتم، و ماه دوم روز هشتم از خون پاك شود آه این زن باید روز                                 .  اندازه نباشد 

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

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

 ;آه این زن هم باید روز اول ماه را روز اول عادت حيض خود قرار دهد
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ى آه  زنى آه دو ماه پشت سر هم، در وقت معّين، سه روز یا بيشتر خون حيض ببيند و بعد پاك شود و دومرتبه خون ببيند و تمام روزهای                                       .  ج
مثًال در ماه اول هشت روز و در        .  خون دیده با روزهایى آه در وسط پاك بوده، از ده روز بيشتر نشود، ولى ماه دوم، آمتر یا بيشتر از ماه اول باشد                         

 .ماه دوم ُنه روز باشد آه این زن هم باید روز اول ماه را روز اول عادت حيض خود قرار دهد
 دارد، اگر در وقت عادت خود یا دو سه روز پيش از عادت یا دو سه روز بعد از عادت، خون ببيند، به                                   زنى آه عادت وقتيه    )    ۴٧۶مسئله  (
هاى حيض را نداشته باشد، باید به احكامى آه براى زنهاى حائض گفته                  اى آه بگویند حيض را جلو یا عقب انداخته، اگرچه آن خون، نشانه                  گونه

 .ض نبوده، مثل آنكه پيش از سه روز پاك شود، باید عبادتهایى را آه به جا نياورده، قضا نمایدو اگر بعد بفهمد آه حي; شد، عمل نماید
هاى آن تشخيص دهد، باید شماره        زنى آه عادت وقتيه دارد، اگر بيشتر از ده روز خون ببيند و نتواند حيض را به واسطه نشانه                     )    ۴٧٧مسئله  (

تواند عادت آنان را براى خود        ولى در صورتى مى   ;  نده باشند یا مرده ـ براى خود حيض قرار دهد          عادت خویشان پدرى یا مادرى خود را ـ خواه ز           
حيض قرار دهد آه شماره روزهاى حيض همه آنان به یك اندازه باشد و اگر شماره روزهاى حيض آنان به یك اندازه نباشد، مثًال عادت بعضى پنج                                

اند عادت آنان را براى خود حيض قرار دهد، مگر آنكه آسانى آه عادتشان با دیگران فرق دارد                    تو روز و عادت بعضى دیگر هفت روز باشد، نمى         
 .به قدرى آم باشند آه در مقابل آنان، هيچ حساب شوند آه در این صورت، باید عادت بيشتر آنان را براى خود حيض قرار دهد

دهد، باید روزى را آه در هر ماه اول عادت او بوده،               را حيض قرار مى    زنى آه عادت وقتيه دارد و شماره عادت خویشان خود          )    ۴٧٨مسئله  (
شده، چنانچه یك ماه،      دیده و گاهى روز هفتم و گاهى روز هشتم پاك مى                مثًال زنى آه هر ماه، روز اول ماه خون مى             .  اول حيض خود قرار دهد      

 .ل ماه را حيض و باقى را استحاضه قرار دهددوازده روز خون ببيند و عادت خویشانش هفت روز باشد، باید هفت روز او
زنى آه عادت وقتيه دارد و باید شماره عادت خویشان خود را حيض قرار دهد، چنانچه خویشاوندى نداشته باشد، یا شماره عادت                        )    ۴٧٩مسئله  (

 .حاضه قرار دهدبيند تا هفت روز را حيض و بقّيه را است آنان مثل هم نباشد، باید در هر ماه از روزى آه خون مى
 صاحب عادت عددیه. ٣
زنى آه شماره روزهاى حيض او در دو ماه پشت سر هم، به یك اندازه باشد،                    .  الف:اند زنهایى آه عادت عددیه دارند، سه دسته        )    ۴٨٠مسئله  (

ماه اول از روز اول تا پنجم و ماه          مثًال اگر   .  شود ولى وقت خون دیدن او یكى نباشد آه در این صورت، هر چند روزى آه خون دیده، عادت او مى                      
 ;شود دوم از یازدهم تا پانزدهم خون ببيند، مدت عادت او پنج روز مى

بيند، نشانه حيض و بقّيه نشانه استحاضه را دارد و                شود، ولى دو ماه پشت سر هم، چند روز از خونى آه مى                    زنى آه از خون پاك نمى        .  ب
د، در هر دو ماه، به یك اندازه است، اّما وقت آن یكى نيست آه در این صورت، هر چند روزى آه                              شماره روزهایى آه خون نشانه حيض را دار          

مثًال اگر یك ماه از اول ماه تا پنجم و ماه بعد از یازدهم تا پانزدهم، خون او نشانه حيض و بقّيه                              .  شود خون او نشانه حيض را دارد، عادت او مى           
 ;شود  روزهاى عادت او پنج روز مىنشانه استحاضه را داشته باشد، شماره

زنى آه دو ماه پشت سر هم، سه روز یا بيشتر خون ببيند و یك روز یا بيشتر پاك شود و دومرتبه خون ببيند و وقت دیدن خون در ماه اول با                                     .  ج
يشتر نشود و شماره روزهاى آن هم به یك     ماه دوم فرق داشته باشد آه اگر تمام روزهایى آه خون دیده و روزهایى آه در وسط پاك بوده از ده روز ب                      

شود و الزم نيست روزهایى آه در وسط پاك بوده، در              اندازه باشد، تمام روزهایى آه خون دیده با روزهاى وسط آه پاك بوده، عادت حيض او مى                   
ك شود و دوباره سه روز خون ببيند و ماه دوم، از              مثًال اگر ماه اول، از روز اول تا سوم ماه خون ببيند و دو روز پا                  .  هر دو ماه به یك اندازه باشند       

یازدهم تا سيزدهم خون ببيند و دو روز یا بيشتر یا آمتر، پاك شود و دوباره خون ببيند و روى هم از هشت روز بيشتر نشود، مدت عادت او هشت                                    
 .شود روز مى

ببيند و از ده روز بيشتر شود، چنانچه همه خونهایى آه دیده یك             زنى آه عادت عددیه دارد، اگر بيشتر از شماره عادت خود خون              )    ۴٨١مسئله  (
جور باشند، باید از موقع دیدن خون به شماره روزهاى عادتش حيض و بقّيه را استحاضه قرار دهد، و اگر همه خونهایى آه دیده یك جور نباشند،                                   

باشند، اگر روزهایى آه خون نشانه حيض را دارد با شماره روزهاى             بلكه چند روز از آن، نشانه حيض و چند روز دیگر نشانه استحاضه را داشته                  
عادت او به یك اندازه است، باید همان روزها را حيض و بقّيه را استحاضه قرار دهد، و اگر روزهایى آه خون نشانه حيض دارد، از روزهاى                                         

، و اگر روزهایى آه خون نشانه حيض دارد، از روزهاى عادت            عادت او بيشتر است، فقط به اندازه روزهاى عادت او حيض و بقّيه استحاضه است               
 .او آمتر است، باید آن روزها را با چند روز دیگر آه روى هم به اندازه روزهاى عادتش شود، حيض و بقّيه را استحاضه قرار دهد

 مضطربه. ۴
رده است و اگر بيشتر از ده روز خون ببيند و همه                    یعنى زنى آه چند ماه خون دیده، ولى عادت معّينى پيدا نك                   »  مضطربه«)    ۴٨٢مسئله  (

خونهایى آه دیده یك جور باشند، چنانچه عادت خویشان او هفت روز است، باید هفت روز را حيض و بقّيه را استحاضه قرار دهد، و اگر آمتر                                         
شماره عادت آنان و هفت روز، آه دو روز است،             است، مثًال پنج روز است، باید همان را حيض قرار دهد و بنا بر احتياط واجب، در تفاوت بين                           

یعنى به دستورى آه براى زن مستحاضه گفته شد، عبادتهاى            ;  آارهایى را آه بر حائض حرام است، ترك نماید و آارهاى استحاضه را به جا آورد                   
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ا حيض قرار دهد و بنا بر احتياط واجب، در             خود را انجام دهد، و اگر عادت خویشانش بيشتر از هفت روز، مثًال ُنه روز است، باید هفت روز ر                           
 .تفاوت بين هفت روز و عادت آنان، آه دو روز است، آارهاى استحاضه را به جا آورد و آارهایى را آه بر حائض حرام است، ترك نماید

 استحاضه دارد، چنانچه خونى     مضطربه، اگر بيشتر از ده روز خونى ببيند آه چند روز آن نشانه حيض و چند روز دیگر نشانه                      )    ۴٨٣مسئله  (
آه نشانه حيض دارد، آمتر از سه روز یا بيشتر از ده روز نباشد، همه آن حيض است و اگر خونى آه نشانه حيض دارد، آمتر از سه روز باشد،                                      

 اگر پيش از گذشتن ده روز از          همچنين است ;  ِ بقّيه به دستورى آه در مسئله قبل گفته شد، عمل نماید               باید همان را حيض قرار دهد و تا هفت روز            
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                              

 .ه قبل گفته شد، عمل نمایدروز خون سياه ببيند، باید خون اول را حيض قرار دهد و بقّيه آن را تا هفت روز، به دستورى آه در مسئل
 مبتدئه. ۵
ِ خون دیدن اوست، اگر بيشتر از ده روز خون ببيند و همه خونهایى آه دیده یك جور باشند، باید                      یعنى زنى آه دفعه اول    »  مبتدئه«)    ۴٨۴مسئله  (

 .گفته شد، حيض و بقّيه را استحاضه قرار دهد» عادت وقتيه«اى آه در  عادت خویشان خود را به گونه
مبتدئه، اگر بيشتر از ده روز خونى ببيند آه چند روز آن، نشانه حيض و چند روز دیگر نشانه استحاضه را داشته باشد، چنانچه                            )    ۴٨۵مسئله  (

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

 . دهدسياه ببيند، باید از ابتداى خون اول آه نشانه حيض دارد، حيض قرار دهد و در شماره از خویشاوندان خود پيروى آند و بقّيه را استحاضه قرار
مبتدئه، اگر بيشتر از ده روز خونى ببيند آه چند روز آن نشانه حيض و چند روز دیگر آن نشانه استحاضه داشته باشد، چنانچه                              )    ۴٨۶مسئله  (

و در  خونى آه نشانه حيض دارد، از سه روز آمتر یا از ده روز بيشتر باشد، باید از نخستين روزى آه خون او نشانه حيض دارد، حيض قرار دهد                               
 .دهد شماره آن از خویشاوندان خود پيروى آند و بقّيه را استحاضه قرار

 ناسيه. ۶
یعنى زنى آه عادت خود را فراموش آرده است و اگر بيشتر از ده روز خون ببيند، باید روزهایى آه خون او نشانه                                 »  ناسيه«)    ۴٨٧مسئله  (

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

 مسائل متفّرقه حيض
اشته باشد یا یقين آنند     هاى حيض د   دارد، اگر خونى ببينند آه نشانه     »  عادت عددیه «و زنى آه    »  ناسيه«،  »مضطربه«،  »مبتدئه«)    ۴٨٨مسئله  (

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

 .و آارهایى را آه بر حائض حرام است، ترك نمایند، و چنانچه پيش از سه روز پاك نشدند، باید آن را حيض قرار دهند
ـ اگر دو   زنى آه در حيض عادت دارد ـ چه در وقت حيض عادت داشته باشد چه در عدد حيض، یا هم در وقت و هم در عدد آن                               )    ۴٨٩مسئله  (

ماه پشت سر هم برخالف عادت خود، خونى ببيند آه وقت آن یا شماره روزهاى آن یا هم وقت و هم شماره روزهاى آن یكى باشد، عادتش به آنچه                                    
هم ماه، خون ببيند    شده، چنانچه دو ماه از دهم تا هفد        دیده و پاك مى    مثًال اگر از روز اول ماه تا هفتم خون مى          .  گردد در این دو ماه دیده است، برمى       

 .شود و پاك شود، از دهم تا هفدهم، عادت او محسوب مى
 .مقصود از یك ماه، از ابتداى خون دیدن است تا سى روز، نه از روز اول تا آخر ماه)  ۴٩٠مسئله (
هاى حيض را داشته باشد،       نشانهبيند، اگر در یك ماه دو مرتبه خون ببيند و آن خون،                 زنى آه معموًال ماهى یك مرتبه خون مى         )    ۴٩١مسئله  (

 .چنانچه روزهایى آه در وسط پاك بوده از ده روز آمتر نباشد، باید هر دو را حيض قرار دهد
اگر سه روز یا بيشتر خونى ببيند آه نشانه حيض را دارد، بعد ده روز یا بيشتر خونى ببيند آه نشانه استحاضه را دارد، و دوباره                           )    ۴٩٢مسئله  (

 .هاى حيض داشته، حيض قرار دهد هاى حيض ببيند، باید خون اول و خون آخر را آه نشانه  به نشانهسه روز خونى
اگر زن پيش از ده روز پاك شود و بداند آه در باطن خون نيست، باید براى عبادتهاى خود غسل آند، اگرچه گمان داشته باشد آه                           )    ۴٩٣مسئله  (

بيند، نباید غسل آند و        ولى اگر یقين داشته باشد آه پيش از تمام شدن ده روز دوباره خون مى                       ;  يندب پيش از تمام شدن ده روز، دوباره خون مى             
 .تواند نماز بخواند و باید به احكام حائض عمل نماید نمى
آمى صبر آند و     اگر زن پيش از ده روز پاك شود و احتمال دهد آه در باطن خون هست، باید مقدارى پنبه داخل َفْرج نماید و                                 )    ۴٩۴مسئله  (

پس اگر پاك 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                              .  بيرون آورد 
ا خون او از ده گذشت،      عادت ندارد یا عادت او ده روز است باید صبر آند آه اگر پيش از ده روز پاك شد، غسل آند، و اگر سِر ده روز پاك شد، ی                                
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شود، نباید غسل  ِ ده روز پاك مى آه بداند پيش از تمام شدن ده روز یا سر    سِر ده روز غسل نماید، و اگر عادتش آمتر از ده روز است، در صورتى              
هتر است تا ده روز آارهایى را       ولى ب ;  گذرد، احتياط واجب آن است آه تا ده روز عبادت را ترك آند              آند، و اگر احتمال دهد خون او از ده روز مى          

پس اگر پيش از تمام شدن ده روز یا سِر ده روز از خون پاك شد، تمامش                        .  آه بر حائض حرام است ترك آند و آارهاى مستحاضه را انجام دهد                  
 روزهاى عادت به جا       حيض است و اگر از ده روز گذشت، باید عادت خود را حيض و بقّيه را استحاضه قرار دهد و عبادتهایى را آه بعد از                                         

 .نياورده، قضا نماید
اى را آه در آن روزها به جا           اگر چند روز را حيض قرار دهد و عبادت نكند، بعد بفهمد حيض نبوده است، باید نماز و روزه                         )    ۴٩۵مسئله  (

، چنانچه آن روزها را روزه گرفته باید           و اگر چند روز را به گمان اینكه حيض نيست، عبادت آند، بعد بفهمد آه حيض بوده                       ;  نياورده، قضا نماید   
 .قضا نماید

 نفاس
بيند، اگر پيش از ده روز یا سِر ده روز قطع              آید، هر خونى آه زن مى       اى آه اولين جزء بچه از َرِحم مادر بيرون مى            از لحظه )    ۴٩۶مسئله  (

 .گویند مى» نفساء«است و زن را در آن حالت » خون نفاس«شود، 
 .بيند، نفاس نيست آه زن پيش از بيرون آمدن اولين جزء بچه مىخونى )  ۴٩٧مسئله (
اى هم از َرِحم زن خارج شود و خود زن بداند، یا چهار نفر قابله بگویند                  الزم نيست آه خلقت بچه تمام باشد، بلكه اگر خوِن بسته           )    ۴٩٨مسئله  (

 .ن نفاس استشد، خونى آه تا ده روز ببيند، خو مانْد انسان مى آه اگر در َرِحم مى
 .شود نمى ممكن است خون نفاس، یك لحظه بيشتر نياید، ولى بيشتر از ده روز)  ۴٩٩مسئله (
شد یا نه، الزم نيست وارسى آند و خونى           مانْد انسان مى   هرگاه شك آند آه چيزى سقط شده یا نه، یا چيزى آه سقط شده اگر مى                 )    ۵٠٠مسئله  (

 .س نيستشود، شرعًا خون نفا آه از او خارج مى
; نيز حرام است  »  نفساء«حرام است، بر    »  حائض«توّقف در مسجد و رساندن جایى از بدن به خّط قرآن و آارهاى دیگرى آه بر                  )    ۵٠١مسئله  (

 .و آنچه بر حائض واجب و مستحب و مكروه است، بر نفساء نيز واجب و مستحب و مكروه است
باشد، باطل است و نزدیكى آردن با او حرام است و اگر شوهرش با او نزدیكى آند، احتياط  طالق دادن زنى آه در حال نفاس مى       )    ۵٠٢مسئله  (

 .مستحب آن است به دستورى آه در احكام حيض گفته شد، آّفاره بدهد
ورد، و اگر   وقتى زن قبل از گذشتن ده روز از روز زایمان، از خون نفاس پاك شد، باید غسل آند و عبادتهاى خود را به جا آ                                  )    ۵٠٣مسئله  (

دوباره خون ببيند، چنانچه روزهایى آه خون دیده با روزهایى آه در وسط پاك بوده، روى هم ده روز یا آمتر از ده روز باشد، روزهایى را آه                                         
آارهایى آه بر   خون دیده نفاس است، و روزهایى را آه در وسط پاك بوده، بنابر احتياط واجب هم آارهایى را آه بر نفسا حرام است ترك آند و هم                              

 .نماید زن طاهر واجب است، انجام دهد و اگر روزهایى آه پاك بوده روزه گرفته باشد، باید قضا
اگر زن از خون نفاس پاك شود و احتمال دهد آه در باطن خون هست، باید مقدارى پنبه داخل َفْرج نماید و آمى صبر آند و                                        )    ۵٠۴مسئله  (

 . عبادتهاى خود غسل آندبيرون آورد، پس اگر پاك بود، براى
اگر خون نفاس زن از ده روز بگذرد، چنانچه در حيض عادت دارد، به اندازه روزهاى عادت او نفاس و بقّيه استحاضه است، و                          )    ۵٠۵مسئله  (

ت و آسى آه عادت      و احتياط مستحب آن است آسى آه عادت دارد، از روز بعد از عاد                 ;  اگر عادت ندارد، تا ده روز نفاس و بقّيه استحاضه است             
 .ندارد، بعد از روز دهم تا روز هيجدهم زایمان، آارهاى استحاضه را به جا آورد و آارهایى را آه بر نفساء حرام است، ترك آند

زنى آه عادت حيضش آمتر از ده روز است، اگر بيشتر از روزهاى عادتش خون نفاس ببيند، باید به اندازه روزهاى عادت خود                        )    ۵٠۶مسئله  (
 .نفاس قرار دهد و بعد از آن تا روز دهم باید آارهاى مستحاضه را انجام دهد

زنى آه در حيض عادت دارد، اگر بعد از زایمان تا یك ماه یا بيشتر پياپى خون ببيند، به اندازه روزهاى عادت او نفاس است و ده         )    ۵٠٧مسئله  (
مثًال زنى آه عادت حيض او از بيستم تا بيست           .  اش باشد، استحاضه است    دت ماهانه بيند، اگرچه در روزهاى عا     روز از خونى آه بعد از نفاس مى        

و هفتم هر ماه است، اگر روز دهم ماه زایيد و تا یك ماه یا بيشتر پياپى خون دید، تا روز هفدهم، نفاس است و از روز هفدهم تا ده روز، حّتى خونى                                    
بيند در روزهاى    بيند، استحاضه است، و بعد از گذشتن ده روز، اگر خونى را آه مى                  تم مى آه در روزهاى عادت خود آه از بيستم تا بيست و هف              

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

ِ آن نفاس و ده روز دوم آن              نى آه در حيض عادت ندارد، اگر بعد از زایمان تا یك ماه یا بيشتر خون ببيند، ده روز اول                                  ز)    ۵٠٨مسئله  (
 .بيند، اگر نشانه حيض را داشته باشد، حيض، وگرنه آن هم استحاضه است استحاضه است، و خونى آه بعد از آن مى

 غسل مّس مّيت
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اند، مس آند، یعنى جایى از بدن خود را به آن برساند، باید غسل                    اى را آه سرد شده و غسلش نداده           ردهاگر آسى بدن انسان م     )    ۵٠٩مسئله  (
اختيار و حّتى اگر ناخن و استخوان او به ناخن و استخوان مّيت                    مّس مّيت نماید، چه در خواب مس آند، چه در بيدارى، با اختيار مس آند یا بى                        

 .اى را مس آند، غسل بر او واجب نيست ان مردهولى اگر حيو; برسد، باید غسل آند
 .اگرچه جایى را آه سرد شده مس نماید; اى آه تمام بدن او سرد نشده، غسل واجب نيست براى مّس مرده)  ۵١٠مسئله (
جوب غسل خالى از     خود را به موى مّيت برساند، و         اگر موى خود را به بدن مّيت برساند یا بدن خود را به موى مّيت یا موى                      )    ۵١١مسئله  (

 .باشد، مگر آنكه به سبب درازى زیاد مو، صدق مس نكند یا شّك در صدق باشد، آه در این صورت غسل، واجب نيست قّوت نمى
بلكه بهتر است براى مّس بچه      ;  اى آه چهار ماه او تمام شده، غسل مّس مّيت واجب است            براى مّس بچه مرده، حّتى بچه سقط شده       )    ۵١٢مسئله  (

اى مرده به دنيا بياید، مادر او باید غسل مّس مّيت آند بلكه اگر از  بنا براین، اگر بچه چهار ماهه  .  اى آه از چهار ماه آمتر دارد، غسل آرد         شدهسقط  
 .چهار ماه آمتر هم داشته باشد، بهتر است مادر او غسل نماید

 . از سرد شدن باشد وقتى بالغ شد، واجب است غسل مّس مّيت آندآید، اگر بعد اى آه بعد از مردن مادر به دنيا مى بچه)  ۵١٣مسئله (
ولى اگر پيش از آنكه غسل سوم تمام        ;  شود اگر انسان، مّيتى را آه سه غسل او آامًال تمام شده مس نماید، غسل بر او واجب نمى                   )    ۵١۴مسئله  (

 .د غسل مّس مّيت نمایدشود، جایى از بدن او را مس آند، اگرچه غسل سوم آن جا تمام شده باشد، بای
 .اگر دیوانه یا بچه نابالغى، مّيت را مس آند، بعد از آنكه آن دیوانه، عاقل یا بچه بالغ شد، باید غسل مّس مّيت نماید)  ۵١۵مسئله (
ن آن را مس نماید،     اگر از بدن زنده، قسمتى آه داراى استخوان است جدا شود و پيش از آنكه قسمت جدا شده را غسل دهند، انسا                        )    ۵١۶مسئله  (

اى آه غسلش    همچنين از بدن مرده    ;  ولى اگر قسمتى آه جدا شده، استخوان نداشته باشد، براى مّس آن غسل واجب نيست                   ;  باید غسل مّس مّيت آند     
 .شده، بعد از انفصال نيز، مّس آن موجب غسل است اند، اگر چيزى جدا شود آه در حال اّتصال، مّس آن موجب غسل مى نداده
اند، باید غسل آرد، ولى براى مّس استخوان و دندانى            براى مّس استخوان و دندانى آه از مرده جدا شده باشد و آن را غسل نداده                 )    ۵١٧مسئله  (

 .آه از زنده جدا شده و گوشت ندارد، غسل واجب نيست
ت آرده، اگر بخواهد نماز بخواند، الزم نيست وضو           و آسى آه غسل مّس ميّ      ;  غسل مّس مّيت را باید مثل غسل جنابت انجام داد           )    ۵١٨مسئله  (
 .بگيرد
 .اگر چند مّيت را مس آند یا یك مّيت را چند بار مس نماید، یك غسل آافى است)  ۵١٩مسئله (
عى هایى آه سجده واجب دارد، مان       براى آسى آه بعد از مّس مّيت، غسل نكرده است، توّقف در مسجد، جماع و خواندن سوره                      )    ۵٢٠مسئله  (
 .ولى براى نماز و آارهایى آه نياز به وضو و طهارت دارد باید غسل آند; ندارد

 احكام اموات
 احكام محتضر

مسلمانى را آه محتضر است، یعنى در حال جان دادن است، مرد باشد یا زن، بزرگ باشد یا آوچك، باید به پشت بخوابانند، به                               )    ۵٢١مسئله  (
اى آه ممكن است، باید      اشد، و اگر خواباندن او آامًال به این شكل ممكن نيست، بنا بر احتياط واجب، تا اندازه                  طورى آه آف پاهایش به طرف قبله ب        

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

اند، رو به قبله باشد و بعد از حرآت دادن، این احتياط                  احتياط واجب آن است آه تا وقتى او را از محّل احتضار حرآت نداده                   )    ۵٢٢مسئله  (
 .واجب نيست

 .فتن از ولّى او الزم نيسترو به قبله آردن محتضر، بر هر مسلمانى واجب است و اجازه گر ) ۵٢٣مسئله (
 و سایر عقاید حّقه را، به آسى آه در حال جان دادن است طورى تلقين                )عليهم السالم ( مستحّب است شهادتين و اقرار به دوازده امام       )    ۵٢۴مسئله  (

 .آنند آه بفهمد، و نيز مستحّب است چيزهایى را آه گفته شد تا وقت مرگ تكرار آنند
 :است این دعاها را طورى به محتضر تلقين آنند آه بفهمدمستحّب )  ۵٢۵مسئله (
َت َالّلُهمَّ اْغِفْرِلَى اْلَكثيَر ِمْن َمعاصيَك َواْقَبْل ِمنىِّ اْلَيسيَر ِمْن طاَعِتَك یا َمْن َیْقَبُل اْلَيسيَر َو َیْعُفو َعِن اْلَكِثيِر ِاْقَبْل ِمنِّى اْلَيسيَر واْعُف َعنِّى اْلَكثيَر ِانَّك َانْ          «

 .»اْلَعُفوُّ اْلَغُفوُر َالّلُهمَّ اْرَحْمنى َفِانََّك َرحيٌم
 .خوانده ببرند شود ـ به جایى آه نماز مى دهد ـ اگر ناراحت نمى مستحّب است آسى را آه سخت جان مى)  ۵٢۶مسئله (
آیه پنجاه و   «،  »الكرسى آیة«،  »احزاب«،  »الصافات«،  »یس«مستحّب است براى راحت شدن محتضر بر بالين او سوره مبارآه             )    ۵٢٧مسئله  (

 .، بلكه هر چه از قرآن ممكن است بخوانند»سه آیه آخر سوره بقره«و » چهارم از سوره اعراف
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تنها گذاشتن محتضر و گذاشتن چيز سنگين روى شكم او و بودن ُجُنب و حائض نزد او، همچنين حرف زدن زیاد و گریه آردن و                          )    ۵٢٨مسئله  (
 .است ها نزد او، مكروهتنها گذاشتن زن

 احكام بعد از مرگ
چانه مّيت را ببندند و دست و پاى او را دراز آنند و                   بعد از مرگ، مستحّب است دهان مّيت را ببندند آه باز نماند و چشمها و                      )  ۵٢٩مسئله  (
را خبر آنند و در دفن او         يع جنازه او مؤمنين   شب مرده است، در جایى آه مرده، چراغ روشن آنند، و براى تشي               و اگر ;  اى روى او بيندازند    پارچه

و نيز اگر مّيت حامله باشد و بچه در َرِحم او زنده باشد، باید به قدرى                    ;  آنند تا معلوم شود    ولى اگر به مردن او یقين ندارند، باید صبر          ;  عجله نمایند 
 .لو را بدوزنددفن را عقب بيندازند، آه پهلوى چپ او را بشكافند و طفل را بيرون آورند و په

 احكام غسل و آفن و نماز و دفن مّيت
شود و چنانچه    غسل و آفن و نماز و دفن مسلمان، بر هر مكّلفى واجب است و اگر بعضى آن را انجام دهند، از دیگران ساقط مى                        )    ۵٣٠مسئله  (

 .اند هيچ آس انجام ندهد، همه معصيت آرده
ولى اگر او آار را ناتمام بگذارد، دیگران باید آن را              ;   بر دیگران واجب نيست اقدام نمایند       اگر آسى مشغول آارهاى مّيت شود،      )    ۵٣١مسئله  (

 .تمام آنند
اگر انسان یقين آند آه دیگرى مشغول آارهاى مّيت شده، واجب نيست به آارهاى مّيت اقدام آند، ولى اگر شك یا گمان دارد، باید                         )    ۵٣٢مسئله  (

 .اقدام نماید
ولى اگر گمان آند آه باطل بوده یا         ;  اند، باید دوباره انجام دهد      آسى بداند غسل یا آفن یا نماز یا دفن مّيت را باطل انجام داده                اگر  )  ۵٣٣مسئله  (

 .شك دارد آه درست بوده یا نه، الزم نيست اقدام نماید
 .حوا و رضایت او آافى استبراى غسل و آفن و نماز و دفن مّيت، باید از ولّى او اجازه بگيرند و اذن ف)  ۵٣۴مسئله (
برند مقدم بر     آند، شوهر اوست و بعد از او، مردهایى آه از مّيت ارث مى                   ولّى زن آه در غسل و آفن و دفن او دخالت مى                 )    ۵٣۵مسئله  (

 .اند اند و هر آدام آه در ارث بردن مقدم هستند، در این امر نيز مقدم زنهاى ایشان
» ولّى مّيت به من اجازه داده آه غسل و آفن و دفن مّيت را انجام دهم                        «، یا    »وصى یا ولّى مّيت هستم      من  «اگر آسى بگوید      )    ۵٣۶مسئله  (

 .چنانچه شخص دیگرى چنين ادعایى را نكند، انجام آارهاى مّيت با اوست
رفتن از ولّى بر وصى، الزم       اگر مّيت براى غسل و آفن و دفن و نماز خود غير از ولّى، شخص دیگرى را معّين آند، اجازه گ                          )    ۵٣٧مسئله  (

نيست، هر چند احتياط مستحب آن است آه ولّى و آن فرد هر دو اجازه بدهند، و الزم نيست آسى آه مّيت، او را براى انجام این آارها معّين آرده                                      
 .نماید این وصّيت را قبول آند، ولى اگر قبول آرد باید به آن عمل

 احكام غسل مّيت
 : مّيت را سه غسل بدهندواجب است)  ۵٣٨مسئله (

 .سوم، با آب خالص; مخلوط باشد» آافور«دوم، با آبى آه با ; مخلوط باشد» سدر«اول، با آبى آه با 
اى هم آم نباشد آه نگویند سدر و آافور با آب مخلوط  و به اندازه; اى زیاد باشد آه آب را مضاف آند     سدر و آافور نباید به اندازه     )    ۵٣٩مسئله  (

 .شده است
 .اى آه الزم است پيدا نشود، بنا بر احتياط واجب، باید مقدارى آه به آن دسترس دارند، در آب بریزند اگر سدر و آافور به اندازه)  ۵۴٠مسئله (
هند و  صفا و مروه، بميرد، نباید او را با آب آافور غسل د             آسى آه براى حْج احرام بسته است، اگر پيش از تمام آردن سعى بين               )    ۵۴١مسئله  (

 .بميرد خالص غسلش بدهند، و همچنين است اگر در احرام عمره، پيش از آوتاه آردن مو، به جاى آن باید با آب
مثل آنكه غصبى باشد، باید به جاى هر آدام آه ممكن نيست      اگر سدر و آافور یا یكى از اینها پيدا نشود یا استعمال آن جایز نباشد،              )    ۵۴٢مسئله  (

 .ص غسل بدهندمّيت را با آب خال
 .دهد، باید مسلمان دوازده امامى و عاقل و بالغ باشد و مسائل غسل را هم بداند آسى آه مّيت را غسل مى ) ۵۴٣مسئله (
دهد، باید قصد قربت داشته باشد، یعنى غسل را براى انجام فرمان خداوند عالم به جا آورد، و اگر به                         آسى آه مّيت را غسل مى      )    ۵۴۴مسئله  (
 .ّيت تا آخر غسِل سوم باقى باشد آافى است و تجدید الزم نيستهمين ن

و آسى آه از بچگى       ;  و غسل و آفن و دفن آافر و اوالد او، جایز نيست                 ;  غسل بچه مسلمان اگرچه از زنا باشد، واجب است            )    ۵۴۵مسئله  (
مان باشند، باید او را غسل داد و اگر هيچ آدام آنان مسلمان نباشند،              دیوانه بوده و به حال دیوانگى بالغ شده، چنانچه پدر و مادر او یا یكى از آنان مسل                  

 .غسل دادن او جایز نيست
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بچه سقط شده را اگر چهارماه یا بيشتر دارد و یا اینكه قبل از چهار ماهگى خلقتش آامل شده، باید غسل بدهند، و اگر چهار ماه                                 )    ۵۴۶مسئله  (
 .اى بپيچند و بدون غسل، دفن آنند ارچهآمتر دارد و خلقتش آامل نشده، باید در پ

تواند زن   تواند شوهر خود را غسل دهد و شوهر هم مى             ولى زن مى  ;  اگر مرد، زن را و زن، مرد را غسل بدهد، باطل است                )    ۵۴٧مسئله  (
 .خود را غسل دهد، اگرچه احتياط مستحب آن است آه زن، شوهر خود و شوهر، زن خود را غسل ندهد

اى را آه سه سال بيشتر       تواند پسر بچه   اى را آه سّن او از سه سال بيشتر نيست، غسل دهد، زن هم مى                تواند دختر بچه   رد مى م)    ۵۴٨مسئله  (
 .ندارد، غسل دهد

اله، اند، مثل مادر، خواهر، عّمه و خ       اگر براى غسل دادن مّيتى آه مرد است، مرد پيدا نشود، زنانى آه با او نسبت دارند و محرم                  )    ۵۴٩مسئله  (
همچنين اگر براى غسل دادن مّيت زن، زن دیگرى نباشد، مردهایى آه با او                ;  توانند غسلش بدهند   اند، مى  یا به واسطه شير خوردن با او محرم شده         

 .توانند از زیر لباس، او را غسل دهند اند، مى اند، یا به واسطه شير خوردن با او محرم شده نسبت دارند و محرم
 .شود دهد اگر نگاه آند معصيت آرده، ولى غسل باطل نمى ه آردن به عورت مّيت، حرام است و آسى آه او را غسل مىنگا)  ۵۵٠مسئله (
اگر جایى از بدن مّيت نجس باشد، باید پيش از آنكه آنجا را غسل بدهند، آب بكشند، و احتياط مستحب آن است آه تمام بدن مّيت،                              )    ۵۵١مسئله  (

 . باشدپيش از شروع به غسل، پاك
و ;  است و احتياط واجب آن است آه تا غسل ترتيبى ممكن است، مّيت را غسل ارتماسى ندهند                  »  غسل جنابت «مثل  »  غسل مّيت «)    ۵۵٢مسئله  (

 .بریزند در غسل ترتيبى، هر یك از سه قسمت بدن را در آب فرو نبرند بلكه آب را روى آن احتياط مستحب آن است آه
ر حال حيض یا در حال جنابت مرده، الزم نيست غسل حيض یا غسل جنابت بدهند، بلكه همان غسل مّيت براى او                          آسى را آه د   )    ۵۵٣مسئله  (

 .آافى است
بنا بر احتياط واجب، جایز نيست آه براى غسل دادن مّيت مزد بگيرند، ولى مزد گرفتن براى آارهاى مقدماتى غسل، حرام                                  )    ۵۵۴مسئله  (
 .نيست
 .دا نشود یا استعمال آن مانعى داشته باشد، باید عوض هر غسل، مّيت را یك تيّمم بدهنداگر آب پي)  ۵۵۵مسئله (
و اگر به   ;  دهد، باید در صورت امكان دست مّيت را به زمين بزند و به صورت و پشت دستهایش بكشد                    آسى آه مّيت را تيّمم مى     )    ۵۵۶مسئله  (

 .اد، اگرچه احتياط استحبابى جمع استاین صورت ممكن نباشد باید به دست زنده او را تيّمم د
 احكام آفن مّيت

 .گویند، آفن نمایند مى» سرتاسرى«و » پيراهن«، »ُلنگ«مّيت مسلمان را باید با سه پارچه آه آنها را )  ۵۵٧مسئله (
حتياط مستحب، ُلنگ باید از ناف تا         اى باشد آه مردم به آن ُلنگ و پيراهن بگویند، گرچه بنا بر ا                    ُلنگ و پيراهن باید به اندازه         )  ۵۵٨مسئله  (

ِ شانه تا نصف ساق      زانو، اطراف بدن را بپوشاند و بهتر آن است آه از سينه تا روى پا برسد و همچنين بنا بر احتياط مستحب، پيراهن باید از سر                               
اى باشد آه یك طرف آن        ناى آن باید به اندازه     پا، تمام بدن را بپوشاند و درازى سرتاسرى باید به قدرى باشد آه بستن دو سر آن ممكن باشد، و په                           

 .روى طرف دیگر بياید
پوشاند، مقدار واجب آفن  پوشاند و مقدارى از پيراهن آه از شانه تا نصف ساق را مى مقدارى از ُلنگ، آه از ناف تا زانو را مى     )    ۵۵٩مسئله  (

 .ّب آفن استاست، و آنچه بيشتر از این مقدار در مسئله قبل گفته شد، مقدار مستح
اگر ورثه بالغ باشند و اجازه دهند آه بيشتر از مقدار واجب آفن را آه در مسئله قبل گفته شد از سهم آنان بردارند، اشكال ندارد،                             )    ۵۶٠مسئله  (

 .نشده برندارندو احتياط واجب آن است آه بيشتر از مقدار واجب آفن و همچنين مقدارى را آه احتياطًا الزم است، از سهم وارثى آه بالغ 
اگر آسى وصّيت آرده باشد آه مقدار مستحّب آفن را آه در مسائل قبل گفته شد، از یك سوم دارایى او بردارند، یا وصّيت آرده                             )    ۵۶١مسئله  (

رده باشد،  باشد یك سوم دارایى را به مصرف خود او برسانند ولى مصرف آن را معّين نكرده باشد، یا فقط مصرف مقدارى از آن را معّين آ                                               
 .توانند مقدار مستحّب آفن را از یك سوم دارایى او بردارند مى

توانند به طور متعارف آه الیق شأن مّيت باشد آفن و             اگر مّيت وصيت نكرده باشد آه آفن را از یك سوم دارایى او بردارند، مى                )    ۵۶٢مسئله  (
 .دچيزهاى دیگرى را آه از واجبات دفن است، از اصل دارایى بردارن

و همچنين اگر زنى در عده طالق رجعى بميرد، شوهرش           ;  ِ زن بر شوهر است، اگرچه زن از خود دارایى داشته باشد              تهّيه آفن )    ۵۶٣مسئله  (
 .باید آفن او را بدهد، و چنانچه شوهر بالغ نباشد یا دیوانه باشد، ولّى شوهر باید از دارایى او آفن زن را بدهد

 .ّيت بر خویشان او واجب نيست، اگرچه مخارج او در حال زندگى بر آنان واجب باشدتهّيه آفن م)  ۵۶۴مسئله (
 .احتياط واجب آن است آه هر یك از سه پارچه آفن، به قدرى نازك نباشد آه بدن مّيت از زیر آن پيدا باشد)  ۵۶۵مسئله (
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ز نيست و چنانچه آفن مّيت غصبى باشد و صاحب آن راضى             آفن آردن مّيت با چيز غصبى، اگر چيز دیگرى هم پيدا نشود، جای             )    ۵۶۶مسئله  (
 .همچنين جایز نيست با پوست ُمردار او را آفن آنند; نباشد باید از تنش بيرون آورند، اگرچه او را دفن آرده باشند

و احتياط واجب آن است   ;  ردآفن آردن مّيت با چيز نجس و پارچه ابریشمى خالص، جایز نيست، ولى در حال ناچارى، اشكال ندا                 )    ۵۶٧مسئله  (
 .آه مّيت را با پارچه طالباف هم آفن نكنند، مگر در حال ناچارى

ولى اگر پوست حيوان  ;  اى آه از پشم یا موى حيوان حرام گوشت تهّيه شده، در حال اختيار، جایز نيست                آفن آردن مّيت با پارچه    )    ۵۶٨مسئله  (
و همچنين اگر آفن از مو و پشم حيوان حالل گوشت           ;  توان با آن مّيت را آفن آنند       فته شود، مى  حالل گوشت را طورى درست آنند آه به آن جامه گ           

 .باشد، اشكال ندارد، اگرچه احتياط مستحب آن است آه با این دو هم، آفن ننمایند
باید مقدار نجس را بشویند یا        شود،   اگر آفن مّيت به نجاست خود او یا به نجاست دیگرى، نجس شود، چنانچه آفن ضایع نمى                        )    ۵۶٩مسئله  (
شود و اگر شستن یا بریدن       ولى اگر در قبر گذاشته باشند بهتر است آه بُبرند، بلكه اگر بيرون آوردن مّيت اهانت به او باشد، بریدن واجب مى                      ;  بُبرند

 .آن ممكن نيست، در صورتى آه عوض آردن آن ممكن باشد، باید عوض نمایند
 . حج یا عمره احرام بسته، اگر بميرد، باید مثل دیگران آفن شود و پوشاندن سر و صورتش، اشكال نداردآسى آه براى)  ۵٧٠مسئله (
 .آند مستحّب است انسان در حال سالمتى، آفن و سدر و آافور خود را تهّيه)  ۵٧١مسئله (

 احكام ُحنوط
انى و آف دستها و سر زانوها و سر دو انگشت بزرگ پاهاى او              آنند، یعنى به پيش   »  حنوط«بعد از غسل، واجب است آه مّيت را         )    ۵٧٢مسئله  (

ِ سایيده و تازه باشد و اگر به واسطه آهنه بودن، عطر آن از بين رفته باشد،                    آافور بمالند، و مستحّب است به بينى مّيت هم آافور بمالند و باید آافور              
 .آافى نيست

 . سجود الزم نيست، اگرچه مستحّب است اول آافور را به پيشانى مّيت بمالنددر حنوط مّيت، مراعات ترتيب بين اعضاى)  ۵٧٣مسئله (
 .بهتر آن است آه مّيت را پيش از آفن آردن، حنوط نمایند، اگرچه در بين آفن آردن و بعد از آن هم مانعى ندارد ) ۵٧۴مسئله (
همچنين ;  ين صفا و مروه بميرد، حنوط آردن او جایز نيست            آسى آه براى حْج احرام بسته است، اگر پيش از تمام آردن سعى ب                 )  ۵٧۵مسئله  (

 .بميرد، نباید او را حنوط آنند. اگر در احرام عمره، پيش از آنكه موى خود را آوتاه آند
اش تمام نشده، اگرچه حرام است خود را خوشبو آند، ولى چنانچه بميرد، حنوط او واجب                       زنى آه شوهرش مرده و هنوز عده        )    ۵٧۶مسئله  (
 .ستا

 .مكروه است مّيت را با مشك و عنبر و عود و عطرهاى دیگر خوشبو آنند، یا براى حنوط اینها را با آافور مخلوط نمایند)  ۵٧٧مسئله (
آنند، ولى باید از آن آافور به جاهایى آه                     با آافور مخلوط      )عليه السالم  ( مستحّب است، مقدارى تربت حضرت سّيدالشهداء           )    ۵٧٨مسئله   (
 .نگویند نباید تربت به قدرى زیاد باشد، آه وقتى با آافور مخلوط شد، آن را آافور همچنين; شود نرسانند امى مىاحتر بى

مقدم دارند، و اگر براى هفت عضو نرسد، بنا بر احتياط             را اگر آافور به اندازه غسل و حنوط نباشد، بنا بر احتياط واجب، غسل              )    ۵٧٩مسئله  (
 .رنددا واجب، پيشانى را مقدم

 .مستحّب است دو چوب َتر و تازه در قبر، همراه مّيت بگذارند)  ۵٨٠مسئله (
 احكام نماز مّيت

ولى باید پدر و مادر آن بچه یا یكى از آنان، مسلمان باشند و شش                   ;  نماز خواندن بر مّيت مسلمان، اگرچه بچه باشد، واجب است           )    ۵٨١مسئله  (
 .سال بچه تمام شده باشد

ماز مّيت باید بعد از غسل و حنوط و آفن آردن او خوانده شود، و اگر پيش از اینها یا در بين اینها بخوانند، اگرچه از روى                                       ن)    ۵٨٢مسئله  (
 .نيست فراموشى یا ندانستن مسئله باشد، آافى

 پاك باشد، و اگر لباس او غصبى        خواهد نماز مّيت بخواند، الزم نيست با وضو یا غسل یا تيّمم باشد و بدن و لباسش،                   آسى آه مى  )    ۵٨٣مسئله  (
 .آند اگرچه احتياط مستحب آن است آه تمام چيزهایى را آه در نمازهاى دیگر الزم است، رعایت; هم باشد، اشكال ندارد

طورى آه سر   همچنين واجب است مّيت را مقابل او به پشت بخوابانند، به             ;  خواند، باید رو به قبله باشد      آسى آه به مّيت نماز مى     )    ۵٨۴مسئله  (
 .او به طرف راست نمازگزار و پاى او به طرف چپ نمازگزار باشد

 .تر یا بلندتر نباشد، ولى پستى و بلندى مختصر اشكال ندارد مكان نمازگزار باید از جاى مّيت پست)  ۵٨۵مسئله (
واند، اگر از مّيت دور باشد، چنانچه صفها به             خ نمازگزار باید از مّيت دور نباشد، ولى آسى آه نماز مّيت را به جماعت مى                      )    ۵٨۶مسئله  (

 .یكدیگر متصل باشد، اشكال ندارد
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و صف جماعت از دو طرف مّيت بگذرد، نماز آسانى آه            نمازگزار باید مقابل مّيت بایستد، ولى اگر نماز به جماعت خوانده شود            )    ۵٨٧مسئله  (
 .ندارد مقابل مّيت نيستند، اشكال

 .نمازگزار، باید پرده و دیوار یا چيزى مانند اینها نباشد، ولى اگر مّيت در تابوت و مانند آن باشد، اشكال نداردبين مّيت و )  ۵٨٨مسئله (
در وقت خواندن نماز، باید عورت مّيت پوشيده باشد واگر آفن آردن او ممكن نيست، باید عورتش را اگرچه با تخته و آجر و                                  )    ۵٨٩مسئله  (

 .مانند اینها بپوشانند
خواهد بر مّيت نماز بخواند باید ایستاده و با قصد قربت نماز را بخواند، و در موقع نّيت، مّيت را معّين آند، مثًال نّيت     آسى آه مى  )    ۵٩٠ئله  مس(

 .خوانم بر این مّيت قربًة الى اهللا آند نماز مى
 .شسته بر او نماز خواندتوان ن اگر آسى نباشد آه بتواند نماز مّيت را ایستاده بخواند، مى)  ۵٩١مسئله (
اگر مّيت وصّيت آرده باشد آه شخص معّينى بر او نماز بخواند، احتياط مستحب آن است آه آن شخص از ولّى مّيت اجازه                                      )    ۵٩٢مسئله  (

 .بگيرد، و ولّى هم بنا بر احتياط مستحب، به او اجازه بدهد
 .ى اگر مّيت اهل علم و تقوا باشد، مكروه نيستول; مكروه است بر مّيت چند مرتبه نماز بخوانند)  ۵٩٣مسئله (
اگر مّيت را عمدًا یا از روى فراموشى یا به جهت عذرى بدون نماز دفن آنند، یا بعد از دفن معلوم شود، نمازى آه بر او خوانده                               )    ۵٩۴مسئله  (

 .ز مّيت گفته شد، به قبرش نماز بخواننداو از هم نپاشيده، واجب است با شرطهایى آه براى نما شده، باطل بوده است، تا وقتى جسد
 دستور نماز مّيت

 :نماز مّيت پنج تكبير دارد و اگر نمازگزار پنج تكبير به این ترتيب بگوید، آافى است)  ۵٩۵مسئله (
 ;»َاْشَهُد َاْن ال ِالَه ِاالَّ اُهللا َو َانَّ ُمَحمَّدًا َرُسوُل اِهللا«: بعد از نّيت و گفتن تكبير اول بگوید

 ;»َاّللُهمَّ َصلِّ َعلى ُمَحمَّد َو آِل ُمَحمَّد«: و بعد از تكبير دوم بگوید
 ;»َاّللُهمَّ اْغِفْر ِلْلمؤِمنيَن واْلُمؤِمناِت«: و بعد از تكبير سوم بگوید

 ;»َاّللُهـمَّ اْغِفْر ِلهّذا اْلَميِِّت«: و بعد از تكبير چهارم اگر مّيت مرد است بگوید
 .و بعد تكبير پنجم را بگوید» َاّللُهـمَّ اْغِفْر ِلهِذِه اْلَمّيِت« :و اگر زن است بگوید

َن َیَدِى َاْشَهُد َاْن ال ِالَه ِاالَّ اُهللا َوْحَدُه الَشِریَك َلُه َو َاْشَهُد َانَّ ُمَحمَّدًا َعْبُدُه َو َرُسوُلُه َاْرَسَلُه ِباْلحِق َبشيرًا و َنذیرًا َبيْ        «:  و بهتر است بعد از تكبير اول بگوید       
 ;»السَّاَعِة

َاّللُهـمَّ َصلِّ َعلى ُمَحمَّد َو آِل ُمَحمَّد َو باِرْك َعلى ُمَحمَّد َو آِل ُمَحمَّد َواْرَحْم ُمَحمَّدًا َو آَل ُمَحمَّد َآَاْفَضِل َماَصلَّْيَت َو باَرْآَت                         «:  و بعد از تكبير دوم بگوید     
 ;»يَم ِانََّك َحميٌد َمجيٌد َو َصلِّ َعلى َجميِع االَْْنبياِء َواْلُمرَسليَن َوالشَُّهداِء والصِّدِّیقيَنو َجميِع ِعباِداِهللا الَصاِلحيَنَو َتَرحَّْمَت َعلى ِاْبراهيَم َو آِل ِابراه

ْنُهْم َو االَْْمواِت تاِبْع َبْيَننا َو َبْيَنُهم ِبالَخْيراِت ِانََّك ُمجيُب            َاّللُهـمَّ اْغِفْر ِللُمؤمنيَن َواْلُمؤِمناِت َواْلُمْسِلميَن َواْلُمسِلماِت َاالَْْحياِء مِ         :  و بعد از تكبير سوم بگوید      
 ;»َقِدیٌر الدََّعواِت ِانََّك َعلى ُآلِّ َشْىء

ْنَت َخْيُر َمْنزول به َاّللُهـمَّ ِاّنا ال َنْعَلُم ِمْنُه ِاّال          َاّللُهـمَّ ِانَّ َهَذا َعْبُدَك َوْاْبُن َعْبِدك َواْبُن َاَمِتَك َنَزَل ِبَك َو اَ           «:  و بعد از تكبير چهارم اگر مّيت مرد است بگوید         
 ِعلِّّييَن و اْخُلْف َعلى      َخْيرًا َو َاْنَت َاْعَلُم ِبِه ِمّنا َاّللُهـمَّ ِاْن آاَن ُمْحِسنًا َفِزْد ِفى ِاحساِنِه َو ِاْن آاَن ُمِسيئًا َفَتَجاَوْز َعْنُه َو اْغِفْر َلُه َاّللُهـمَّ اْجَعْلُه ِعْنَدَك فى َاْعَلى                                  

 ;»َاْهِلِه ِفى اْلغاِبِریَن َواْرَحْمُه ِبَرْحمِتَك یا َاْرَحَم الرَّاِحميَن
َك َوَاْنَت َخْيُر   َاّللُهـمَّ ِانَّ هِذِه َاَمُتك واْبَنُة َعْبِدَك َواْبَنُة َاَمِتَك َنَزَلْت بِ            «:  و بعد تكبير پنجم را بگوید ولى اگر مّيت زن است بعد از تكبير چهارم بگوید                     

َمْنُزول ِبه َاّللُهمَّ ِانَّا ال َنـْعـَلُم ِمنها ِاّال َخْيرًا َو َاْنَت َاْعَلُم ِبها ِمّنا َاّللُهمَّ ِاْن آاَنْت ُمْحِسَنًة َفِزْد ِفى ِاحساِنها و ِان آاَنْت ُمِسيئًة َفَتجاَوْز َعْنَها َواْغِفْر َلَها اّللُهمَّ                                             
 .» ِفى َاْعَلى ِعلِّيـَّيَن َواْخُلْف َعلى َاْهِلها فى اْلغاِبِریَن َو اْرَحْمها ِبَرْحمِتَك یا َاْرَحَم الرَّاِحميَناْجَعْلَها ِعْنَدَك

 .باید تكبيرها و دعاها را طورى پشت سر هم بخواند آه نماز از صورت خود خارج نشود)  ۵٩۶مسئله (
 .ند، باید تكبيرها و دعاهاى آن را هم بخواندخوا آسى آه نماز مّيت را به جماعت مى)  ۵٩٧مسئله (

 مستحّبات نماز مّيت
 :چند چيز در نماز مّيت مستحب است ) ۵٩٨مسئله (
و احتياط مستحّب است در صورتى تيّمم آند آه وضو و غسل ممكن نباشد، یا                  ;  خواند با وضو یا غسل یا تيّمم باشد         آسى آه نماز مّيت را مى      .  ١

 ;بگيرد یا غسل آند، به نماز مّيت نرسداینكه اگر بخواهد وضو 
اش  خواند، مقابل وسط قامت او بایستد و اگر مّيت زن است، مقابل سينه                   اگر مّيت مرد است، امام جماعت یا آسى آه فرادا به او نماز مى                   .  ٢
 ;بایستد
 ;پا برهنه نماز بخواند. ٣
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 ;در هر تكبير دستها را بلند آند. ۴
 ;رى آم باشد آه اگر باد لباسش را حرآت دهد، به جنازه برسدفاصله او با مّيت به قد. ۵
 ;نماز مّيت را به جماعت بخواند. ۶
 ;بخوانند خوانند، آهسته امام جماعت تكبير و دعاها را بلند بخواند و آسانى آه با او نماز مى. ٧
 ;در جماعت اگرچه مأموم یك نفر باشد، پشت سر امام بایستد. ٨
 ; و مؤمنين زیاد دعا آندنمازگزار به مّيت. ٩
 ;»َالصَّالة«: پيش از نماز سه مرتبه بگوید. ١٠
 ;روند نماز را در جایى بخوانند آه مردم براى نماز مّيت، بيشتر به آنجا مى. ١١
 .خواند، در صفى تنها بایستد زن حائض اگر نماز مّيت را به جماعت مى. ١٢

 . مسجد الحرام ـ مكروه استخواندن نماز مّيت در مساجد ـ بجز)  ۵٩٩مسئله (
 احكام دفن

و در صورتى   ;  واجب است مّيت را طورى در زمين دفن آنند آه بوى او بيرون نياید و درندگان هم نتوانند بدنش را بيرون آورند                      )    ۶٠٠مسئله  (
ِ تنها  ها از بوى مّيت در بين نباشد، اقوى آفایتو یا احتمال اذّیت شدن انسان)  آه بدن او را از خاك بيرون آورند       (آه ترس درندگان وجود نداشته باشد       

عنوان دفن در زمين است، اگرچه احتياط مستحب آن است آه گودى قبر به همان اندازه مذآور در باال باشد، و اگر ترس آن باشد آه جانور، بدن او                                
 .را بيرون آورد، باید قبر را با آجر و مانند آن، محكم آنند

 .توانند به جاى دفن، او را در بنا یا تابوت بگذارند مّيت در زمين ممكن نباشد، مىاگر دفن )  ۶٠١مسئله (
 .رو به قبله باشد مّيت را باید در قبر به پهلوى راست طورى بخوابانند آه جلوى بدن او) ۶٠٢مسئله (
 ندارد، باید صبر آنند تا به خشكى برسند و او شود و بودن او در آشتى مانعى اگر آسى در آشتى بميرد، چنانچه جسد او فاسد نمى) ۶٠٣مسئله  (

باید در آشتى غسلش بدهند و حنوط و آفن آنند و پس از خواندن نماز مّيت، چيز سنگينى به پایش ببندند و به دریا                                  وگرنه،;  را در زمين دفن آنند     
كن است باید او را در جایى بيندازند آه فورًا طعمه حيوانات                  به دریا بيندازند و اگر مم        و و یا او را در خمره بگذارند و درش را ببندند               ;  بيندازند
 .نشود
اگر بترسند آه دشمن، قبر مّيت را بشكافد و بدن او را بيرون آورد و گوش یا بينى یا اعضاى دیگر او را بُبرد، چنانچه ممكن باشد                             )  ۶٠۴مسئله  (

 .باید به طورى آه در مسئله قبل گفته شد او را به دریا بيندازند
 .مخارج انداختن در دریا و یا محكم آردن قبر مّيت را در صورتى آه الزم باشد، باید از اصل دارایى مّيت بردارند) ۶٠۵مسئله (
اى بميرد و بچه در َرِحم او مرده باشد، چنانچه پدر بچه مسلمان باشد، باید زن را در قبر به پهلوى چپ پشت به قبله                           اگر زن آافره  )  ۶٠۶مسئله  (
 .بلكه اگر هنوز روح هم به بدن او داخل نشده باشد، باید به همين دستور عمل آنند; نند آه روى بچه به طرف قبله باشدبخوابا

 .نيست دفن مسلمان، در قبرستان آّفار و دفن آافر، در قبرستان مسلمانان، جایز) ۶٠٧مسئله (
 .ریزند ـ جایز نيست د جایى آه ذباله مىاحترامى به او باشد ـ مانن دفن مسلمان در جایى آه بى) ۶٠٨مسئله (
 .مّيت را نباید در جاى غصبى دفن آنند و دفن آردن در جایى آه براى غير دفن آردن وقف شده و در مسجد، جایز نيست) ۶٠٩مسئله (
 .نيست دفن مّيت در قبر مرده دیگر قبل از مندرس شدن و از بين رفتن او، جایز) ۶١٠مسئله (
و اگر موجب نبش شود، احتياط آن است آه ; شود، اگرچه مو و ناخن و دندانش باشد، باید با او دفن شود            آه از مّيت جدا مى    چيزى  )  ۶١١مسئله  (

 .شود، مستحّب است و دفن ناخن و دندانى آه در حال حيات از انسان جدا مى; جدا دفن شود
و در صورتى آه    ;   دِر چاه را ببندند و همان چاه را قبر او قرار دهند               اگر آسى در چاه بميرد و بيرون آوردنش ممكن نباشد، باید             )  ۶١٢مسئله  (

 .چاه مال غير باشد، باید به نحوى او را راضى آنند
و چنانچه  ;  ترین راه، او را بيرون آورند      اگر بچه در َرِحم مادر بميرد و ماندنش در َرِحم براى مادر خطر داشته باشد، باید به آسان                  )  ۶١٣مسئله  (

ند آه او را قطعه قطعه آنند، اشكال ندارد، ولى باید به وسيله شوهرش اگر اهل فن است یا زنى آه اهل فن باشد، او را بيرون بياورند، و                                   ناچار شو 
 و در صورتى;  اگر ممكن نيست، مرد محرمى آه اهل فن باشد، و اگر آن هم امكان نداشته باشد، مرد نامحرمى آه اهل فن باشد بچه را بيرون بياورد                          

 .تواند بچه را بيرون آورد آه آن هم ممكن نباشد، آسى آه اهل فن نباشد مى
هرگاه مادر بميرد و بچه در َرِحم او زنده باشد ـ اگرچه اميدى به زنده ماندن طفل نداشته باشند ـ باید به وسيله آسانى آه در مسئله                              )  ۶١۴مسئله  (

ولى اگر بين پهلوى چپ و راست در سالم بودن            ;  و را بيرون آورند و شكم مادر را بدوزند          آید ا  قبل گفته شد، از هر طرفى آه بچه سالم بيرون مى             
 .بچه فرقى نباشد، احتياط واجب آن است آه از پهلوى چپ بيرون بياورند
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 مستحّبات دفن
ترین قبرستان دفن  ّيت را در نزدیكخوب است به اميد آنكه مطلوب پروردگار باشد قبر را به اندازه قد انسان متوسط، گود آنند و م             )  ۶١۵مسئله  (
مگر آنكه قبرستان دورتر، از جهتى بهتر باشد، براى مثال مردمان خوب در آنجا دفن شده باشند، یا مردم براى فاتحه اهل قبور، بيشتر به آنجا     ;  نمایند
و در هر مرتبه زمين بگذارند و بردارند و در نوبت               آم نزدیك ببرند،      و نيز جنازه را در چند ذرعى قبر، زمين بگذارند و تا سه مرتبه آم                    ;  بروند

و اگر مّيت مرد است در دفعه سوم طورى زمين بگذارند آه سر او طرف پایين قبر باشد و در دفعه چهارم از طرف سر وارد                           ;  چهارم وارد قبر آنند   
اى روى قبر بگيرند و نيز        د، و در موقع وارد آردن، پارچه       و اگر زن است در دفعه سوم طرف قبله قبر بگذارند و به پهنا وارد قبر آنن                    ;  قبر نمایند 

و بعد از آنكه مّيت را در لحد    ;  جنازه را به آرامى از تابوت بردارند و وارد قبر آنند و دعاهایى آه دستور داده شده، پيش از دفن و موقع دفن بخوانند                        
د و بالشى از خاك زیر سر او بسازند و پشت مّيت، خشت خام یا آلوخى                       هاى آفن را باز آنند و صورت مّيت را روى خاك بگذارن                 گذاشتند، گره 

بگذارند آه مّيت به پشت برنگردد و پيش از آنكه لحد را بپوشانند، دست راست را به شانه راست مّيت بزنند و دست چپ را به قوت بر شانه چپ او                                 
، اسم  »فالن بن فالن  «و به جاى    »  ُفالّن ْبّن ُفالن   یا   ِاْسَمْع ِاْفَهمْ «:   مرتبه بگوید  بگذارند و دهان را نزدیك گوش مّيت ببرند و به شدت حرآت دهند و سه              

 .»ُمَحمََّد ْبَن َعلى یا ِاسَمْع ِاْفَهْم«: مّيت و پدرش را بگوید، مثًال اگر اسم او محّمد و اسم پدرش على است، سه مرتبه بگوید
ِذى َفاَرْقَتنا َعَليِه ِمْن َشَهاَدِة َاْن الِالَه ِاالَّاُهللا َوْحَدُه َال َشریَك َلُه َو َانَّ ُمَحمَّدًا ـ َصّلى اُهللا َعَلْيِه وآِلِه ـ َعْبُدُه َو                                  َهْل َاْنَت َعَلى اْلَعْهِد الَّ      «:  پس از آن بگوید    

َو »  )عليه السالم (اْلَحَسَن« اْلَوِصيِّيَن َو ِاماٌم اْفَتَرَض اُهللا طاَعَتُه َعَلى اْلعاَلِميَن َو َانَّ                 َرُسوُلُه َو َسيُِّد النَِّبّييَن َوخاَتُم اْلُمْرَسِليَن و َانَّ َعِليًا َاميُراْلُمؤِمنيَن َو َسيِّدُ                
عليه (ُموَسى ْبَن َجْعَفر   «َو  »  )معليه السال  ( َجْعَفَر ْبَن ُمَحمَّد   «َو  »  )عليه السالم  (ُمَحمََّد ْبَن َعِلىٍّ   «َو  »  )عليه السالم  (َعِليَّ ْبَن اْلُحَسْينِ   «َو  »  )عليه السالم  (اْلُحَسْيَن«

اْلقاِئَم «َو  »  )عليه السالم (اْلَحَسَن ْبَن َعِلىٍّ   «َو  »  )عليه السالم ( َعِلىَّ ْبَن ُمَحمَّد   «َو  »  )عليه السالم (ُمَحمََّد ْبَن َعِلىٍّ   «َو  »  )عليه السالم (َعلَِّى ْبَن ُموسى   «َو  »  )السالم
و به جاى   .  »َلواُت اِهللا َعَلْيِهم ـ َاِئمَُّة اْلُمؤِمنيَن َو ُحَجُج اِهللا َعَلى اْلَخْلِق َاْجَمِعْيَن َو َاِئمَُّتك َاِئمَُّة ُهدى ِبَك َابراٌر یا ُفالَن ْبَن ُفالن                      َص»  )عليه السالم (اْلُحجََّة اْلَمْهِدىَّ 

 .اسم مّيت و پدرش را بگوید» فالن بن فالن«
باِن َرُسوَلْيِن ِمْن ِعنِد اِهللا ـ تباَرَك َو َتعاَلى ـ َو َسَئالَك َعْن َربَِّك َو َعْن َنِبيَِّك َو َعْن ِدیِنَك َو َعْن ِآتاِبَك َو َعْن ِقْبَلِتَك                             ِاذا َاتاَك اْلَمَلكاِن اْلُمَقرَّ   «:  و بعد بگوید  

» اْلَكْعَبُة«ِآتاِبي َو   »  اْلُقْرآُن«ِدینِى َو   »  اْالْسالُم«َنِبيِّى َو     )هللا عليه وآله  صلى ا ( ُمَحمٌَّد«َربَِى َو   »  اُهللا«:  َو َعْن َاِئمَِّتَك فال َتَخْف َو ال َتْحَزْن َو ُقْل في َجواِبِهما               
عليه (الشهيُد ِبَكْرَبال اْلُحَسْيُن ْبن َعِلّى    «ِاماِمى َو   »  )عليه السالم (اْلَحَسُن ْبُن َعلىٍّ اْلُمجَتَبى   «ِاماِمى َو   »  )عليه السالم ( َامْيُراْلُمؤِمنيَن َعِليُّ ْبُن َابى طاِلب     «ِقْبَلِتى َو   

ُموَسى «ِاماِمى، و     »  )عليه السالم  (َجعَفُر الّصادقُ  «ِاماِمى َو     »  )عليه السالم  (ُمَحمَُّد اْلباِقرُ  «ِامامى َو     »  )عليه السالم  (َعِلىُّ َزیُن اْلعاِبِدینَ    «ِاماِمى َو     »  )السالم
اْلَحَسُن «ِاماِمى َو   »  )عليه السالم (َعلىُّ اْلَهاِدى «ِامامى، َو   »  )عليه السالم (ُمحمَُّد الّجوادُ «مامى، َو   ِا»  )عليه السالم (َعلىُّ الرضا «ِامامى، و   »  )عليه السالم (الكاِظُم

اَدِتى َو َقاَدِتى َو ُشَفَعاِئى ِبِهْم َاَتولىَّ       هُؤالِء ـ َصَلواُت اِهللا َعَلْيِهْم أْجَمِعيَن ـ َاِئمَِّتى َو سَ          ;  ِامامى»  )عليه السالم (اْلُحجَُّة اْلُمْنَتَظرُ «ِامامى َو   »  )عليه السالم (اْلَعسَكرىُّ
 .، اسم مّيت و پدرش را بگوید»فالن بن فالن«و به جاى » !َو ِمْن َاعداِئِهْم َاَتَبرَُّء ِفى الدُّْنَيا َو اْالِخَرِة ُثمَّ اْعَلْم یا ُفالَن ْبَن ُفالن

 َو َاْوالَدُه    )عليه السالم  (  ِنْعَم الرَُّسوُل َو َانَّ َعِلىَّ ْبن َابى طاِلب               )صلى اهللا عليه وآله      ( َم الرَّبُّ َو َانَّ َمَحمَّد       َانَّ اَهللا ـ َتَباَرَك َو َتَعاَلى ـ ِنعْ               «:و بعد بگوید   
َانَّ اْلَمْوَت َحٌق َو ُسؤاَل ُمْنَكر و َنكير ِفى الَقْبِر َحقُّ َو اْلَبْعَث َحقُّ               َحٌق َو   )صلى اهللا عليه وآله   (اْلَمْعُصوميَن االَِْئمََّة االِْْثَنْى َعَشَر ِنْعَم اْالِئمَُّة َو َانَّ َما َجاَء ِبِه َمَحمَّدٌ            

، »َانَّ اَهللا َیْبَعُث َمْن ِفى الُقُبوِروالنُُّشوَر َحقُّ و الصِّراَط َحقُّ واْلِمْيَزاَن َحقُّ و تطاُیَر اْلُكُتِب َحقُّ َو َانَّ اْلَجنََّة َحقُّ َو الّناَر َحقُّ و َانَّ السَّاَعَة آِتَيٌة َال َرْیَب ِفيَها وَ            
 .، اسم مّيت را بگوید»فالن«و به جاى » !َافِهْمَت یا ُفالُن«: پس بگوید

 .»ْسَتَقر ِمْن َرْحَمِتِهَثبََّتَك اُهللا ِباْلَقوِل الثَّاِبِت َو َهداك اُهللا ِاَلى ِصراط ُمْسَتِقيم َعرََّف اُهللا َبْيَنَك َو َبْيَن َاْولياِئك في ُم«: و پس از آن بگوید
  .»َالَّلُهمَّ َعفَوك َعْفَوك; َالَّلهمَّ َجاِف اْالرَض َعْن َجنَبْيِه َواْصَعْد ِبرُوِحِه ِاَليَك َو َلقِِّه ِمنَك ُبرَهانًا«: پس بگوید

ت و سر برهنه و پا برهنه باشد و از گذارد، با طهار خوب است به اميد اینكه مطلوب پروردگار است، آسى آه مّيت را در قبر مى            )  ۶١۶مسئله  (
ِانَّا ِلّلِه َو ِاّنا ِاَلْيِه       «:  طرف پاى مّيت از قبر بيرون بياید و غير از خویشان مّيت آسانى آه حاضرند، با پشت دست خاك بر قبر بریزند و بگویند                                        

 .گر محرمى نباشد، خویشانش او را در قبر بگذارندباشد او را در قبر بگذارد و ا و اگر مّيت زن است، آسى آه با او محرم مى; »راِجُعوَن
خوب است به اميد اینكه مطلوب پروردگار است، قبر را مربع یا مربع مستطيل بسازند و به اندازه چهار انگشت از زمين بلندتر                             )  ۶١٧مسئله  (

ب آسانى آه حاضرند، دستها را بر قبر بگذارند و انگشتها اى روى آن بگذارند آه اشتباه نشود و روى قبر آب بپاشند، و بعد از پاشيدن آ    آنند و نشانه  
َالَّلُهمَّ َجاِف االَْرَض   «:  بخوانند و براى مّيت طلب آمرزش آنند و این دعا را بخوانند               )ِاّنا َاْنَزْلناهُ (  را باز آرده در خاك فرو برند و هفت مرتبه سوره              

 .»ِه ِمْنَك ِرْضوانًا َو َاْسِكْن َقْبَرُه ِمْن َرْحَمِتَك ما ُتْغِنيِه ِبِه َعْن َرْحَمِة َمْن ِسَواَكَعْن َجْنَبْيِه َو َاْصِعْد ِاَلْيَك ُروَحُه َو َلقِّ
اند، مستحّب است ولّى مّيت یا آسى آه از طرف ولّى اجازه دارد، دعاهایى را آه دستور   پس از رفتن آسانى آه تشييع جنازه آرده       )  ۶١٨مسئله  (

 . آندداده شده، به مّيت تلقين
آید،  ولى اگر مدتى گذشته است آه به این واسطه مصيبت یادشان مى             ;  بعد از دفن مستحّب است صاحبان عزا را سرسالمتى دهند           )  ۶١٩مسئله  (

 .همچنين مستحّب است تا سه روز براى اهل خانه مّيت، غذا بفرستند و غذا خوردن نزد آنان و در منزلشان، مكروه است; ترك آن بهتر است
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ِانَّا ِلّلِه َو ِاّنا ِاَلْيِه       «آند   مستحّب است انسان در مرگ خویشان، مخصوصًا در مرگ فرزند صبر آند و هر وقت مّيت را یاد مى                            )  ۶٢٠له  مسئ(
 .و براى مّيت قرآن بخواند و سر قبر پدر و مادر از خداوند حاجت بخواهد و قبر را محكم بسازد آه زود خراب نشود; بگوید» راِجُعوَن

 .جایز نيست انسان در مرگ آسى، صورت و بدن را بخراشد و به خود لطمه بزند) ۶٢١له مسئ(
 .پاره آردن یقه در مرگ غير پدر و برادر، جایز نيست) ۶٢٢مسئله (
آه یا اگر زن در عزاى مّيت صورت خود را بخراشد به طورى                  ;  اگر مرد در مرگ زن یا فرزند، یقه یا لباس خود را پاره آند                   )۶٢٣مسئله  (

خون بياید یا موى خود را بكند، باید یك بنده آزاد آند، یا ده فقير را طعام دهد و یا آنها را بپوشاند و اگر نتواند باید سه روز روزه بگيرد، بلكه اگر                                          
 .خون هم نياید، بنا بر احتياط واجب به این دستور عمل نماید

 .ا را خيلى بلند نكننداحتياط واجب آن است آه در گریه بر مّيت، صد) ۶٢۴مسئله (
 نماز وحشت

براى مّيت بخوانند، و دستور آن این است آه در رآعت اول بعد از                    »  نماز وحشت «مستحّب است در شب اول قبر، دو رآعت             )  ۶٢۵مسئله  (
َاّللُهـمَّ َصلِّ  «:  سالم نماز بگویند  بخوانند و بعد از     )  انا انزلناه (»  سوره قدر «ده مرتبه   »  حمد«و در رآعت دوم بعد از       »  الكرسى آیة«یك مرتبه   »  حمد«

 .اسم مّيت را بگویند» فالن« و به جاى آلمه »َعلى ُمَحمَّد َو آِل ُمَحمَّد َو اْبَعْث َثَواَبَها ِاَلى َقْبِر ُفالن
 .ا خوانده شودولى بهتر است در ابتداى شب، بعد از نماز عش; توان خواند نماز وحشت را در هر موقع از شب اول قبر مى) ۶٢۶مسئله (
اگر بخواهند مّيت را به شهر دورى ببرند، یا به جهت دیگرى دفن او به تأخير افتد، باید نماز وحشت را تا شب اول قبر او تأخير                                )  ۶٢٧مسئله  (
 .اندازند

 نبش قبر
دنش از بين رفته و خاك شده باشد، از           ولى اگر ب  ;  نبش قبر مسلمان، یعنى شكافتن قبر او ـ اگرچه طفل یا دیوانه باشد ـ حرام است                  )  ۶٢٨مسئله  (

 .حيث نبش قبر، اشكال ندارد
بلكه ;  ها و شهدا و علما و صلحا ـ اگرچه سالها بر آن گذشته باشد ـ در صورتى آه زیارتگاه باشد، حرام است                          نبش قبور امامزاده  )  ۶٢٩مسئله  (

 .اگر زیارتگاه هم نباشد، بنا بر احتياط واجب نباید آن را نبش آرد
 :شكافتن قبر در چند مورد، حرام نيست) ۶٣٠ئله مس(

 ;اول، آنكه مّيت در زمين غصبى دفن شده باشد، و مالك زمين راضى نشود آه در آنجا بماند
همچنين است اگر چيزى از دارایى       ;  دوم، آنكه آفن یا چيز دیگرى آه با مّيت دفن شده غصبى باشد، و صاحب آن راضى نشود آه در قبر بماند                           

ولى اگر چيز مختصرى از دارایى او آه به ورثه          ;  او دفن شده باشد، و ورثه راضى نشوند آه آن چيز در قبر بماند              ت آه به ورثه او رسيده با      خود ميّ 
رثه نبش براى درآوردن آن محّل تأّمل و اشكال است، خصوصًا اگر اجحاف بر و               به ارث رسيده، مانند انگشتر و امثال آن با او دفن شده باشد، جواز              

آه وصّيتش بيشتر از یك سوم دارایى او نباشد، براى               نباشد، و اگر وصّيت آرده باشد آه دعا یا قرآن یا انگشترى را با او دفن آنند، در صورتى                           
 ;توانند قبر را بشكافند بيرون آوردن اینها نمى

یا به غير دستور شرع آفن شده یا در قبر، او را رو به قبله                  سوم، آنكه مّيت بدون غسل یا بدون آفن دفن شده باشد، یا بفهمند غسلش باطل بوده،                     
 ;اند نگذاشته

 ;چهارم، آنكه براى ثابت شدن حّقى، بخواهند بدن مّيت را ببينند
 ;ریزند ـ دفن آرده باشند احترامى به اوست ـ مثل قبرستان آّفار یا جایى آه زباله مى پنجم، آنكه مّيت را در جایى آه بى

اى آه   را بشكافند، مثًال بخواهند بچه زنده را از َرِحم زن حامله              یك مطلب شرعى آه اهميت آن از شكافتن قبر بيشتر است، قبر               ششم، آنكه براى  
 ;آورند اند، بيرون دفنش آرده

 ;آورد اى بدن مّيت را پاره آند، یا سيل او را ببرد یا دشمن بيرون هفتم، آنكه بترسند درنده
احتياط واجب آن است آه آن قسمت از بدن را طورى در قبر                      ولى;  مّيت را آه با او دفن نشده، بخواهند دفن آنند               هشتم، آنكه قسمتى از بدن         
 .بگذارند آه بدن مّيت دیده نشود

 غسلهاى مستحب
 :غسلهاى مستحب در شرع مقدس اسالم بسيار است از آن جمله) ۶٣١مسئله (
و بهتر است نزدیك ظهر به جا آورده شود، و اگر آسى تا ظهر انجام ندهد، بهتر است آه                     غسل جمعه آه وقت آن از اذان صبح است تا ظهر،             .  ١

. و اگر در روز جمعه غسل نكند، مستحّب است از صبح شنبه تا غروْب قضاى آن را به جا آورد                         ;  بدون نّيت ادا و قضا تا عصر جمعه به جا آورد             
تواند روز پنجشنبه غسل را انجام دهد، بلكه اگر در شب جمعه غسل را به اميد آنكه                           ترسد در روز جمعه آب پيدا نكند، مى           همچنين آسى آه مى    
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َاْشَهُد َاْن ال ِالَه ِاالَّ اُهللا َوْحَدُه الَشِریَك َلُه َو َانَّ            «:  مطلوب خداوند است به جا آورد، صحيح است، و مستحّب است آه انسان در موقع غسل جمعه بگوید                    
 ;»ُسوُلُه َاّللُهـمَّ َصلِّ َعلى ُمَحمَّد َو آِل ُمَحمَّد َو اْجَعْلِنى ِمَن التَّواِبيَن َو اْجَعْلِنى ِمَن اْلُمَتَطهَِّریَنُمَحمَّدًا َعْبُدُه َو َر

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

ِ شبهاى ماه رمضان، تمام شب است و بهتر است مقارن غروب آفتاب به جا آورده شود، ولى از شب بيست و یكم تا آخر ماه، بهتر است                                  وقت غسل 
 ;همچنين مستحّب است در شب بيست و سوم غير از غسل اول شب، یك غسل هم در آخر شب انجام دهد. ماز مغرب و عشا به جا آوردغسل را بين ن

غسل روز عيد فطر و عيد قربان آه وقت آن از اذان صبح است تا غروب، و بهتر است آه آن را پيش از نماز عيد به جا آورد، و اگر از                                             .  ٣
 ;د، احتياط آن است آه به قصد رجا انجام دهدظهر تا غروب به جا آور

 ;غسل شب عيد فطر آه وقت آن از اول مغرب است تا اذان صبح، و بهتر است در اول شب به جا آورده شود. ۴
 ;غسل روز هشتم و نهم ذیحّجه، و در روز نهم بهتر است آه آن را نزدیك ظهر به جا آورند. ۵
 ;م و آخر ماه رجبغسل روز اول، پانزدهم، بيست و هفت. ۶
 ;انجام گيرد) صدر َنهار(غسل روز عيد غدیر آه بهتر است در وقت چاشت . ٧
 ;غسل روز بيست و چهارم ذیحّجه. ٨
ولى غسل روز پانزدهم شعبان و نهم ربيع األول          ;  غسل روز عيد نوروز، پانزدهم شعبان، نهم و هفدهم ربيع األول، روز بيست و پنجم ذیقعده                 .  ٩

 ;نجام دهدرا رجائًا ا
 ;اى آه تازه بدنيا آمده غسل دادن بچه. ١٠
 ;ِ زنى آه براى غير شوهرش بوى خوش استعمال آرده است غسل. ١١
 ;ِ آسى آه در حال مستى خوابيده غسل. ١٢
 ;اند رسانده ِ آسى آه جایى از بدنش را به بدن مّيتى آه غسل داده غسل. ١٣
 ;ماه، نماز آیات را عمدًا نخوانده، در صورتى آه تمام ماه و خورشيد گرفته باشدِ آسى آه در موقع گرفتن خورشيد و  غسل. ١۴
یا از روى ناچارى نگاهش بيفتد، یا مثًال براى شهادت دادن  ولى اگر اتفاقًا; ِ آسى آه براى تماشاى به دارآویخته رفته و او را دیده باشد             غسل.  ١۵

 .تواند رجائًا انجام دهد  غسل در فرض قبل هم معلوم نيست و مىرفته باشد، غسل مستحب نيست، آما اینكه استحباب
، مستحّب است )صلى اهللا عليه وآله( پيش از داخل شدن در حرم و شهر مّكه، مسجدالحرام، خانه آعبه، حرم و شهر مدینه و مسجدالنبى      )  ۶٣٢مسئله  (

رجائًا غسل  )عليهم السالم ( ، ولى بهتراست براى داخل شدن در حرم امامان           )عليهم السالم ( و همچنين براى داخل شدن در حرم امامان          ;  انسان غسل آند   
خواهد در یك روز داخل حرم مّكه و مسجدالحرام و خانه آعبه                و آسى آه مى   ;  آند، و اگر در یك روز چند مرتبه مشّرف شود یك غسل آافى است                

شود، یك  )صلى اهللا عليه وآله    ( خواهد داخل حرم و شهر مدینه و مسجدالنبى          همچنين اگر در یك روز ب       ;  شود، اگر به نّيت همه یك غسل آند آافى است             
آند، و براى زیارت پيامبر و امامان از دور یا نزدیك و براى حاجت خواستن از خداوند عالم، و همچنين براى توبه و                                 غسل براى همه آفایت مى     

و اگر یكى از غسلهایى     ;  مستحّب است انسان غسل آند    )عليه السالم ( لشهدانشاط به جهت عبادت و براى سفر رفتن خصوصًا سفر زیارت حضرت سّيدا             
شود و مستحّب است دوباره       نماید مثًال بخوابد، غسل او باطل مى         را آه در این مسئله گفته شد به جا آورد، و بعد آارى آند آه وضو را باطل مى                         

 .غسل را به جا آورد
 .ى آارى آه مانند نماز، وضو الزم دارد انجام دهدتواند با غسل مستحّب انسان مى) ۶٣٣مسئله (
 .اگر چند غسل بر آسى مستحب باشد و به نّيت همه یك غسل به جا آورد، آافى است) ۶٣۴مسئله (

 تيّمم
 :در هفت مورد به جاى وضو و غسل باید تيّمم آرد

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

جستجو آند آه از پيدا شدن آن نااميد شود، و اگر در                  تایى باشد، باید براى تهّيه آب وضو و غسل، به قدرى               اگر انسان در روس    )  ۶٣۵مسئله  (
بيابان باشد، چنانچه زمين آن پست و بلند است و یا به واسطه درخت و مانند آن، عبور در آن زمين مشكل است، باید در هر یك از چهارطرف                                             
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طور نيست، باید در هر طرف به           در جستجوى آب برود و اگر زمين آن این            ٤آردند  قدیم با آمان پرتاب مى       اصلى به اندازه پرتاب یك تير آه در          
 .اندازه پرتاب دو تير، جستجو نماید

اگر بعضى از چهار طرف هموار و بعضى دیگر پست و بلند یا عبور در آن مشكل باشد، باید در طرفى آه هموار است به اندازه                             )  ۶٣۶مسئله  (
 . دو تير، و در طرفى آه این طور نيست به اندازه پرتاب یك تير، جستجو آندپرتاب

 .نيست در هر طرفى آه یقين دارد آب نيست، در آن طرف جستجو الزم) ۶٣٧مسئله (
جستجو آند آب   آسى آه وقت نماز او تنگ نيست و براى تهّيه آب وقت دارد، اگر یقين دارد، در محّلى دورتر از مقدارى آه باید                            )  ۶٣٨مسئله  (

ولى ;  هست، در صورتى آه مانعى نباشد و مشّقت هم نداشته باشد باید براى تهّيه آب برود، و اگر گمان دارد آب هست رفتن به آن محل، الزم نيست                              
 .اگر اطمينان داشته باشد، بنا بر احتياط واجب، باید براى تهّيه آب به آن محل برود

تواند آسى را آه به گفته او اطمينان دارد بفرستد، و در این صورت اگر                   ر جستجوى آب برود، بلكه مى      الزم نيست خود انسان د     )  ۶٣٩مسئله  (
 .یك نفر از طرف چند نفر برود، آافى است

د، یا  هست باید به قدرى جستجو نماید آه به نبودن آب یقين آن             اگر احتمال دهد آه داخل بار سفر خود، یا در منزل یا در قافله، آب                )  ۶۴٠مسئله  (
 .از پيدا آردن آن نااميد شود

 .جا بماند، الزم نيست آه دوباره در جستجوى آب برود اگر پيش از وقت نماز جستجو نماید و آب پيدا نكند و تا وقت نماز همان) ۶۴١مسئله (
 . بماند، جستجو الزم نيستجا اگر بعد از داخل شدن وقت نماز جستجو آند و آب پيدا نكند و تا وقت نماز دیگر در همان) ۶۴٢مسئله (
اگر از درنده بترسد، یا جستجوى آب به قدرى سخت باشد آه نتواند تحّمل آند یا وقت نماز به قدرى تنگ باشد آه هيچ نتواند                                        )  ۶۴٣مسئله  (

جان یا مال خودش بترسد      و اگر از دزد بر       ;  ولى اگر بتواند مقدارى جستجو آند به همان مقدار جستجو الزم است             ;  جستجو آند، جستجو الزم نيست     
دهد از بين برود به َحَسب حال او قابل اعتنا نباشد و ترس دیگرى هم نداشته باشد،                               نباید در جستجوى آب برود، ولى اگر مالى آه احتمال مى                  

 .جستجوى آب واجب است
 تيّمم بخواند و بعد قضاى آن را نيز به جا            اگر در جستجوى آب نرود تا وقت نماز تنگ شود معصيت آرده، ولى باید نمازش را با                  )  ۶۴۴مسئله  (
 .آورد
آند، چنانچه دنبال آب نرود و در وسعت وقت با تيّمم نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد آه اگر                               آسى آه یقين دارد آب پيدا نمى         )  ۶۴۵مسئله  (

 .شد، نمازش باطل است آرد آب پيدا مى جستجو مى
 نكند و با تيّمم نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد، در جایى آه جستجو آرده آب بوده، نماز او صحيح                              اگر بعد از جستجو آب پيدا       )  ۶۴۶مسئله  (
 .است
تواند وضو  اگر پيش از وقت نماز یا بعد از داخل شدن وقت نماز، وضو داشته باشد و بداند آه اگر وضوى خود را باطل آند، نمى                  )  ۶۴٧مسئله  (
همچنين است اگر بداند یا یك شاهد مورد اطمينان خبر           ;  دارد، نباید آن را باطل نماید      و مشّقت وضوى خود را نگه     چنانچه بتواند بدون ضرر     ;  بگيرد

 .دهد آه تهّيه آب براى او ممكن نيست، بلكه اگر احتمال صحيح عقالیى هم بدهد، احتياط واجب آن است آه وضوى خود را باطل نكند
یا به مقدار غسل آب دارد، اگر بداند یا یك شاهد مورد اطمينان خبر دهد آه اگر آن را مصرف آند آب          آسى آه فقط به مقدار وضو       )  ۶۴٨مسئله  (

و احتياط واجب آن است آه پيش از وقت نماز هم آن را نریزد، بلكه خالى                   ;  آند، چنانچه وقت نماز داخل شده باشد، مصرف آن حرام است             پيدا نمى 
آند، احتياط واجب آن است آه پيش از وقت نماز هم آب را                هم بدهد آه اگر آب را بریزد، دیگر آب پيدا نمى           و هرگاه احتمال عقالیى   ;  از قّوت نيست  

 .نریزد
آند، اگر بعد از داخل شدن وقت نماز وضوى خود را باطل               نمى داند یا یك شاهد مورد اطمينان خبر دهد آه آب پيدا             آسى آه مى  )  ۶۴٩مسئله  (

 .آن است آه قضاى آن نماز را بخواند ند معصيت آرده، ولى نمازش با تيّمم صحيح است، اگرچه احتياط مستحبمصرف آ آند، یا آبى آه دارد

 :دوم
اى آه آب از چاه بكشد، به آب دسترس نداشته              اگر آسى به واسطه پيرى یا ترس از دزد و جانور و مانند اینها یا نداشتن وسيله                      )  ۶۵٠مسئله  (

 .نكنند ن است اگر تهّيه آردن آب یا استعمال آن به قدرى مشّقت داشته باشد آه مردم، آن را تحّملهمچني; باشد، باید تيّمم آند
اگر براى آشيدن آب از چاه، دلو و ریسمان و مانند اینها الزم دارد و مجبور است بخرد یا آرایه نماید، اگرچه قيمت آن چند برابر                            )  ۶۵١مسئله  (

خواهد آه نسبت به حال او       ن است اگر آب را به چندین برابر قيمتش بفروشند، ولى اگر تهّيه آنها به قدرى پول مى                  همچني;  معمول باشد، باید تهّيه آند    
 .آن مقدار ضرر دارد، واجب نيست تهّيه نماید

                                                           
 .مقدار پرتاب تير را دویست گام معّين فرموده است» شرح من الیحضره الفقيه«در آتاب )قدس سره(مجلسى. ٤
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واند قرض خود را     ت آند آه نمى   داند یا گمان مى     ولى آسى آه مى    ;  اگر ناچار شود آه براى تهّيه آْب قرض آند باید قرض نماید               )  ۶۵٢مسئله  (
 .بدهد، واجب نيست قرض آند

 .اگر آندن چاه مشّقت ندارد، باید براى تهّيه آب، چاه بكند) ۶۵٣مسئله (
 .اگر آسى مقدارى آْب بدون مّنت و خوارى به او ببخشد، باید قبول آند) ۶۵۴مسئله (

 : سوم
 به واسطه استعمال آن، بيمارى یا عيبى در او پيدا شود، یا                          اگر شخصى از استعمال آب بر جان خود بترسد، یا بترسد آه                       )  ۶۵۵مسئله   (

ولى اگر آب گرم براى او ضرر ندارد، باید با آب گرم وضو بگيرد یا                 ;  اش طول بكشد یا شدت یابد، یا به سختى معالجه شود، باید تيّمم نماید                بيمارى
 .غسل آند

بلكه اگر احتمال ضرر بدهد، چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد و از                 ;  دالزم نيست فرد یقين آند آه آب براى او ضرر دار           )  ۶۵۶مسئله  (
 .آن احتمال ترس براى او پيدا شود، باید تيّمم آند

 .نماید آسى آه به درد چشم مبتال است و آب براى او ضرر دارد، باید تيّمم) ۶۵٧مسئله (
ولى اگر ; ند و پيش از نماز بفهمد آه آب برایش ضرر ندارد، تيّمم او باطل است              اگر شخصى به واسطه یقين یا ترِس ضرر، تيّمم آ         )  ۶۵٨مسئله  (

 .بعد از نماز بفهمد، نمازش صحيح است
داند آب برایش ضرر ندارد، چنانچه غسل آند یا وضو بگيرد و بعد بفهمد آه آب براى او ضرر داشته، وضو و غسل                         آسى آه مى  )  ۶۵٩مسئله  (

 .او صحيح است

 :چهارم

هرگاه شخصى بترسد آه اگر آب را به مصرف وضو یا غسل برساند، خود او یا همراهانش از تشنگى بميرند یا بيمار شوند یا به                             )  ۶۶٠  مسئله(
نيز اگر بترسد حيوانى مانند اسب و قاطر آه معموًال براى خوردن             .  قدرى تشنه شوند آه تحّمل آن مشّقت دارد، باید به جاى وضو و غسْل تيّمم نماید                  

گوشتى آه سر بریدن آن باعث ضرر باشد، از تشنگى تلف شود، باید آب را به آن بدهد و تيّمم نماید، اگرچه                               ُبرند و یا حيوان حالل       را نمى  سرش
 .همچنين است اگر آسى آه حفظ جان او واجب است، به طورى تشنه باشد آه اگر انسان، آب را به او ندهد، تلف شود; حيوان مال خودش نباشد

اند داشته باشد،    اگر غير از آب پاآى آه براى وضو یا غسل دارد، آب نجسى هم به مقدار آشاميدن خود و آسانى آه با او مربوط                            )  ۶۶١ه  مسئل(
وضو ولى چنانچه آب را براى حيوانش بخواهد باید آب نجس را به آن بدهد و با آب پاك، ; باید آب پاك را براى آشاميدن بگذارد و با تيّمم نماز بخواند      

 .و غسل را انجام دهد

 :پنجم

آسى آه بدن یا لباسش نجس است و آمى آب دارد آه اگر با آن وضو بگيرد یا غسل آند، براى آب آشيدن بدن یا لباس او                                                )  ۶۶٢مسئله  (
باید آب را به مصرف وضو یا غسل        ولى اگر چيزى نداشته باشد آه بر آن تيّمم آند،            ;  ماند، باید بدن یا لباسش را آب بكشد و با تيّمم نماز بخواند              نمى

 .برساند و با بدن یا لباس نجس نماز بخواند

 :ششم
اگر آسى غير از آب یا ظرفى آه استعمال آن حرام است، آب یا ظرف دیگرى ندارد، مثًال آب یا ظرفش غصبى است و غير از                                 )  ۶۶٣مسئله  (

 .آن، آب و ظرف دیگرى ندارد، باید به جاى وضو و غسل، تيّمم آند

 : هفتم
شود،  هرگاه وقت به قدرى تنگ باشد آه اگر انسان وضو بگيرد یا غسل آند، تمام نماز یا مقدارى از آن بعد از وقت خوانده مى                                )  ۶۶۴مسئله  (

 .باید تيّمم آند
ى نماز او با تيّمم      اگر شخصى عمدًا نماز را به قدرى تأخير بيندازد آه وقت براى وضو یا غسل نداشته باشد، معصيت آرده، ول                          )  ۶۶۵مسئله  (

 .اگرچه احتياط مستحب آن است آه قضاى آن نماز را بخواند; صحيح است
 .ماند یا نه، باید تيّمم آند آسى آه شك دارد آه اگر وضو بگيرد یا غسل آند، وقت براى نماز او مى) ۶۶۶مسئله (
بى آه داشته از دستش برود، اگرچه تيّمم خود را نشكسته باشد در              آسى آه به واسطه تنگى وقت تيّمم آرده، چنانچه بعد از نماز، آ             )  ۶۶٧مسئله  (

 .اش تيّمم باشد، باید دوباره تيّمم نماید صورتى آه وظيفه
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در بين نماز، آبى آه داشته از دستش برود، براى نمازهاى            آسى آه آب دارد اگر به واسطه تنگى وقت با تيّمم مشغول نماز شود و               )  ۶۶٨مسئله  (
 .با همان تيّمم نماز بخواندتواند  بعد مى

تواند وضو بگيرد یا غسل آند و نماز را بدون آارهاى مستحّبى آن، مثل اقامه و قنوت                             اگر انسان به قدرى وقت دارد آه مى            )  ۶۶٩مسئله  (
وقت ندارد، باید غسل آند یا وضو بلكه اگر به اندازه سوره هم ; بخواند، باید غسل آند یا وضو بگيرد و نماز را بدون آارهاى مستحّبى آن به جا آورد         

 .بگيرد و نماز را بدون سوره بخواند
 چيزهایى آه تيّمم بر آنها صحيح است

تيّمم به خاك، ریگ، آلوخ و سنگ، اگر پاك باشند، صحيح است و به ِگل پخته، مثل آجر و آوزه و آهك و گچ پخته نيز تيّمم                                           )  ۶٧٠مسئله  (
 .صحيح است

ولى تيّمم به جواهر، مثل سنگ عقيق و           ;   گچ و سنگ آهك و سنگ مرمر سياه و سایر اقسام سنگها صحيح است                     تيّمم بر سنگ   )  ۶٧١مسئله  (
 .فيروزه، باطل است

اگر خاك، ریگ، آلوخ، سنگ و آنچه آه تيّمم بر آن صحيح است، پيدا نشود، فرد باید به گرد و غبارى آه روى فرش و لباس و                                  )  ۶٧٢مسئله  (
الى لباس و فرش باشد، تيّمم به آن صحيح نيست، مگر آنكه اول دست بزند تا روى آن غبار آلود شود                       نماید، و اگر غبار در البه     مانند اینهاست، تيّمم    

دًا و چنانچه گرد پيدا نشود، باید به ِگل تيّمم آند، و اگر ِگل هم پيدا نشود، احتياط واجب آن است آه نماز را بدون تيّمم بخواند و بع                                     ;  و بعد تيّمم آند    
 .قضاى آن را به جا آورد

و اگر بتواند ِگل را خشك آند و از آن خاك تهّيه              ;  باطل است  اگر بتواند با تكان دادن فرش و مانند آن خاك تهّيه آند، تيّمم به َگرد،                 )  ۶٧٣مسئله  (
 .نماید، تيّمم به ِگل، باطل است

و اگر  ;  ممكن است باید آن را آب آند و با آن وضو بگيرد یا غسل نماید                    آسى آه آب ندارد اگر برف یا یخ داشته باشد، چنانچه                 )  ۶٧۴مسئله  (
ممكن نيست و چيزى هم آه تيّمم به آن صحيح است، ندارد، یعنى فاقد طهورین است، احتياط واجب آن است آه نماز را بدون وضو و تيّمم بخواند و                                

 .بعدًا هم قضا آند
ولى اگر آن چيز به قدرى آم ; تواند به آن تيّمم آند ه آه تيّمم به آن باطل است مخلوط شود، نمى اگر با خاك و ریگ، چيزى مانند آا       )  ۶٧۵مسئله  (

 .باشد آه در خاك یا ریگ، از بين رفته حساب شود، تيّمم به آن خاك و ریگ، صحيح است
 . آن تهّيه نمایداگر فرد چيزى ندارد آه بر آن تيّمم آند چنانچه ممكن است، باید با خریدن و مانند) ۶٧۶مسئله (
 .تيّمم به دیوار ِگلى، صحيح است و احتياط مستحب آن است آه با بودن زمين یا خاك خشك، به زمين یا خاك نمناك، تيّمم نكند) ۶٧٧مسئله (
د طهورین است،    و اگر چيز پاآى آه تيّمم به آن صحيح است، ندارد، یعنى فاق                  ;  آند باید پاك باشد     چيزى آه فرد بر آن تيّمم مى         )  ۶٧٨مسئله  (

 .احتياط واجب آن است آه نماز را بدون وضو و تيّمم بخواند و بعدًا هم قضا آند
بعد بفهمد تيّمم به آن باطل بوده، نمازهایى را آه با آن تيّمم               اگر یقين داشته باشد آه تيّمم به چيزى صحيح است و به آن تيّمم نماید،                )  ۶٧٩مسئله  (

 .بخواند خوانده باید دوباره
 .آند، باید غصبى نباشد چيزى آه فرد بر آن تيّمم مى) ۶٨٠سئله م(
پس اگر در ملك خود، دستها را به زمين بزند و بدون اجازه داخل ملك دیگرى شود و                      ;  تيّمم آردن در فضاى غصبى باطل نيست       )  ۶٨١مسئله  (

 .شود دستها را به پيشانى بكشد، تيّمم او باطل نمى
 .تيّمم غصبى است و یا فراموش آرده باشد، تيّمم او صحيح است، اگرچه فراموش آننده خود غاصب باشداگر نداند محّل ) ۶٨٢مسئله (
 .آسى آه در جاى غصبى حبس است، اگر آب و خاك او غصبى است، باید با تيّمم نماز بخواند) ۶٨٣مسئله (
دست بماند و بعد از زدن دست بر آن، مستحّب است دست را               هب آند، َگردى داشته باشد آه     مستحّب است چيزى آه بر آن تيّمم مى       )  ۶٨۴مسئله  (

 .بریزد بتكاند آه َگرد آن
و اگر نمك روى آن را گرفته باشد،         ;  زار آه نمك روى آن را نگرفته، مكروه است           تيّمم بر زمين گود و خاك جاده و زمين شوره           )  ۶٨۵مسئله  (

 .باطل است
 آيفيت تيّمم

 :واجب استدر تيّمم چهار چيز ) ۶٨۶مسئله (
 ; نّيت. ١
 ;زدن آف دو دست با هم برچيزى آه تيّمم به آن صحيح است. ٢



 46                                                               اهللا العظمى حاج شيخ یوسف صانعى حضرت آیة مطابق با فتاواى مرجع عاليقدر المسائل رساله توضيح
 

روید تا ابروها و باالى بينى، و بنا بر احتياط واجب، باید                مى آشيدن آف هر دو دست به تمام پيشانى و دو طرف آن، از جایى آه موى سر                     .  ٣
 ;دستها روى ابروها هم آشيده شود

 .مام پشت دست راست و بعد از آن آشيدن آف دست راست به تمام پشت دست چپآشيدن آف دست چپ به ت. ۴
 .تيّمم بدل از غسل و بدل از وضو با هم فرقى ندارند) ۶٨٧مسئله (

 احكام تيّمم
اند و  اگر شخص مختصرى از پيشانى و پشت دستها را هم مسح نكند، تيّمم او باطل است، چه عمدًا مسح نكند یا مسئله را ند                                        )  ۶٨٨مسئله  (

ولى دّقت زیاد هم الزم نيست و همين قدر آه بگویند تمام پيشانى و پشت دست مسح شده، آافى                       ;  ندانستنش بخاطر آوتاهى در یاد گرفتن مسئله باشد        
 .است
 .شتان الزم نيستبراى آنكه یقين آند تمام پشت دست را مسح آرده، باید مقدارى باالتر از مچ را هم مسح نماید، ولى مسح بين انگ) ۶٨٩مسئله (
پشت سر هم به جا آورد و اگر بين آنها به قدرى فاصله                پيشانى و پشت دستها را باید از باال به پایين مسح نمود، و آارهاى آن را                  )  ۶٩٠مسئله  (

 .آند، باطل است دهد آه نگویند تيّمم مى
و ;  دل از وضو، و اگر بدل از غسل باشد، باید آن غسل را معّين نماید              در موقع نّيت باید معّين آند آه تيّمم او بدل از غسل است یا ب               )  ۶٩١مسئله  (

چنانچه اشتباهًا به جاى بدل از وضو، بدل از غسل یا به جاى بدل از غسل، بدل از وضو، نّيت آند یا مثًال در تيّمم بدل از غسل جنابت، نّيت تيّمم بدل                      
است، مگر آنكه به نحو تقييدى باشد آه با قصد قربت منافات داشته باشد آه در این صورت                       الذّمه نماید، تيّمم او صحيح        از غسل مّس مّيت یا مافى      

 .تيّمم او باطل است
 . در تيّمم باید پيشانى و آف دستها و پشت دستها، بنا بر احتياط مستحب پاك باشد) ۶٩٢مسئله (
 در پيشانى یا پشت دستها یا در آف دستها مانعى باشد، مثًال چيزى به                انسان باید براى تيّمم، انگشتر را از دست بيرون آورد و اگر            )  ۶٩٣مسئله  (

 .نماید آنها چسبيده باشد، باید برطرف
; تواند باز آند، باید دست را روى آن بكشد              اگر پيشانى یا پشت دستها زخم است و پارچه یا چيز دیگرى آه بر آن بسته نمى                            )  ۶٩۴مسئله  (

چه یا چيز دیگرى آه بر آن بسته نتواند باز آند، باید دست را با همان پارچه به چيزى آه تيّمم به آن صحيح                             همچنين اگر آف دست زخم باشد و پار        
 .است بزند و به پيشانى و پشت دستها بكشد

 .ندولى اگر موى سر روى پيشانى آمده باشد، باید آن را عقب بز; اگر پيشانى و پشت دستها مو داشته باشد، اشكال ندارد) ۶٩۵مسئله (
اگر آسى احتمال دهد آه در پيشانى و آف دستها یا پشت دستها مانعى هست، چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد باید                                          )  ۶٩۶مسئله  (

 .جستجو نماید، تا یقين یا اطمينان پيدا آند آه مانعى نيست
شود باید او را با دست خود او تيّمم دهد،  آسى آه نایب مى و;  ردتواند تيّمم آند، باید نایب بگي      اش تيّمم است و نمى     آسى آه وظيفه  )  ۶٩٧مسئله  (

 .دست خود را به چيزى آه تيّمم به آن صحيح است بزند و به پيشانى و پشت دستهاى او بكشد و اگر ممكن نباشد باید نایب،
همچنين اگر  ;  نه، اعتنا نكند و تيّمم او صحيح است       اگر بعد از آنكه وارد تيّمم شد شك آند آه قسمت پيش از آن را فراموش آرده یا                    )  ۶٩٨مسئله  (

 .بعد از به جا آوردن هر جزء، شك آند آه درست به جا آورده یا نه اعتنا نكند و تيّمم او صحيح است
 .اگر بعد از مسح دست چْپ شك آند آه درست تيّمم آرده یا نه، تيّمم او صحيح است) ۶٩٩مسئله (
ولى اگر براى آار واجب یا         ;  ّمم است، بنا بر احتياط واجب نباید پيش از وقت نماْز براى نماز تيّمم آند                        اش تي  آسى آه وظيفه   )  ٧٠٠مسئله  (

 .تواند با همان تيّمم نماز بخواند مستحّبى دیگر تيّمم آند و تا وقت نماز عذر او باقى باشد، مى
تواند با تيّمم نماز     ماند، در وسعت وقت مى     آخر وقت عذر او باقى مى     اش تيّمم است اگر بداند یا احتمال دهد آه تا             آسى آه وظيفه  )  ٧٠١مسئله  (
شود، باید صبر آند و با وضو یا غسل نماز بخواند، یا در تنگى وقت با تيّمم نماز را به جا  ولى اگر بداند آه تا آخر وقت عذر او برطرف مى ;  بخواند
 .آورد
تواند نمازهاى قضاى خود را با تيّمم بخواند، هر چند احتمال بدهد آه بزودى                     ، مى تواند وضو بگيرد یا غسل آند        آسى آه نمى   )  ٧٠٢مسئله  (

 .شود، خواندن نماز قضا با تيّمم مشكل است ولى اگر بداند آه بزودى عذر او بر طرف مى; شود عذر او برطرف مى
روز وقت معّين دارد حّتى       هاى شبانه  آه مثل نافله  تواند وضو بگيرد یا غسل آند، جایز است نمازهاى مستحّبى را                آسى آه نمى  )  ٧٠٣مسئله  (

 .در اول وقت با تيّمم بخواند، به شرط آنكه علم به بر طرف شدن عذر تا آخر وقت نداشته باشد
 بعد از   اى و تيّمم نماید، مثًال جراحتى در پشت اوست، اگر بعد از غسل و تيّمم نماز بخواند و                         آسى آه احتياطًا باید غسل جبيره       )  ٧٠۴مسئله  (

 .نماز، َحَدث اصغرى از او سرزند مثًال بول آند، براى نمازهاى بعد، باید وضو بگيرد
 .شود اگر به واسطه نداشتن آب یا عذر دیگرى تيّمم آند، بعد از برطرف شدن عذر، تيّمم او باطل مى) ٧٠۵مسئله (
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نماید، تيّمم بدل از     آند، و چيزهایى آه غسل را باطل مى         باطل مى آند، تيّمم بدل از وضو را هم          چيزهایى آه وضو را باطل مى      )  ٧٠۶مسئله  (
 .نماید غسل را هم باطل مى

 .تواند بدل از آنها یك تيّمم نماید تواند غسل آند، اگر چند غسل بر او واجب باشد، مى آسى آه نمى) ٧٠٧مسئله (
ن غسل واجب است انجام دهد، باید بدل از غسل تيّمم نماید، و اگر                 تواند غسل آند، اگر بخواهد عملى را آه براى آ            آسى آه نمى  )  ٧٠٨مسئله  (

 .نتواند وضو بگيرد و بخواهد عملى را آه براى آن وضو واجب است انجام دهد، باید بدل از وضو تيّمم نماید
دل از غسلهاى دیگر نيز تيّمم       اگر آسى بدل از غسل جنابت، تيّمم آند، الزم نيست براى نماز وضو بگيرد، همان طور آه اگر ب                         )  ٧٠٩مسئله  (

 .تواند نماز بخواند و وضو هم الزم نيست األظهر مى آند، على
آند براى او پيش آید، چنانچه براى نمازهاى بعد نتواند غسل آند باید               اگر بدل از غسل تيّمم آند و بعد آارى آه وضو را باطل مى              )  ٧١٠مسئله  (

 .ید بدل از وضو تيّمم آندتواند وضو بگيرد، با وضو بگيرد، و اگر نمى
 .آند و تيّمم دیگرى الزم نيست اش آن است آه بدل از وضو و بدل از غسل تيّمم آند، یك تيّمم آفایت مى آسى آه وظيفه) ٧١١مسئله (
ا وضو یا غسل انجام      اش تيّمم است اگر براى آارى تيّمم آند، تا تيّمم و عذر او باقى است، آارهایى را آه باید ب                           آسى آه وظيفه  )  ٧١٢مسئله  (

تواند انجام دهد، و     ولى اگر با داشتن آب براى نماز مّيت یا خوابيدن تيّمم آرده، فقط آارى را آه براى آن تيّمم نموده مى                        ;  تواند به جا آورد    داد، مى 
 .در مورد تيّمم به خاطر تنگى وقت هم سایر غایات را انجام ندهد

 :بخواند مازهایى را آه انسان با تيّمم خوانده دوبارهدر چند مورد مستحّب است ن) ٧١٣مسئله (
 ;در صورتى آه از استعمال آب ترس داشته ولى عمدًا خود را ُجُنب آرده و با تيّمم نماز خوانده است. ١
 ;آند و عمدًا خود را ُجُنب آرده و با تيّمم نماز خوانده است دانسته یا گمان داشته آه آب پيدا نمى چنانچه مى. ٢
 ;شد آرد، آب پيدا مى چنانچه تا آخر وقت، عمدًا در جستجوى آب نرود و با تيّمم نماز بخواند و بعد بفهمد آه اگر جستجو مى. ٣
 ;است در صورتى آه عمدًا نماز را تأخير انداخته و در آخر وقت با تيّمم نماز خوانده. ۴
 . آه داشته، مصرف آرده استآند و آبى را دانسته یاگمان داشته آه آب پيدا نمى چنانچه مى. ۵
 

 احكام نماز
شود، و اگر پذیرفته نشود، اعمال         تریِن اعمال دینى است آه اگر مورد قبول درگاه خداوند عالم بشود، عبادتهاى دیگر نيز قبول مى                         نماز، مهم 

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

 .»شمارد، سزاوار عذاب آخرت استآسى آه به نماز اهميت ندهد و آن را سبك «:  فرمود)صلى اهللا عليه وآله( اآرم پيامبر. خواند نمى
اگر این مرد در    «:  مردى وارد و مشغول نماز شد و رآوع و سجودش را آامًال به جا نياورد، حضرت فرمودند                 .  روزى رسول خدا در مسجد بود     
 .»خواند، از دنيا برود، به دین من از دنيا نرفته است حالى آه نمازش را این گونه مى
خدا و با خضوع و خشوع و وقار باشد، و متوجه باشد آه                آه به عجله و شتابزدگى نماز نخواند و در حال نماز به یاد              پس انسان باید مواظب باشد    

در موقع نماز آامًال به این         خود را در مقابل عظمت و بزرگى خداوند عالم، بسيار پست و ناچيز ببيند، و اگر انسان                        گوید و  با چه آسى سخن مى      
 بيرون آشيدند و آن حضرت متوجه       )عليه السالم ( نماز، تير را از پاى مبارك امير مؤمنان        شود، چنانچه در حال    خبر مى  د بى مطلب توجه آند، از خو    

حسد، آبر، غيبت، خوردن حرام، آشاميدن مسكرات و            نيز باید نمازگزار توبه و استغفار نماید و گناهانى آه مانع قبول شدن نماز است، مانند                      .نشد
مثًال در حال خواب    .  به جا نياورد   آند، همچنين سزاوار است آارهایى آه ثواب نماز را آم مى          .  هر معصيتى را ترك آند     زآات، بلكه ندادن خمس و    

مثًال .  آند، به جا آورد      موقع نماز به آسمان نگاه نكند و نيز آارهایى آه ثواب نماز را زیاد مى                        آلودگى و خوددارى از بول به نماز نایستد و در               
 .خوش بو نماید ترى عقيق به دست آند، لباس پاآيزه بپوشد، شانه و مسواك آند و خود راانگش

 نمازهاى واجب

 :نمازهاى واجب شش تاست
نمازى آه  .  ۶;  نماز قضاى پدر آه بر پسر بزرگتر واجب است          .۵;  نماز طواف واجب خانه آعبه    .  ۴;  نماز مّيت .  ٣;  نماز آیات .  ٢;  نماز یوميه .  ١

 .شود ه و نذر و َقسم و عهد واجب مىبه واسطه اجار
 نمازهاى واجب یوميه
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نماز صبح  ;  )چهار رآعت (نماز عشا   ;  )سه رآعت (نماز مغرب   ;  )هر آدام چهار رآعت    (ظهر و عصر     :  نمازهاى واجب یوميه، پنج نماز است       
 ).دو رآعت(

 .رآعت خواندشود، دو  در سفر باید نمازهاى چهار رآعتى را با شرایطى آه گفته مى) ٧١۴مسئله (
 وقت نماز ظهر و عصر

آید، سایه آن به طرف       ، صبح آه خورشيد بيرون مى      ٥برند اگر چوب یا چيزى مانند آن را به طور عمودى در زمين هموار فرو                 )  ٧١۵مسئله  (
رسد و ظهر آه     آوتاهى مى آخرین درجه    به شود و در شهرهاى ما، در اول ظهر شرعى          آید این سایه آم مى     آفتاب باال مى   چه هر افتد و  مغرب مى 

آخرین درجه   وقتى سایه به   شود، بنابراین،  رود، سایه زیادتر مى     هر چه خورشيد رو به مغرب مى         گردد و  برمى گذشت، سایه آن به طرف مشرق      
آّلى از بين    به هولى در بعضى شهرها مثل مّكه آه گاهى موقع ظهر سای              ;اول ظهر شرعى است     آوتاهى رسيد و دو مرتبه رو به زیاد شدن نمود،            

 .است شود ظهر شده از آنكه سایه دوباره پيدا شد، معلوم مى رود، بعد مى
مخصوص نماز ظهر، از اول ظهر است تا وقتى آه از ظهر             وقت.  نماز ظهر و عصر، هر آدام وقت مخصوص و مشترآى دارند          )  ٧١۶مسئله  (

وقت به مغرب مانده باشد آه اگر         قعى است آه به اندازه خواندن نماز عصر،        بگذرد، و وقت مخصوص نماز عصر، مو        به اندازه خواندن نماز ظهر    
مخصوص  وقت او قضا شده و باید نماز عصر را بخواند، و بين وقت مخصوص نماز ظهر و                      ظهر آسى تا این موقع، نماز ظهر را نخواند، نماز           

ز ظهر یا عصر را در وقت مخصوص دیگرى بخواند، نمازش                 نما اشتباهًا و اگر آسى   ;  نماز عصر، وقت مشترك نماز ظهر و نماز عصر است              
 .است باطل
اگر پيش از خواندن نماز ظهر، سهوًا مشغول نماز عصر شود و در بين نماز بفهمد اشتباه آرده است، چه در وقت مشترك و چه                               )  ٧١٧مسئله  (

ام و آنچه را مشغولم و آنچه بعد               آه آنچه تا حال خوانده       در وقت مخصوص به ظهر باشد، باید نّيت را به نماز ظهر برگرداند یعنى نّيت آند                                 
 .خوانم، همه نماز ظهر باشد و بعد از آنكه نماز را تمام آرد، نماز عصر را بخواند مى

تواند به جاى نماز ظهر دو رآعت نماز جمعه بخواند، ولى احتياط مستحب آن است آه اگر نماز جمعه                          در روز جمعه انسان مى     )  ٧١٨مسئله  (
 .واند، نماز ظهر را هم بخواند و این احتياط خيلى مطلوب استخ

و اگر از اوایل ظهر تأخير افتاد،        ;  گویند، تأخير نيندازد   احتياط واجب آن است آه نماز جمعه را از موقعى آه عرفًا اول ظهر مى                 )  ٧١٩مسئله  (
 .بخواند به جاى نماز جمعه نماز ظهر

 وقت نماز مغرب و عشا
بر طرف شدن سرخى    (آند و در تحّقق مغرب، ذهاب ُحمره مشرقّيه            همان غروب عرفى است آه خورشيد غروب مى         »  ربمغ«)  ٧٢٠مسئله  (

 .، الزم نيست)طرف مشرق
وقت مخصوص نماز مغرب، از اول مغرب است تا وقتى آه از                .  نماز مغرب و عشا هر آدام وقت مخصوص و مشترآى دارند             )  ٧٢١مسئله  (

ه رآعت نماز بگذارد، و اگر آسى مثًال مسافر باشد و تمام نماز عشا را سهوًا در این وقت بخواند، نمازش باطل است و                               مغرب به اندازه خواندن س     
و وقت مخصوص نماز عشا، موقعى است آه به اندازه خواندن نماز عشا به نصف شب مانده                     ;  باید بعد از نماز مغرب، نماز عشا را دوباره بخواند           

ن موقع نماز مغرب را عمدًا نخواند، باید اول نماز عشا و بعد از آن نماز مغرب را بخواند، و بين وقت مخصوص نماز مغرب                    باشد، و اگر آسى تا ای     
و وقت مخصوص نماز عشا، وقت مشترك نماز مغرب و عشا است، و اگر آسى در این وقت اشتباهًا نماز عشا را پيش از نماز مغرب بخواند و بعد                               

 .مازش صحيح است و باید نماز مغرب را بعد از آن به جا آورداز نماز متوجه شود، ن
آند، مثًال اگر به اندازه خواندن دو رآعت          وقت مخصوص و مشترك آه معناى آن در مسئله قبل گفته شد، براى اشخاص فرق مى                 )  ٧٢٢مسئله  (

و براى آسى آه مسافر نيست،       ;  شود  مشترك مى  نماز از اول ظهر بگذرد، وقت مخصوص نماز ظهر آسى آه مسافر است تمام شده و داخل وقت                      
 .باید به اندازه خواندن چهار رآعت نماز، بگذرد

اگر پيش از خواندن نماز مغرب، سهوًا مشغول نماز عشا شود و در بين نماز بفهمد آه اشتباه آرده، چنانچه به رآوع رآعت                                       )  ٧٢٣مسئله  (
اند و نماز را تمام آند و بعد نماز عشا را بخواند، و اگر به رآوع رآعت چهارم رفته است باید                       چهارم نرفته است، باید نّيت را به نماز مغرب برگرد          

است آه بعد از نماز عشا، دوباره نماز مغرب و عشا را بخواند و این احتياط                  ولى احتياط مستحب آن   ;  نماز را تمام آند، و بعد نماز مغرب را بخواند          
 .است خيلى خوب

                                                           
 .گویند مى» شاخص«برند  چوب یا چيز دیگرى را آه براى معّين آردن ظهر در زمين فرو مى. ٥
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 نماز عشا براى شخص مختار، نصف شب است و طریقه احتساب آن از اول غروب تا طلوع آفتاب است، و احتياط                                 آخر وقت )  ٧٢۴مسئله  (
ولى براى شخص مضطر ـ آه از روى فراموشى یا به سبب ; مستحب براى نماز مغرب و عشا این است آه از اول غروب تا طلوع فجر حساب شود             

 .نيمه شب نخوانده ـ وقت نماز مغرب و عشا تا طلوع فجر ادامه داردخواب یا حيض و مانند اینها نماز را پيش از 
اگر از روى معصيت نماز مغرب یا نماز عشا را تا نصف شب نخواند، بنا بر احتياط واجب، باید تا قبل از اذان صبح، بدون اینكه                            )  ٧٢۵مسئله  (

 .نّيت ادا و قضا آند، به جا آورد
 وقت نماز صبح

موقعى آه آن سپيده پهن شد      .  گویند»  فجر اول «آند آه آن را      اى رو به باال حرآت مى      ن صبح، از طرف مشرق، سپيده     نزدیك اذا )  ٧٢۶مسئله  (
 .آند و اول وقت نماز صبح است و آخر وقت نماز صبح، موقعى است آه آفتاب طلوع مى» فجر دوم«

 احكام وقت نماز
به داخل شدن وقت، خبر      )  مورد اطمينان (ين آند وقت داخل شده است، یا یك ثقه             تواند مشغول نماز شود آه یق        موقعى انسان مى  )  ٧٢٧مسئله  (
 .دهد
; فرد نابينا و آسى آه در زندان است و مانند اینها، بنا بر احتياط واجب باید تا به داخل شدن وقْت یقين نكنند، مشغول نماز نشوند                               )  ٧٢٨مسئله  (

شدن وقت یقين آند،      ها آه براى همه مانع از یقين آردن است، نتواند در اول وقت نماز، به داخل                     ولى اگر انسان به واسطه ابر یا غبار و مانند این              
 .تواند مشغول نماز شود چنانچه گمان داشته باشد آه وقت داخل شده، مى

و در بين نماز بفهمد آه هنوز اگر یك نفر ثقه به داخل شدن وقت خبر دهد، یا انسان یقين آند آه وقت نماز شده و مشغول نماز شود    )  ٧٢٩مسئله  (
ولى اگر در بين نماز بفهمد وقت داخل شده          ;  وقت داخل نشده، نماز او باطل است، و نيز اگر بعد از نماز بفهمد آه تمام نماز را پيش از وقت خوانده                        

 .یا بعد از نماز بفهمد آه در بين نماز، وقت داخل شده، نماز او صحيح است
وجه نباشد آه باید با یقين به داخل شدن وقْت مشغول نماز شود، چنانچه بعد از نماز بفهمد آه تمام نماز را در وقت                               اگر انسان مت  )  ٧٣٠مسئله  (

 .و اگر بفهمد تمام نماز را پيش از وقت خوانده یا بفهمد آه در بين نماز، وقت داخل شده است، نمازش باطل است; خوانده، نماز او صحيح است
ولى اگر در   ;  آند آه وقت داخل شده یا نه، نماز او باطل است           آند وقت داخل شده و مشغول نماز شود و در بين نماز شك             اگر یقين   )  ٧٣١مسئله  (

 .بين نماز یقين داشته باشد آه وقت داخل شده، و شك آند آه آنچه از نماز خوانده در وقت بوده یا نه، نمازش صحيح است
 آه به واسطه به جا آوردن بعضى از آارهاى مستحّب نماز، مقدارى از آن بعد از وقت خوانده                      اگر وقت نماز به قدرى تنگ است       )  ٧٣٢مسئله  (
 .شود، باید قنوت نخواند مثًال اگر به واسطه خواندن قنوت، مقدارى از نماز بعد از وقت خوانده مى. جا نياورد شود، باید آن مستحب را به مى

ت نماز وقت دارد، باید نماز را به نّيت ادا بخواند، ولى نباید عمدًا نماز را تا این وقت تأخير                            آسى آه به اندازه خواندن یك رآع        )  ٧٣٣مسئله  (
 .بيندازد

آسى آه مسافر نيست اگر تا مغرب به اندازه خواندن پنج رآعت نماز وقت دارد، باید نماز ظهر و عصر هر دو را بخواند، و اگر                             )  ٧٣۴مسئله  (
و اگر تا نصف شب به اندازه خواندن پنج رآعت نماز وقت دارد، باید                ;  ر را بخواند و بعدًا نماز ظهر را قضا آند          آمتر وقت دارد باید فقط نماز عص       

نماز مغرب و عشا را بخواند، و اگر آمتر وقت دارد و از روى معصيت نماز را به تأخير انداخته، باید فقط عشا را بخواند و بعدًا نماز مغرب را                                        
 .جب نّيت ادا و قضا ننمایدبخواند و به احتياط وا

آسى آه مسافر است اگر تا مغرب به اندازه خواندن سه رآعت نماز وقت دارد، باید نماز ظهر و عصر را بخواند، و اگر آمتر                                  )  ٧٣۵مسئله  (
ت نماز وقت دارد، باید نماز      و اگر تا نصف شب به اندازه خواندن چهار رآع         ;  وقت دارد باید فقط نماز عصر را بخواند و بعدًا نماز ظهر را قضا آند               

مغرب و عشا را بخواند و اگر آمتر وقت دارد و از روى معصيت نماز را به تأخير انداخته، باید فقط عشا را بخواند و بعدًا مغرب را بدون نّيت ادا                                   
ف شب مانده است، باید فورًا نماز مغرب         و قضا به جا آورد، و چنانچه بعد از خواندن عشا، معلوم شود آه به مقدار یك رآعت یا بيشتر وقت به نص                          

 .را به نّيت ادا به جا آورد
تر باشد   مستحّب است انسان نماز را در اول وقت آن بخواند و در مورد آن خيلى سفارش شده است و هرچه به اول وقت نزدیك                              )  ٧٣۶مسئله  (

 .ا به جماعت بخواندبهتر است، مگر آنكه تأخير آن از جهتى بهتر باشد، مثًال صبر آند آه نماز ر
هرگاه انسان عذرى دارد آه اگر بخواهد در اول وقت نماز بخواند ناچار است با تيّمم یا با لباس و یا بدن نجس نماز بخواند،                                          )  ٧٣٧مسئله  (

 .تواند در اول وقت، نماز بخواند چنانچه بداند یا احتمال دهد آه عذر او تا آخر وقت باقى است، مى
دهد آه یكى از اینها در نماز، پيش آید، باید براى یاد گرفتن                  داند و احتمال مى      مسائل نماز و شّكيات و سهویات را نمى          آسى آه )  ٧٣٨مسئله  (

تواند در اول وقت مشغول نماز شود،         آند، مى  ولى اگر اطمينان دارد آه نماز را به طور صحيح تمام مى              ;  اینها نماز را از اول وقت تأخير بيندازد         
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تواند به   داند، پيش آید، مى    اى آه حكم آن را نمى       داند، پيش نياید، نمازش صحيح است، و اگر مسئله           اى آه حكم آن را نمى       ماز مسئله پس اگر در ن   
 .نددهد، عمل نماید و نماز را تمام آند، ولى بعد از نماز باید مسئله را بپرسد آه اگر نمازش باطل بوده، دوباره بخوا یكى از دو طرفى آه احتمال مى

آند، در صورتى آه ممكن است باید اول قرض خود را بدهد،                اگر وقت نماز وسعت دارد و طلبكار هم طلب خود را مطالبه مى                )  ٧٣٩مسئله  (
مسجد آمد آند، مثًال ببيند مسجد نجس است آه باید اول            همچنين است اگر آار واجب دیگرى آه باید فورًا آن را به جا آورد، پيش              ;  بعد نماز را بخواند   

 .را تطهير آند، بعد نماز بخواند و چنانچه اول نماز بخواند، معصيت آرده، ولى نمازش صحيح است
 نمازهایى آه باید به ترتيب خوانده شود

هر انسان باید 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 ظ                             )  ٧۴٠مسئله  (
 .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 یادش بياید آه نماز ظهر را خوانده است، نمى                          )  ٧۴١مسئله  (
 .ر نماز مغرب و عشاهمين طور است د; عصر برگرداند، بلكه باید نماز را بشكند و نماز عصر را بخواند

اگر نمازگزار در بين نماز عصر یقين آند آه نماز ظهر را نخوانده است و نّيت را به نماز ظهر برگرداند و داخل رآن شود بعد                                )  ٧۴٢مسئله  (
ن، یادش بياید باید نّيت     ولى اگر پيش از داخل شدن در رآ        ;  یادش بياید آه نماز ظهر را خوانده بوده، نمازش باطل است و باید نماز عصر را بخواند                   

 .را به نماز عصر برگرداند و آنچه به نّيت ظهر خوانده دوباره به نّيت عصر بخواند و نمازش صحيح است
ولى اگر وقت به     ;  اگر نمازگزار در بين نماز عصر شك آند آه نماز ظهر را خوانده یا نه، باید نّيت را به نماز ظهر برگرداند                               )  ٧۴٣مسئله  (

 .شود، باید به نّيت نماز عصر، نماز را تمام آند و نماز ظهرش قضا ندارد  آه بعد از تمام شدن نماز، مغرب مىقدرى آم است
اگر نمازگزار در نماز عشا، پيش از رآوع رآعت چهارم شك آند آه نماز مغرب را خوانده یا نه، چنانچه وقت به قدرى آم است                             )  ٧۴۴مسئله  (

شود، باید به نّيت عشا نماز را تمام آند، و اگر بيشتر وقت دارد، باید نّيت را به نماز مغرب برگرداند و                              ب مى آه بعد از تمام شدن نماز، نصف ش         
 .نماز را سه رآعتى تمام آند، بعد نماز عشا را بخواند

 نه، باید نماز را تمام آند،        اگر نمازگزار در نماز عشا بعد از رسيدن به رآوع رآعت چهارم شك آند آه نماز مغرب را خوانده یا                       )  ٧۴۵مسئله  (
 .ولى اگر این شك در وقت مخصوص به نماز عشا باشد، خواندن نماز مغرب الزم نيست; بعد نماز مغرب را بخواند

نده اگر انسان نمازى را آه خوانده احتياطًا دوباره بخواند و در بين نماز یادش بياید، نمازى را آه باید پيش از آن بخواند، نخوا                                  )  ٧۴۶مسئله  (
خواند، اگر یادش بياید نماز ظهر را نخوانده است،                  تواند نّيت را به آن نماز برگرداند، مثًال موقعى آه نماز عصر را احتياطًا مى                              است، نمى  

 .تواند نّيت را به نماز ظهر برگرداند نمى
 .ایز نيستبرگرداندن نّيت از نماز قضا به نماز ادا و از نماز مستحب به نماز واجب، ج) ٧۴٧مسئله (
تواند در بين نماْز نّيت را به نماز قضا برگرداند، ولى باید برگرداندن نّيت به نماز                  اگر وقت نماز ادا وسعت داشته باشد، انسان مى        )  ٧۴٨مسئله  (

 .نشده باشدتواند نّيت را به قضاى صبح برگرداند آه داخل رآعت سوم  قضا، ممكن باشد، مثًال اگر مشغول نماز ظهر است، در صورتى مى
 نمازهاى مستحب

روز بيشتر سفارش شده     هاى شبانه  گویند، و بين نمازهاى مستحّبى به خواندن نافله        »  نافله«نمازهاى مستحّبى زیاد است و آنها را         )  ٧۴٩مسئله  (
عْت نافله مغرب، و دو      اند آه هشت رآعت آن نافله ظهر، و هشت رآعْت نافله عصر، و چهار رآ                      و چهار رآعت    و آنها در غير روز جمعه، سى         

است و چون دو رآعْت نافله عشا را بنا بر احتياط واجب باید نشسته خواند، یك                    رآعْت نافله عشا، و یازده رآعْت نافله شب، و دو رآعْت نافله صبح              
 .شود ولى در روز جمعه بر شانزده رآعت نافله ظهر و عصر، چهار رآعت اضافه مى; شود رآعت حساب مى

 از یازده رآعْت نافله شب، هشت رآعت آن باید به نّيت نافله شب و دو رآعت آن به نّيت نماز َشْفع و یك رآعت آن، به نّيت نماز                                     )٧۵٠مسئله  (
 .َوْتر خوانده شود و دستور آامل نافله شب، در آتابهاى دعا گفته شده است

مثًال آسى آه    .  عْت نماز نافله نشسته را یك رآعْت حساب آرد             توان نشسته خواند، ولى بهتر است دو رآ             نمازهاى نافله را مى     )  ٧۵١مسئله  (
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

 .یك رآعتى نشسته بخواند
 .ید خواندنافله ظهر و عصر و عشا را در سفر نبا) ٧۵٢مسئله (

 هاى یوميه وقت نافله
شود و وقت آن به اندازه وقت نماز ظهر است، ولى وقت فضيلت آن، از اول ظهر                      نافله نماز ظهر پيش از نماز ظهر خوانده مى          )  ٧۵٣مسئله  (

ازاى شاخص هفت وجب باشد، هر      مثًال اگر در  .  شود، به اندازه دو هفتم آن شود       تا موقعى است آه آن مقدار از سایه شاخص آه بعد از ظهر پيدا مى               
 .شود، به دو وجب رسيد، آخر وقت فضيلت نافله ظهر است اى آه بعد از ظهر پيدا مى وقت مقدار سایه
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شود و وقت آن به اندازه وقت نماز عصر است، ولى وقت فضيلت آن تا موقعى                     نافله نماز عصر پيش از نماز عصر خوانده مى          )  ٧۵۴مسئله  (
شود، به چهار هفتم آن برسد، و چنانچه بخواهد نافله ظهر یا نافله عصر را بعد از وقت                       سایه شاخص آه بعد از ظهر پيدا مى         است آه آن مقدار از       

فضيلت 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
وقت نماز نافله مغرب، بعد از تمام شدن نماز مغرب است تا وقتى آه سرخى طرف مغرب آه بعد از غروب آردن آفتاب در                                     )  ٧۵۵له  مسئ(

 .شود، از بين برود آسمان پيدا مى
 .نده شودوقت نافله نماز عشا، بعد از تمام شدن نماز عشا تا نصف شب است و بهتر است بعد از نماز عشا، بالفاصله خوا) ٧۵۶مسئله (
شود و وقت آن، بعد از گذشتن از نصف شب به مقدار خواندن یازده رآعت نماز                      نافله نماز صبح پيش از نماز صبح خوانده مى           )  ٧۵٧مسئله  (

 .ولى احتياط آن است آه قبل از فجر اول نخوانند، مگر آنكه بعد از نافله شب بالفاصله بخوانند آه در این صورت، مانعى ندارد; شب است
 .وقت نافله شب از نصف شب است تا اذان صبح، و بهتر است نزدیك اذان صبح خوانده شود) ٧۵٨مسئله (
 .تواند آن را در اول شب به جا آورد مسافر و آسى آه براى او سخت است نافله شب را بعد از نصف شب بخواند، مى) ٧۵٩مسئله (

 نماز غفيله
شود و وقت آن، بعد از         است آه دو رآعت است و بين نماز مغرب و عشا خوانده مى                 »  غفيلهنماز  «یكى از نمازهاى مستحّبى،      )  ٧۶٠مسئله  (

 :باید این آیه را بخواند» حمد«نماز مغرب است تا وقتى آه سرخى طرف مغرب از بين برود، و در رآعت اول آن، بعد از 
ِه َفَناَدى ِفى الظُُّلماِت َاْن ال ِالَه ِاّال َاْنـَت ُسْبَحاَنَك ِاّنى ُآْنُت ِمَن الظَّـاِلِميَن َفاسَتَجْبنا َلُه َو َنجَّْيناُه ِمَن اْلَغمِّ                    َوَذا النُّوِن ِاْذ َذَهَب ُمغاِضبًا َفَظنَّ َاْن َلْن َنْقِدَر َعَليْ         «

 .»َو َآذِلك ُنْنِجى اْلُمْؤِمنيَن
  :باید این آیه را بخواند» حمد«و در رآعت دوم، بعد از 

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

َاْنَت َاْن ُتَصلَِّى َعَلى َمَحمَّد َو آِل ُمَحمَّد َوَاْن َتْفَعْل ِبى َآذا َو                  ّنى َاسَأُلَك ِبَمفاِتِح اْلَغْيِب َاّلِتى ال َیْعَلُمَها ِاالّ         َاّللُهمَّ اِ   «:و در قنوت آن، این دعا خوانده شود         
َعَلى َطِلَبتِى َتْعَلُم حاَجِتى َفأْسَأُلَك        َو اْلقاِدرُ َاّللُهمَّ َاْنَت َوِلىُّ ِنْعَمِتى       «:  سپس بگوید ;  ، حاجتهاى خود را به زبان آورد         »آذا و آذا«و به جاى آلمه       ،  »َآذا

 .»ِبَحقِّ ُمَحّمد َو آِل ُمَحمَّد َعَلْيِه و َعَلْيِهُم السَّالُم َلمَّا َقَضْيَتَها ِلى
 احكام قبله

 آه در جاى دور قرار دارد، اگر          ولى آسى ;  خانه آعبه آه در مّكه معّظمه واقع شده، قبله است و باید رو به روى آن نماز خواند                      )  ٧۶١مسئله  (
همچنين است آارهاى دیگرى آه مانند سرُبریدن حيوانات، باید رو به قبله انجام                   ;  خواند، آافى است    طورى بایستد آه بگویند رو به قبله نماز مى            

 .گيرد
 .به قبله ایستاده استخواند، باید طورى بایستد آه عرفًا بگویند آه رو  آسى آه نماز واجب را ایستاده مى) ٧۶٢مسئله (
گذارد، باید در    تواند به طور معمول بنشيند و در موقع نشستن، آف پاها را به زمين مى               آسى آه باید نشسته نماز بخواند، اگر نمى       )  ٧۶٣مسئله  (

 .موقع نماز خواندن صورت و سينه و شكم او رو به قبله باشد و الزم نيست ساق پاى او رو به قبله باشد
تواند نشسته نماز بخواند، باید در حال نماز، طورى به پهلوى راست بخوابد آه جلوى بدن او رو به قبله باشد، و اگر                         آسى آه نمى  )  ٧۶۴مسئله  (

ممكن نيست، باید به پهلوى چپ طورى بخوابد آه جلوى بدن او رو به قبله باشد، و اگر این آار را هم نتواند انجام دهد، باید به پشت بخوابد، به                                             
 .ى آه آف پاى او رو به قبله باشدطور
 .نماز احتياط و سجده و تشّهد فراموش شده را باید رو به قبله به جا آورد، و در سجده سهو هم احتياط مستحب همين است) ٧۶۵مسئله (
ى بخواند، الزم نيست رو به      توان در حال راه رفتن و سواره خواند، و اگر انسان در این دو حال نماز مستحبّ                   نماز مستحّبى را مى   )  ٧۶۶مسئله  (

 .قبله باشد
تواند به گفته یك  خواهد نماز بخواند، باید براى پيدا آردن قبله آوشش نماید، تا یقين آند آه قبله آدام طرف است و مى    آسى آه مى  )  ٧۶٧مسئله  (

شناسد و محّل اطمينان است       علمى قبله را مى    دهد، یا به قول آسى آه از روى قاعده               هاى حسى شهادت مى     نفر مورد اطمينان آه از روى نشانه         
شود عمل   و اگر هيچ یك از این راهها ممكن نشد، باید به گمانى آه از محراب مسجد مسلمانان یا قبور آنان یا از راههاى دیگر پيدا مى                                   ;  عمل آند 

 .به قبله پيدا آند، آافى استشناسد گمان  نماید، حّتى اگر از گفته فاسق یا آافرى آه به واسطه قواعد علمى قبله را مى
تواند به گمان خود عمل نماید، مثًال اگر ميهمان از گفته                     آسى آه گمان به قبله دارد، اگر بتواند گمان قویترى پيدا آند، نمى                       )  ٧۶٨مسئله   (

 .یدصاحبخانه گمان به قبله پيدا آند ولى بتواند از راه دیگر گمان قویترى پيدا آند، نباید به حرف او عمل نما
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رود، چنانچه وقت نماز وسعت دارد، بنا         اى ندارد یا با اینكه آوشش آرده، گمانش به طرفى نمى              اگر براى پيدا آردن قبله وسيله      )  ٧۶٩مسئله  (
 .اگرچه به یك جهت نماز خواندن، خالى از وجه نيست; بر احتياط مستحب، باید چهار نماز به چهار طرف بخواند

و احتياط بيشتر   ;  مان آند آه قبله در یكى از دو طرف است، احتياط مستحب آن است آه به هر دو طرف نماز بخواند                      اگر یقين یا گ   )  ٧٧٠مسئله  (
 .در آن است آه در صورت گمان، به چهار طرف، نماز بخواند

 بخواند، بهتر آن است آه       آسى آه بخواهد احتياطًا به چند طرف نماز بخواند، اگر بخواهد نماز ظهر و عصر یا مغرب و عشا را                       )  ٧٧١مسئله  (
 .نماز اول را به هر چند طرف آه واجب است بخواند، بعد نماز دوم را شروع آند

آسى آه یقين به قبله ندارد، اگر بخواهد غير از نماز آارى آند آه باید رو به قبله انجام داد، مثًال بخواهد سر حيوانى را بُبرد، باید                             )  ٧٧٢مسئله  (
 .اگر گمان ممكن نيست، به هر طرف آه انجام دهد صحيح استبه گمان عمل نماید، و 

 پوشانيدن بدن در نماز
 .بيند، باید عورتين خود را بپوشاند، و بهتر است از ناف تا زانو را هم بپوشاند مرد در حال نماز، اگرچه آسى او را نمى) ٧٧٣مسئله (
شود  ولى پوشاندن صورت به مقدارى آه در وضو شسته مى          ;  خود را بپوشاند  زن باید در موقع نماز، تمام بدن، حّتى سر و موى              )  ٧٧۴مسئله  (

تر از مچ را     اّما براى آنكه یقين آند مقدار واجب را پوشانده است، باید مقدارى از اطراف صورت و قدرى پایين                   ;  و دستها و پاها تا مچ، الزم نيست        
 .هم بپوشاند

آورد، بلكه بنا بر احتياط مستحب در موقع سجده             شده یا تشّهد فراموش شده را به جا مى           موقعى آه انسان قضاى سجده فراموش         )  ٧٧۵مسئله  (
 .سهو هم، باید خود را مثل موقع نماز بپوشاند

اگر انسان عمدًا در نماز، عورتش را نپوشاند، نمازش باطل است، بلكه اگر از روى ندانستن مسئله و یا آوتاهى در یاد گرفتن آن                             )  ٧٧۶مسئله  (
 .اشد، بنا بر احتياط واجب، باید نمازش را دوباره بخواندهم ب
اگر در بين نماز بفهمد آه عورتش پيداست، باید آن را فورًا بپوشاند و چنانچه پوشاندن عورت زیاد طول بكشد، احتياط مستحب آن                        )  ٧٧٧مسئله  (

 .است از، عورت او پيدا بوده، نمازش صحيحاست آه نماز را تمام آند و دوباره بخواند، و اگر بعد از نماز بفهمد آه در نم
پوشاند ولى ممكن است در حال دیگر، مثًال در حال رآوع و سجود، نپوشاند،                اگر انسان در حال ایستاده، لباسش عورت او را مى          )  ٧٧٨مسئله  (

مستحب آن است آه با آن لباس نماز             اى آن را بپوشاند، نمازش صحيح است، ولى احتياط                  شود، به وسيله    چنانچه موقعى آه عورت او پيدا مى          
 .نخواند

احتياط مستحب آن است موقعى خود را با اینها بپوشاند آه             ولى تواند در نماز، خود را با علف و برگ درختان بپوشاند،            انسان مى )  ٧٧٩مسئله  (
 .چيز دیگرى نداشته باشد

تواند به دستورى آه براى برهنگان گفته        ا بپوشاند، ِگل ساتر نيست و مى      اگر انسان غير از ِگل هيچ چيز ندارد آه در نماز، خود ر             )  ٧٨٠مسئله  (
 .شود نماز بخواند مى

آند، بنا بر احتياط مستحب باید نماز         اگر نمازگزار چيزى ندارد آه در نماز خود را با آن بپوشاند، چنانچه احتمال دهد آه پيدا مى                    )  ٧٨١مسئله  (
 .اش نماز بخواند د، در آخر وقت مطابق وظيفهرا تأخير بيندازد و اگر چيزى پيدا نكر

خواهد نماز بخواند، اگر براى پوشاندن خود، حّتى برگ درخت و علف نداشته باشد، در صورتى آه نامحرم او را                            آسى آه مى  )  ٧٨٢مسئله  (
اید ایستاده نماز بخواند و جلوى خود را با دست          بيند، ب  و اگر آسى او را نمى     ;  بيند باید نشسته نماز بخواند و عورت خود را با ران خود، بپوشاند              مى

 .تر آورد بپوشاند و در هر صورت رآوع و سجود را با اشاره انجام دهد و براى سجود سر را قدرى پایين
 لباس نمازگزار

 : لباس نمازگزار پنج شرط دارد

 :شرط اول
 .لباس نجس نماز بخواند، نمازش باطل استلباس نمازگزار باید پاك باشد و اگر آسى عمدًا با بدن یا ) ٧٨٣مسئله (
داند با بدن و لباس نجس، نماز باطل است و مقّصر درندانستن حكم مسئله باشد، اگر با بدن یا لباس نجس، نماز                                    آسى آه نمى   )  ٧٨۴مسئله  (

 .بخواند، نمازش باطل است
نجس است، مثال نداند َعَرق شترنجاستخوار، نجس است و با آن           اگر آسى به واسطه تقصير در ندانستن مسئله، چيزنجسى را نداند             )  ٧٨۵مسئله  (

 .نمازبخواند، نمازش باطل است
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اگر آسى نداند آه بدن یا لباسش نجس است و بعد از نماز بفهمد آه نجس بوده، نماز اوصحيح است، ولى احتياط مستحب آن است                            )  ٧٨۶مسئله  (
 .آه اگر وقت دارد، دوباره آن نماز را بخواند

اگر انسان فراموش آند آه بدن یا لباسش نجس است و در بين نماز یا بعد ازآن یادش بياید، باید نمازش را دوباره بخواند، و اگر                                 )  ٧٨٧ه  مسئل(
 .نماید وقت گذشته، قضا

زى از نماز را با آسى آه در وسعت وقت، مشغول خواندن نماز شده، اگر در بين نماز، بدن یا لباسش نجس شود و پيش از آنكه چي       )  ٧٨٨مسئله  (
نجاست بخواند، متوجه شودآه نجس شده،یا بفهمد آه بدن یا لباس او نجس است و شك آند آه همان وقت نجس شده یا از پيش نجس بوده، درصورتى                             

را آب بكشد یا لباسش را زند، باید در بين نماز بدن یا لباسش     آه آب آشيدن بدن یا لباس یا عوض آردن لباس یا بيرون آوردن آن، نماز را به هم نمى                  
ولى چنانچه طورى باشد آه اگر بخواهد بدن یا            ;  عوض نماید،یا اگر چيز دیگرى عورت او را پوشانده، لباسش را بيرون آورد و نماز را تمام آند                        

شود، باید نماز را بشكند و با        خورد و اگر لباس را بيرون آورد برهنه مى         لباسش را آب بكشد یا لباسش را عوض آند یا بيرون آورد، نماز به هم مى                
 .بدن و لباس پاك، نماز بخواند

آسى آه درتنگى وقت، مشغول خواندن نماز شده، اگر در بين نماز، لباس او نجس شود و پيش از آنكه چيزى از نماز را با                                           )  ٧٨٩مسئله  (
وقت نجس شده یا از پيش نجس بوده، درصورتى آه آب              نجاست بخواند، بفهمد آه نجس شده، یا بفهمد آه لباس او نجس است و شك آند آه همان                          

تواند لباس را بيرون آورد، باید لباس را آب بكشد یا عوض آند، یا اگر                   زند و مى   آشيدن یا عوض آردن یا بيرون آوردن لباس، نماز را به هم نمى              
تواند آب   چيز دیگرى عورت او را نپوشانده و لباس را هم نمىاّما اگر; چيز دیگرى عورت او را پوشانده، لباسش را بيرون آورد و نماز را تمام آند     

ولى چنانچه طورى است آه اگر لباس را     ;  بكشد یا عوض آند، باید لباسش را بيرون آورد و به دستورى آه براى برهنگان گفته شد، نماز را تمام آند                    
تواند لباس را بيرون آورد، باید با همان حال، نماز را تمام آند و                    مىخورد و به واسطه سرما و مانند آن ن            آب بكشد یا عوض آند، نماز به هم مى           

 .نمازش صحيح است
آسى آه درتنگى وقت، مشغول خواندن نماز شده، اگر در بين نماز، بدن او نجس شود و پيش از آنكه چيزى ازنماز را با نجاست                             )  ٧٩٠مسئله  (

جس است و شك آند آه همان وقت نجس شده یا از پيش نجس بوده، درصورتى آه آب آشيدن                   بخواند، متوجه شود آه نجس شده، یا بفهمد آه بدن او ن           
 .زند، باید با همان حال، نماز را تمام آند و نمازش صحيح است زند، باید آب بكشد و اگر نماز را به هم مى بدن، نماز را به هم نمى

نچه نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد آه بدن یا لباسش نجس بوده، نمازش                    آسى آه درپاك بودن بدن یا لباس خود شك دارد، چنا              )  ٧٩١مسئله  (
 .صحيح است

 .اگر آسى لباسش را آب بكشد و یقين آند آه پاك شده است و با آن نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد پاك نشده، نمازش صحيح است) ٧٩٢مسئله (
 ویقين آند آه از خونهاى نجس نيست و مثال یقين آند آه خون پشه است، چنانچه بعد از                    اگر آسى خونى در بدن یا لباس خود ببيند         )  ٧٩٣مسئله  (

 .توان با آن نمازخواند، نمازش صحيح است نماز بفهمد آه از خونهایى بوده آه نمى
 مثال یقين آند خون      هرگاه آسى یقين آند خونى آه دربدن یا لباس اوست، خون نجسى است آه نماز خواندن با آن صحيح است،                           )  ٧٩۴مسئله  (

 .زخم و ُدَمل است، اگر چنانچه بعد از نماز بفهمد خونى بوده آه نماز خواندن با آن باطل است، نمازش صحيح است
اگر انسان نجس بودن چيزى را فراموش آند و بدن یا لباسش با رطوبت به آن برسد و در حال فراموشى نماز بخواند و بعد از                                    )  ٧٩۵مسئله  (

ولى اگر بدنش با رطوبت به چيزى آه نجس بودن آن را فراموش آرده برسد و بدون اینكه خود را آب بكشد،                        ;  ياید، نمازش صحيح است   نماز یادش ب  
پس نماز هم باطل است و نيز اگر جایى از          .  غسل آند و نماز بخواند، غسل و نمازش باطل است، چون غسلش به جهت نجاست بدن، باطل بوده است                   

وبت به چيزى آه نجس بودن آن را فراموش آرده برسد و پيش ازآنكه آنجا را آب بكشد، وضوبگيرد و نماز بخواند، وضو و                                اعضاى وضو با رط    
 .نمازش به جهت بطالن وضو از راه نجس بودن جایى از اعضاى وضو، باطل است

ازآنها آب داشته باشد، چنانچه بتواند لباسش را           آسى آه یك لباس دارد اگر بدن و لباسش نجس شود و به اندازه آب آشيدن یكى                         )  ٧٩۶مسئله  (
بيرون آورد، باید بدن را آب بكشد و نماز را اگر در بيابان باشد به دستورى آه براى برهنگان گفته شد، به جا آورد، و اگر در غير بيابان مثل شهر                                   

ر نتواند لباسش را بيرون آورد، درصورتى آه نجاست هر دو                 و اگر به واسطه سرما یا عذر دیگ           ;  و روستا باشد، باید با همان لباس نماز بخواند             
مساوى باشد، مثال هر دو بول یا خون باشد یا نجاست بدن، شدیدتر باشد، مثال نجاستش بول باشد، آه باید دو مرتبه آن را آب آشيد، واجب است بدن                                

 .تواند آب بكشد اس را بخواهد مىرا آب بكشد، و اگر نجاست لباس بيشتر یا شدیدتر باشد، هرآدام از بدن یا لب
دهد آه لباس پاك پيداآند، اگر به واسطه سرما یا           آسى آه غير از لباس نجس، لباس دیگرى ندارد و وقت تنگ است یا احتمال نمى               )  ٧٩٧مسئله  (

ه بتواند لباس را بيرون بياورد، اگر         ولى چنانچ ;  تواند لباس را بيرون بياورد، باید با همان لباس نماز بخواند و نمازش صحيح است                   عذر دیگر نمى  
و اگر در غير بيابان مثًال در شهر باشد، باید با همان لباس نماز                    ;  در بيابان باشد باید نماز را به دستورى آه براى برهنگان گفته شد، به جا آورد                      

 .بخواند، ليكن احتياط مستحب آن است آه نماز را با لباس پاك، قضا نماید
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آه دو لباس دارد، اگربداند یكى ازآنها نجس است و نتواند آنها را آب بكشد و نداند آدام یك آنهاست، چنانچه وقت دارد باید با                           آسى  )  ٧٩٨مسئله  (
خواهد نماز ظهر و عصر بخواند باید با هرآدام یك نماز ظهر و یك نماز عصر بخواند، ولى اگر وقت تنگ                            مثال اگر مى  .  هردو لباس نماز بخواند    

 .نماز را به دستورى آه براى برهنگان گفته شد به جا آورد، و به احتياط مستحب آن نماز را با لباس پاك، قضا نمایداست، باید 

 :شرط دوم
داند پوشيدن لباس غصبى حرام است، اگر عمدًا در لباس غصبى نماز             لباس نمازگزار آه ساتر است، باید مباح باشد وآسى آه مى           )  ٧٩٩مسئله  (

 . نماز را با لباس غير غصبى اعاده نمایدبخواند، باید آن
آند، اگر عمدًا با لباس غصبى نماز بخواند، باید آن            داندنماز راباطل مى   نمى است،ولى حرام غصبى لباس داندپوشيدن مى آه آسى)٨٠٠مسئله  (

 .نماز را با لباس غيرغصبى بخواند
و فرقى نمى آند آه آن       ;  صبى است و با آن نماز بخواند، نمازش صحيح است            اگر آسى نداند یا فراموش آند آه لباس ساتِر او غ             )  ٨٠١مسئله  (

 .لباس را خودش غصب آرده باشد و یا شخص دیگرى آن را غصب آرده باشد
اگر آسى نداند یا فراموش آند آه لباس ساتِر او غصبى است و در بين نماز بفهمد، چنانچه چيز دیگرى عورت او را پوشانده است                          )  ٨٠٢مسئله  (

را بيرون آورد و     آورد، باید آن   تواند فورًا یا بدون اینكه مواالت ـ یعنى پشت سرهم بودن آارهاى نماز ـ به هم بخورد، لباس غصبى را بيرون                       و مى 
م بودن  تواند لباس غصبى را فورًا بيرون آورد، یا اگر بيرون آورد پشت سره              و اگر چيز دیگرى عورت او را نپوشانده یا نمى          ;  نمازش صحيح است  

رآعت هم وقت داشته باشد، بایدنماز رابشكند و بالباس غير غصبى نماز بخواند، و اگر به                  مقدار یك  به خورد، درصورتى آه   هم مى  آارهاى نماز به  
 .براى برهنگان گفته شد، نماز را تمام نماید آه دستورى آورد و به نمازلباسش رابيرون این مقدار وقت ندارد، باید در حال

اگر آسى براى حفظ جانش با لباس غصبى ساتر، نماز بخواند، یامثال براى اینكه دزد لباس غصبى را نبرد با آن نماز بخواند،                                   )  ٨٠٣ه  مسئل(
 .نمازش صحيح است

 اگر  و همچنين است  ;  اگر آسى با عين پولى آه خمس یا زآات آن را نداده، لباس ساتر بخرد، نمازخواندن در آن لباس باطل است                       )  ٨٠۴مسئله  (
 .به ذّمه بخرد و در موقع معامله قصدش این باشد آه از پولى آه خمس یا زآاتش را نداده، بپردازد

 :شرط سوم
اى باشد آه خون جهنده دارد،یعنى حيوانى آه اگر رگ آن را بُبرند، خون از آن َجستن                  لباس نمازگزار نباید از اجزاى حيوان مرده      )  ٨٠۵مسئله  (
 .اى آه مانند ماهى، خون جهنده ندارد، لباس تهّيه آند، احتياط واجب آن است آه با آن نماز نخواند ان مردهبلكه اگر ازحيو; آند مى

بنا بر احتياط واجب نباید چيزى از مردار مانند گوشت و پوست آه داراى روح بوده همراه نمازگزار باشد، گرچه لباس او هم                                  )  ٨٠۶مسئله  (
 .نباشد
اند نماز   ار حالل گوشت مانند مو و پشم آه روح ندارد همراه نمازگزار باشد، یا با لباسى آه ازآنها تهّيه آرده                             اگرچيزى ازمرد )  ٨٠٧مسئله  (

 .بخواند، نمازش صحيح است

 :شرط چهارم
 .لباس نمازگزار نباید از حيوان حرام گوشت باشد و اگر مویى ازآن هم همراه نمازگزار باشد، نماز او باطل است) ٨٠٨مسئله (
اگر آب دهان یا بينى یا رطوبت دیگرى ازحيوان حرام گوشت مانند گربه بر بدن یا لباس نمازگزار باشد، چنانچه تر باشد، نماز                               )  ٨٠٩ئله  مس(

 .باطل است، و اگر خشك شده و عين آن برطرف شده باشد، نماز صحيح است
همچنين است اگر مروارید و موم و عسل همراه او           ;  ، اشكال ندارد  اگر مو و َعَرق و آب دهان آسى بربدن یا لباس نمازگزار باشد              )  ٨١٠مسئله  (
 .باشد
حرام گوشت، چه در داخل تهّيه شده باشد چه درخارج از                  اگر آسى شك داشته باشد آه لباسش از حيوان حالل گوشت است یا                   )  ٨١١مسئله  (

 .آشور، نماز خواندن با آن مانعى ندارد
مه صدفى و مانند آن از حيوان است، نماز خواندن با آن مانعى ندارد، و اگر بداند صدف است و احتمال                        اگر انسان احتمال دهد دآ    )  ٨١٢مسئله  (

 .بدهد صدف گوشت نداشته باشد، نماز خواندن با آن مانعى ندارد
 .نماز خواندن باپوست سنجاب و خز، اشكال ندارد) ٨١٣مسئله (
 .ش آرده از حيوان حرام گوشت است نماز بخواند، نمازش صحيح استداند یا فرامو اگر آسى با لباسى آه نمى) ٨١۴مسئله (

 :شرط پنجم
 .ولى براى زن، درنماز وغير نماز، اشكال ندارد; پوشيدن لباس طالباف براى مرد، حرام و نماز خواندن با آن باطل است) ٨١۵مسئله (
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ر طال به دست آردن و بستن ساعت طال به دست و استعمال عينك                زینت آردن به طال، مانند آویختن زنجير طال به گردن، انگشت            )  ٨١۶مسئله  (
 .ولى زینت آردن به طال، براى زن درنماز و غير نماز اشكال ندارد; طال براى مرد حرام است و نمازخواندن با آنها باطل است

 .ند، نمازش صحيح استاگر مردى نداند یا فراموش آند آه انگشترى یا لباسش ازطالست و با آن نماز بخوا) ٨١٧مسئله (
لباس مرد نمازگزار باید از ابریشم خالص نباشد و در غير نماز هم پوشيدن آن براى مرد حرام است، و چيزهایى مانند بند شلوار                            )  ٨١٨مسئله  (

 .و عرقچين نيز نباید از حریر خالص باشد
 .د، پوشيدن آن براى مرد حرام و نماز خواندن با آن باطل استاگر آستر تمام لباس یا آستر مقدارى از آن از ابریشم خالص باش) ٨١٩مسئله (
 .داند از ابریشم خالص است یا چيز دیگر، پوشيدن آن اشكال ندارد و نماز خواندن با آن صحيح است لباسى را آه نمى) ٨٢٠مسئله (
 .آند اطل نمىدستمال ابریشمى و مانند آن اگر در جيب مرد باشد، اشكال ندارد و نماز را ب) ٨٢١مسئله (
 .پوشيدن لباس ابریشمى براى زن درنماز و غيرنماز، اشكال ندارد) ٨٢٢مسئله (
همچنين آسى  ;  پوشيدن لباس غصبى و ابریشمى خالص و طالباف و لباسى آه از ُمردار تهّيه شده، در حال ناچارى مانعى ندارد                         )  ٨٢٣مسئله  (

 .تواند با این لباسها نماز بخواند شود، مى  ندارد، و تا آخر وقت هم عذر او بر طرف نمىآه ناچار است لباس بپوشد و لباس دیگرى غير از اینها
اگر آسى غير از لباس غصبى ساتر و لباسى آه از ُمردار تهّيه شده، لباس دیگرى ندارد و ناچار نيست لباس بپوشد، باید به                                         )  ٨٢۴مسئله  (

 .دستورى آه براى برهنگان گفته شد، نماز بخواند
تواند با   اگر آسى غير از لباسى آه از حيوان حرام گوشت تهّيه شده، لباس دیگرى ندارد، چنانچه درپوشيدن لباس ناچار باشد، مى                      )  ٨٢۵له  مسئ(

 دیگر  و اگر ناچار نباشد، باید به دستورى آه براى برهنگان گفته شد، نماز را به جا آورد و بنا بر احتياط مستحب، یك نماز                         ;  همان لباس نماز بخواند   
 .هم باهمان لباس بخواند

اگر مرد غير از لباس ابریشمى خالص یا طالباف، لباس دیگرى نداشته باشد، چنانچه در پوشيدن لباس ناچار نباشد، باید به                                       )  ٨٢۶مسئله  (
 .دستورى آه براى برهنگان گفته شد، نماز بخواند

ولى اگر  ;  پوشاند، واجب است اگرچه به آرایه یا خریدارى باشد، تهّيه نماید          اگرآسى چيزى ندارد آه درنماز عورت خود را با آن ب          )  ٨٢٧مسئله  (
تهّيه آن به قدرى پول الزم دارد آه نسبت به دارایى او زیاد است، یا طورى است آه اگر پول را به مصرف لباس برساند، به حال او ضرر دارد،                                      

 .باید به دستورى آه براى برهنگان گفته شد، نماز بخواند
آسى آه لباس ندارد اگر دیگرى لباس به او ببخشد یا عاریه دهد، چنانچه قبول آردن آن براى او مشّقت نداشته باشد، باید قبول                                  )  ٨٢٨له  مسئ(

 .نماید طلب بخشش براى او سخت نيست، باید ازآسى آه لباس دارد، طلب بخشش یا عاریه آند، بلكه اگر عاریه آردن یا
خواهد آن را بپوشد، معمول نيست و باعث          وشيدن لباس شهرت آه پارچه یا رنگ یا دوخت آن براى آسى آه مى                باید انسان از پ   )  ٨٢٩مسئله  (

 .ولى اگر با آن لباس نماز بخواند، اشكال ندارد; حرمتى است خوددارى آند انگشت نما شدن و هتك و بى
و ;  ن خود را به شكل و شمایل یكدیگر درآوردند حرام است                مرد و زن، بدون غرض عقالیى اگر با پوشيدن البسه و یا غير آ                      )  ٨٣٠مسئله  (

 .ولى اگر با آن شكل و شمایل نماز بخواند، نمازش باطل نيست; احتياط مستحب آن است آه مرد لباس زنانه و زن لباس مردانه نپوشد
ریشم خالص یا از اجزاى حيوان حرام گوشت           آسى آه باید خوابيده نماز بخواند، اگر برهنه باشد و لحاف یا تشك او نجس یا اب                         )  ٨٣١مسئله  (

 .باشد، واجب است آه نماز خود را درآنها نخواند، اّما پوشش با آنها در غير حال نماز، خالف احتياط مستحب است
 مواردى آه الزم نيست بدن و لباس نمازگزار پاك باشد

 :است صحيحدرسه صورت، اگر بدن یا لباس نمازگزار نجس باشد، نماز او ) ٨٣٢مسئله (
 ;اول، آنكه به واسطه زخم یا جراحت یا ُدَملى آه دربدن اوست، لباس یا بدنش به خون آلوده شده باشد

 ;، به خون آلوده باشد)شود آه تقریبًا به اندازه یك اشرفى مى(دوم، آنكه بدن یا لباس او به اندازه آمتر از درهم 
 .خواندسوم، آنكه ناچار باشد با بدن یا لباس نجس نماز ب

 :در دو صورت اگر فقط لباس نمازگزار نجس باشد، نماز او صحيح است) ٨٣٣مسئله (
 ;لباسهاى آوچك او مانند جوراب و عرقچين نجس باشد. ١
 .شود مى تفصيل اینها در مسائل بعد گفته. لباس آسى آه پرستار بچه است، نجس شده باشد. ٢
ِ زخم یا جراحت یا ُدَمل باشد، چنانچه طورى است آه آب آشيدن بدن یا لباس یا عوض آردن                      اگر دربدن یا لباس نمازگزار، خون     )  ٨٣۴مسئله  (

; تواند با آن خون، نماز بخواند        لباس براى بيشتر مردم یا براى خصوص او سخت است، تا وقتى آه زخم یا جراحت یا ُدَمل خوب نشده است، مى                              
 .اند و نجس شده، در بدن یا لباس او باشد یى آه روى زخم گذاشتههمچنين است اگر عفونتى با خون بيرون آمده یا دارو
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یابد و شستن آن آسان است، دربدن یا لباس نمازگزار باشد، نماز او                  اگر خون از قسمت بریدگى و زخمى آه به زودى بهبود مى              )  ٨٣۵مسئله  (
 .باطل است

ولى اگر  ;  طوبت زخم نجس شود، جایز نيست نمازگزار با آن، نماز بخواند            اگر جایى از بدن یا لباس آه با زخم فاصله دارد، به ر              )  ٨٣۶مسئله  (
 .شود، به رطوبت آن نجس شود، نماز خواندن با آن مانعى ندارد مقدارى از بدن یا لباس آه معموًال به رطوبت زخم آلوده مى

س انسان برسد، احتياط واجب آن است آه با آن نماز               اگر از زخمى آه داخل دهان و بينى و مانند اینهاست، خونى به بدن یا لبا                      )  ٨٣٧مسئله  (
 .هایش در داخل باشد توان نماز خواند، اگرچه دانه ولى اگر با خون بواسير آلوده شود مى; نخواند

نعى آسى آه بدنش زخم است، اگر دربدن یا لباس خود خونى ببيند و نداند از زخم است یا خون دیگر، نماز خواندن با آن، ما                                       )  ٨٣٨مسئله  (
 .ندارد
اگر چند زخم در بدن آسى باشد و به طورى نزدیك هم باشند آه یك زخم حساب شوند، تا وقتى همه بهبود پيدا نكرده است، نماز                                 )  ٨٣٩مسئله  (

اى نماز، بدن و    ولى اگر به قدرى ازهم دور باشند آه هرآدام یك زخم حساب شوند، هر آدام آه بهبود یافت باید بر                    ;  خواندن با خون آنها اشكال ندارد     
 .لباس را از خون آن آب بكشد

العين، مانند سگ وخوك و ُمردار یا خون غير مسلمانى             اگر به اندازه سِر سوزنى خون حيض یا نفاس یا استحاضه یا خون نجس                )  ٨۴٠مسئله  (
 ولى خونهاى دیگر مثل خون بدن انسان مسلمان          ;اللحم در بدن یا لباس نمازگزار باشد، نماز او باطل است            آه معانِد دینى است و یا خون غير مأآول         

 یا خون حيوان حالل گوشت، اگرچه در چند جاى بدن و لباس باشد، درصورتى آه روى هم آمتر از درهم                        ٦و یا غير مسلمان آه معانِد دینى نباشند،        
 .، نماز خواندن با آن اشكال ندارد)تقریبًا به اندازه یك اشرفى(باشد 
شود ولى اگر پشت آن، جدا، خونى شود، باید هر آدام             آستر بریزد و به پشت آن برسد، یك خون حساب مى              به لباس بى   خونى آه )  ٨۴١مسئله  (

را جدا حساب نمود، پس اگر خونى آه درپشت و روى لباس است روى هم آمتر از درهم باشد، نماز خواندن با آن صحيح و اگر بيشتر باشد، نماز با                      
 .آن باطل است

اگر خون، روى لباسى آه آستر دارد، بریزد و به آستر آن برسد و یا به آستر بریزد و روى لباس خونى شود، باید هرآدام را جدا                               )  ٨۴٢مسئله  (
پس اگر خون روى لباس و آستر، آمتر از درهم باشد، نماز خواندن با آن صحيح است، و اگر بيشتر باشد، نماز خواندن با آن باطل                                     .  حساب نمود 

 .است
اگر خون بدن یا لباس، آمتر از درهم باشد و رطوبتى به آن برسد، درصورتى آه خون و رطوبتى آه به آن رسيده، به اندازه                                      )  ٨۴٣  مسئله(

درهم یا بيشتر شود و اطراف را آلوده آند، نماز خواندن با آن باطل است، ليكن اگر رطوبت و خون به اندازه درهم نشود و اطراف را هم آلوده نكند،                          
 .خواندن با آن مانعى نداردنماز 
اگر بدن یا لباس خونى نشود، ولى به واسطه رسيدن به خون نجس شود، چنانچه مقدارى آه نجس شده آمتر از درهم باشد،                                         )  ٨۴۴مسئله  (
 .توان با آن نمازخواند مى

ثال یك قطره بول روى آن بریزد، نماز           اگر خونى آه دربدن یا لباس است آمتر از درهم باشد و نجاست دیگرى به آن برسد، م                         )  ٨۴۵مسئله  (
 .خواندن با آن، جایز نيست

توان با آنها عورت را پوشاند نجس باشد، چنانچه از ُمردار و                     اگر لباسهاى آوچك نمازگزار مثل عرقچين و جوراب آه نمى                )  ٨۴۶مسئله  (
ه آن را پوشيده باشد یا همراه او باشد و نيز اگر با انگشترى              العين درست نشده باشد، نماز خواندن با آنها صحيح است، چ           حيوان حرام گوشت و نجس    

 .نجس نماز بخواند، اشكال ندارد
 .توان عورت را پوشاند، همراه نمازگزار نباشد احتياط مستحب آن است آه چيز نجسى آه با آن مى) ٨۴٧مسئله (
روز یك مرتبه لباس خود را آب بكشد، اگرچه تا روز دیگر             شبانهآسى آه پرستار بچه است و بيشتر از یك لباس ندارد، هرگاه در              )  ٨۴٨مسئله  (

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

 .یك مرتبه به دستورى آه گفته شد همه آنها را آب بكشد، آافى است
 چيزهایى آه درلباس نمازگزار مستحب است 

; ترین لباسها   لباس سفيد و پاآيزه      پوشيدن عبا و   ;  الحنك عمامه با تحت   :  چند چيز در لباس نمازگزار مستحب است از آن جمله               )  ٨۴٩مسئله  (
 .استعمال بوى خوش و دست آردن انگشتر عقيق

                                                           
 .معاند نيستند، لذا در پاك بودن حكم مسلمانان را دارندمعموًال غير مسلمانان . ٦



 57                                                               اهللا العظمى حاج شيخ یوسف صانعى حضرت آیة مطابق با فتاواى مرجع عاليقدر المسائل رساله توضيح
 

 چيزهایى آه درلباس نمازگزار مكروه است 
پوشيدن لباس سياه، چرك، تنگ، لباس شرابخوار، لباس آسى آه از نجاسْت              :  چند چيز درلباس نمازگزار مكروه است از آن جمله          )  ٨۵٠مسئله  (

 .هاى لباس و دست آردن انگشترى آه نقش صورت دارد همچنين باز بودن دآمه; ه نقش صورت داردآند، لباسى آ پرهيز نمى
 مكان نمازگزار

 : مكان نمازگزار داراى پنج شرط است
ولى ;  خواند، اگرچه روى فرش و تخت و مانند اینها باشد، نمازش باطل است                پس آسى آه در ملك غصبى نماز مى         ;  شرط اول، آنكه مباح باشد     

 ;از خواندن در زیر سقف یا خيمه غصبى مانعى نداردنم
نمازخواندن درملكى آه منفعت آن، مال دیگرى است بدون اجازه آسى آه منفعت ملك، مال اوست، باطل است، مثال در خانه                                  )  ٨۵١مسئله  (
همچنين است اگر درملكى آه       ;   باطل است   اى اگر صاحبخانه یا دیگرى بدون اجازه آسى آه آن خانه را اجاره آرده، نماز بخواند، نمازش                          اجاره

دیگرى در آن حّقى دارد نماز بخواند، مثال اگر مّيت وصّيت آرده باشد آه یك سوم دارایى او را به مصرفى برسانند، تا وقتى یك سوم را جدا نكنند،                                 
 .توان در ملك او نماز خواند نمى
صب آند و در آنجا نماز بخواند، باید دوباره نمازش را در محّل دیگرى                        آسى آه در مسجد نشسته اگر دیگرى جاى او را غ                 )  ٨۵٢مسئله  (
 .بخواند

داند غصبى است نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد، یا در جایى آه غصبى بودن آن را فراموش                           اگر نمازگزار در جایى آه نمى       )  ٨۵٣مسئله  (
 .گرچه خودش آن را غصب آرده باشدآرده نماز بخواند و بعد از نماز یادش بياید، نمازش صحيح است، 

اگر آسى بداند جایى غصبى است و جاهل مقّصر باشد آه درجاى غصبى نماز باطل است و در آنجا نماز بخواند، نمازش باطل                              )  ٨۵۴مسئله  (
 .است
بر احتياط واجب، نمازش     آسى آه ناچار است نماز واجب را سواره بخواند، چنانچه حيوان سوارى یا زین آن غصبى باشد، بنا                          )  ٨۵۵مسئله  (

 .همچنين است اگر بخواهد سواره، نماز مستحّبى بخواند; باطل است
تواند در آن ملك تصّرف آند و نماز             آسى آه درملكى با دیگرى شریك است اگر سهم او جدا نباشد، بدون اجازه شریكش نمى                        )  ٨۵۶مسئله  (
 .بخواند

همچنين ;  ا نداده، ملكى بخرد، تصّرف او درآن ملك حرام و نمازش هم درآن باطل است                  اگر با عين پولى آه خمس و زآات آن ر           )  ٨۵٧مسئله  (
 .است اگر به ذّمه بخرد و در موقع خریدن قصدش این باشد آه ازمالى آه خمس یا زآاتش را نداده، بپردازد

نيست، نماز خواندن درملك او باطل است، و اگر           اگر صاحب ملك به زبان، اجازه نمازخواندن بدهد و انسان بداند آه قلبًا راضى                  )  ٨۵٨مسئله  (
 .اجازه ندهد و انسان یقين آند آه قلبًا راضى است، نماز صحيح است

تصّرف درملك مّيتى آه خمس یا زآات بدهكار است، حرام و نماز خواندن در آن باطل است، مگر آنكه بدهكارى او را بدهند، یا                             )  ٨۵٩مسئله  (
 .ه بپردازندبنا داشته باشند بدون مسامح

تصّرف درملك مّيتى آه به مردم بدهكار است، حرام و نماز خواندن در آن باطل است، ولى تصّرفات جزئى آه براى برداشتن                                )  ٨۶٠مسئله  (
ردازند، مّيت معمول است اشكال ندارد، و نيز اگر بدهكارى او آمتر از مالش باشد و ورثه هم تصميم داشته باشند آه بدون مسامحه بدهى او را بپ                                    

 .تصّرف اشكال ندارد
اگر مّيت قرض نداشته باشد ولى بعضى از ورثه او صغير یا دیوانه یا غایب باشند، تصّرف درملك او حرام و نماز خواندن درآن                            )  ٨۶١مسئله  (

 .باطل است، ولى تصّرفات جزئى آه براى برداشتن مّيت معمول است، اشكال ندارد
خانه و حمام و مانند اینها آه براى وارد شوندگان آماده شده است، اشكال ندارد، ولى درغير از این گونه                             نماز خواندن درمسافر   )  ٨۶٢مسئله  (

توان نمازخواند آه مالك آن اجازه بدهد، یا حرفى بزند آه معلوم شود، براى نماز خواندن اجازه داده است، مثل اینكه به آسى                         مكانها، درصورتى مى  
 .شود براى نماز خواندن هم اجازه داده است  و بخوابد، آه از اینها فهميده مىاجازه دهد درملك او بنشيند

در زمينهاى بسيار وسيعى آه از روستا دور و چراگاه حيوانات است، اگرچه صاحبانش راضى نباشند، نمازخواندن و نشستن و                           )  ٨۶٣مسئله  (
است و دیوار ندارد، اگرچه در بين مالكين آنها صغير و دیوانه باشد، نماز                   و در زمينهاى زراعتى هم آه نزدیك روست          ;  خوابيدن درآن اشكال ندارد    

 .خواندن و عبور و تصّرفات جزئى اشكال ندارد، ولى اگر یكى از صاحبانش ناراضى باشد، تصّرف درآن حرام و نماز خواندن باطل است
مانند ( یا جهت دیگر، ناچار باشد درجایى آه حرآت دارد                   حرآت باشد و اگر به واسطه تنگى وقت              شرط دوم، آنكه مكان نمازگزار باید بى           

نماز بخواند، به مقدارى آه ممكن است، باید درحال حرآت چيزى نخواند و اگر مسير آنها از سمت قبله به طرف دیگر                              )  اتومبيل و آشتى و قطار     
 ;تغيير آرد، به طرف قبله برگردد
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 .اند، مانعى ندارد ر و مانند اینها وقتى ایستادهنمازخواندن در اتومبيل و آشتى و قطا) ٨۶۴مسئله (
 .توان بى حرآت مانْد، نماز باطل است روى خرمن گندم و جو ومانند اینها آه نمى) ٨۶۵مسئله (
 بر احتياط   درجایى آه به واسطه احتمال باد و باران و زیادى جمعيت و مانند اینها اطمينان ندارد آه بتواند نماز را تمام آند، بنا                              )  ٨۶۶مسئله  (

و درجایى آه ماندن درآن حرام است، مثال زیرسقفى آه نزدیك است خراب شود نباید نماز بخواند، ولى اگر خواند،                       ;  واجب نباید نماز را شروع آند      
د، ولى اگر    همچنين روى چيزى آه ایستادن و نشستن روى آن حرام است، مثل فرشى آه اسم خدا برآن نوشته شده نباید نماز بخوان                                 ;  باطل نيست 

 .خواند نمازش صحيح است
اى آوچك است آه جاى رآوع و سجود ندارد،            تواند در آنجا راست بایستد، یا به اندازه          شرط سوم، آنكه درجایى آه سقف آن آوتاه است و نمى             

 ;د را به جا آوردنماز نخواند و اگرناچار شود آه درچنين جایى نماز بخواند، باید به قدرى آه ممكن است، قيام و رآوع و سجو
 نماز نخواند، و چنانچه          )عليهم السالم  (  و امامان    )صلى اهللا عليه وآله       ( انسان براى رعایت ادب، الزم است جلوتر از قبر پيامبر                    )  ٨۶٧مسئله   (
 .احترامى باشد حرام و نماز باطل است بى

احترامى نشود اشكال ندارد، ولى فاصله شدن صندوق شریف           بىاگر در حال نماز چيزى مانند دیوار بين او و قبر مطهر باشد آه                 )  ٨۶٨مسئله  (
 .اى آه روى آن افتاده، آافى نيست و ضریح و پارچه

ولى جایى آه پيشانى را برآن        ;  شرط چهارم، آنكه مكان نمازگزار اگر نجس است، به طورى تر نباشد آه رطوبت آن به بدن یا لباس او برسد                              
 ;آه خشك هم باشد، نمازش باطل است و احتياط مستحب آن است آه مكان نمازگزار، اصال نجس نباشدگذارد، اگر نجس باشد، درصورتى  مى

 .تر باشد بنا بر احتياط مستحب زن و مرد مساوى یكدیگر نایستند و جاى سجده یكى از جاى سجده دیگرى آمى عقب) ٨۶٩مسئله (
 .د، بهتر آن است آه نماز را دوباره بخواننداگر زن مساوى مرد بایستد و با هم وارد نماز شون) ٨٧٠مسئله (
 .اگر بين مرد و زن، دیوار یا پرده یا چيز دیگرى باشد، نمازشان صحيح است و احتياط مستحب هم در دوباره خواندن نيست) ٨٧١مسئله (

تر نباشد، و احتياط واجب آن است آه از         تر یا بلند   ِ بسته، پست   شرط پنجم، آنكه جاى پيشانى نمازگزار ازجاى زانوهاى او، بيش از چهار انگشت             
 .سر انگشتان پا هم بيشتر از این پست و بلندتر نباشد

 .ليكن اگر خواند، نمازش باطل نيست; و احتياط در نماز نخواندن درآنجاست; بودن مرد و زن نامحرم درجاى خلوت، جایز نيست) ٨٧٢مسئله (
 .آنند، باطل نيست، ولى گوش دادن به آنها اگر از نوع حرام باشد، حرام است آن استعمال مىنماز خواندن درجایى آه تار ومانند ) ٨٧٣مسئله (

 جاهایى آه نماز خواندن در آنها مستحب است
است و بعد از     »  مسجدالحرام«درشرع مقّدس اسالم بسيار سفارش شده است آه نماز را درمسجد بخوانند و بهتر ازهمه مسجدها                      )  ٨٧۴مسئله  (
و »  مسجد محله «هرشهر، سپس   »  مسجد جامع «و بعد   »  المقّدس مسجد بيت «و بعد از آن     »  مسجد آوفه «و بعد،   »  )صلى اهللا عليه وآله   ( لنبىمسجدا«آن،  

 .»مسجد بازار«بعد از آن 
آه مثل نماز   ولى براى درك فضيلت جماعت و سایر اسباب فضيلت          ;  براى زنها نمازخواندن درخانه، بلكه در اتاق عقب بهتر است         )  ٨٧۵مسئله  (

 .جماعت باشد، خواندن درمسجد بهتر است
 مستحّب است، بلكه بهتر از نماز در مسجد است، و نماز درحرم مطهر حضرت                              )عليهم السالم  ( نماز خواندن در حرم امامان        )  ٨٧۶مسئله   (

 . برابر با دویست هزار رآعت نماز است)عليه السالم(اميرالمؤمنين
د و رفتن به مسجدى آه نمازگزار ندارد، مستحّب است و همسایه مسجد، اگر عذرى نداشته باشد، مكروه است                        زیاد رفتن به مسج   )  ٨٧٧مسئله  (

 .در غير از مسجد نماز بخواند
شود، غذا نخورد و درآارها با او مشورت نكند وهمسایه او نشود و از او زن                  مستحّب است انسان باآسى آه درمسجد حاضر نمى       )  ٨٧٨مسئله  (

 . او زن ندهدنگيرد و به
 جاهایى آه نماز خواندن در آنها مكروه است 

 :نماز خواندن در چند جا مكروه است از آن جمله) ٨٧٩مسئله (
آنند، زحمت نباشد، و     در جاده و خيابان وآوچه، اگر براى آسانى آه عبور مى          ;  مقابل درى آه باز است    ;  مقابل انسان دیگر  ;  زمين نمكزار ;  حمام

اى آه محِل  مقابل چاه و چاله; در آشپزخانه و هر جا آه آوره آتش باشد; مقابل آتش و چراغ;  حرام است، ولى نماز باطل نيست   چنانچه زحمت باشد،  
رو به روى عكس و مجسمه چيزى آه روح دارد، مگر آنكه روى آن پرده بكشند و یا آنكه بودن آن عكس از حيث ترویج مذهب و یا                                          ;  بول باشد 

در جایى آه عكس باشد، اگرچه رو به روى             ;  در اتاقى آه ُجُنب در آن باشد         ;  د آنها آراهت و آمى ثواب نماز را جبران آند              یادآورى شهدا و مانن    
 .و نيز در قبرستان; بين دو قبر; روى قبر; مقابل قبر; نمازگزار نباشد
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 است جلوى خود چيزى بگذارد و اگر چوب یا           خواند، یا آسى رو به روى اوست، مستحبّ         آسى آه در محّل عبور مردم نماز مى        )  ٨٨٠مسئله  (
 .ریسمانى هم باشد، آافى است

 احكام مسجد
نجس آردن زمين و سقف و بام و طرف داخل دیوار مسجد، حرام است و هرآس بفهمد آه نجس شده است، باید فورًا نجاست آن                               )  ٨٨١مسئله  (

را هم نجس نكنند، و اگر نجس شود، نجاستش را برطرف نمایند، مگر آنكه                و احتياط واجب آن است آه طرف بيرون دیوار مسجد             ;  را برطرف آند  
 .واقف، آن را جزء مسجد قرار نداده باشد

اگر انسان نتواند مسجد را تطهير نماید، یا آمك الزم داشته باشد و پيدا نكند، تطهير مسجد بر او واجب نيست، ولى اگر                                                  )  ٨٨٢مسئله   (
 .تواند تطهير آند اّطالع دهد  احتياط واجب، باید به آسى آه مىاحترامى به مسجد باشد، بنا بر بى

اگر جایى از مسجد نجس شود آه تطهير آن بدون آندن یا خراب آردن ممكن نيست باید آنجا را بكنند یا اگر خرابى زیاد الزم                                      )  ٨٨٣مسئله  (
 را نجس آرده است و بر اشخاصى آه براى تطهير مسجد جایى              آید خراب نمایند، و هزینه پرآردن چاله و تعمير خرابى برآسى است آه مسجد               نمى

ولى اگر آسى آه    ;  اند، وساختن جایى آه خراب آرده اند، واجب نيست           اند، یا قسمتى از آن را خراب نمودند، پرآردن جایى آه آنده               از آن را آنده   
 .نجس آرده بكند یا خراب آند، در صورت امكان باید پرآند و تعمير نماید

اگر مسجدى را غصب آنند و به جاى آن خانه ومانند آن بسازند یا تخریب آرده و جزء خيابان و آوچه نمایند آه دیگر به آن                                         )  ٨٨۴ه  مسئل(
شود زمين مسجد به هيچ قيمت از مسجدّیت          مسجد نگویند، گرچه ترتيب احكام مسجد بر آنها، مطابق با احتياط مستحب است، به جهت آنكه گفته مى                    

هاست و با هم تفاوتى ندارند و با تغيير عنوان، احكام مسجدّیت از               ليكن اقوى، خروج آن از مسجدّیت و بودن آن مثل بقّيه خيابانها و آوچه               ;  نمى افتد 
 .به عالوه آه بقاى عنوان مسجد، بى اثر است، پس اعتبارش هم غير صحيح است; شود رود و عرفًا مسجد از بين رفته تلّقى مى بين مى

 .حرام است، و اگر یكى از آنها نجس شود، تطهير آن واجب است)عليهم السالم( نجس آردن حرم امامان) ٨٨۵مسئله (
شود و   اگر حصير مسجد نجس شود، بنا بر احتياط واجب باید آن را آب بكشند، ولى چنانچه به واسطه آب آشيدن، خراب مى                                 )  ٨٨۶مسئله  (

 .زینه اصالح به عهده آسى است آه آن را نجس آرده استبریدن جاى نجس بهتراست، باید آن را بُبرند و ه
و همچنين بردن چيزى آه نجس شده،             ;  احترامى به مسجد باشد، حرام است           بردن عين نجس، مانند خون درمسجد اگر بى                )  ٨٨٧  مسئله(

 .احترامى به مسجد باشد، حرام است درصورتى آه بى
بزنند و فرش آنند و پرچم سياه بكوبند و وسایل چاى در آن ببرند، درصورتى آه این                        خوانى چادر    اگر مسجد را براى روضه       )  ٨٨٨  مسئله(

 .قبيل آارها به مسجد ضرر نرساند و مانع نمازخواندن نشود، اشكال ندارد
روح دارد  بنا بر احتياط واجب نباید صورت چيزهایى آه مثل انسان و حيوان                         همچنين;  نباید مسجد را به طال زینت نمایند           )    ٨٨٩  مسئله(

 .درمسجد نقش آنند و نقاشى چيزهایى آه روح ندارد مثل گل و بوته، مكروه است
 .توانند آن را بفروشند یا داخل ملك و جاده نمایند اگر مسجد خراب هم بشود نمى)  ٨٩٠ مسئله(
 قبيل وسایل را صرف تعمير همان         فروختن در و پنجره و چيزهاى دیگر مسجد، حرام است و اگر مسجد خراب شود، باید این                       )    ٨٩١  مسئله(

توانند آن را  ولى اگر در مسجدهاى دیگر هم مورد استفاده نباشد، مى; مسجد آنند و چنانچه به آار آن مسجد نياید، باید درمسجد دیگرى مصرف شود          
 .بفروشند و پول آن را اگر ممكن است صرف تعمير همان مسجد، وگرنه صرف تعمير مساجد دیگر نمایند

باشد، مستحب است و اگر مسجد طورى خراب شود آه تعمير آن ممكن                 ساختن مسجد و تعمير مسجدى آه نزدیك به خرابى مى           )    ٨٩٢  همسئل(
 .توانند مسجدى را آه خراب نشده، براى احتياج مردم خراب آنند و بزرگتر بسازند توانند آن را خراب آنند و دوباره بسازند، بلكه مى نباشد، مى

بو  خواهد به مسجد برود، مستحّب است خود را خوش           و آسى آه مى   ;   تميز آردن مسجد و روشن آردن چراغ آن مستحب است            )  ٨٩٣  مسئله(
آند و لباس پاآيزه و قيمتى بپوشد، وتِه آفش خود را وارسى آند آه نجاستى به آن نباشد، وموقع داخل شدن به مسجد، اول پاى راست و موقع بيرون                                

 .بگذارد، و همچنين مستحّب است از همه زودتر به مسجد برود و ازهمه دیرتر از مسجد بيرون آیدآمدن، اول پاى چپ را 
تحّيت و احترام مسجد بخواند، و اگر نماز واجب یا                 شود، مستحّب است دو رآعت نماز به قصد             وقتى انسان وارد مسجد مى       )    ٨٩۴  مسئله(

 .مستحّب دیگرى هم بخواند، آافى است
ابيدن در مسجد اگر انسان ناچار نباشد و صحبت آردن راجع به آارهاى دنيا و مشغول صنعت شدن و خواندن شعرى آه                                  خو)    ٨٩۵  مسئله(

اى را طلب آند و       همچنين مكروه است اگر آب دهان و بينى یا اخالط سينه را درمسجد بيندازد و گمشده                      ;  نصيحت و مانند آن نباشد، مكروه است         
 .ندارد لند آردن صدا براى اذان مانعىصداى خود را بلند آند، ولى ب

راه دادن بچه و دیوانه به مسجد، مكروه است و همچنين است آسى آه پياز و سير و مانند اینها خورده آه بوى دهانش مردم را                                 )    ٨٩۶  مسئله(
 .آند اذّیت مى
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 اذان و اقامه
ولى در نماز عيد فطر و قربان و نماز باران و در        ;   و اقامه بگویند   براى مرد و زن مستحّب است آه پيش از نمازهاى یوميه، اذان           )    ٨٩٧  مسئله(

و در نماز مّيت ونمازهاى واجب دیگر اگر فرادا            »  َالصَّالة«نمازهاى واجب دیگر اگر به جماعت خوانده شود، مستحّب است آه سه مرتبه بگویند                     
 . را به قصد رجا بگویند»َالصَّالة«خوانده شود، سه مرتبه 

و درگوش چپش    »  اذان«آید یا پيش از آنكه بند نافش بيفتد، درگوش راست او                   مستحّب است در روز اولى آه بچه به دنيا مى              )    ٨٩٨  مسئله(
 .بگویند» اقامه«

َحىَّ َعَلى   «;  »مَّدًا َرُسوُل الّلهُ    َاشَهُد َانَّ ُمحَ    «;  »َاْشَهُد َاْن ال ِالَه ِاالَّ الّلهُ          «;  )چهار مرتبه    (»َالّلُه َاْآَبرُ    «:هجده جمله است    »  اذان«)    ٨٩٩  مسئله(
یعنى دو مرتبه   :  ، هفده جمله است   »اقامه«و  ;  )هریك دو مرتبه  (»  ال ِالَه ِاالَّ الّلهُ   «;  »َالّلُه َاْآَبرُ «;  »َحىَّ َعلى َخْيِر اْلَعَملِ   «;  »َحىَّ َعَلى اْلِفالحِ  «;  »الصَّلوِة

 »َقْد قاَمِت الصَّلوةُ  «گفتن دو مرتبه    »  َحىَّ َعَلى َخْيِر اْلَعَملِ   «شود و بعد از گفتن       از آخر آن آم مى    »   ِاالَّ الّلهُ  ال ِالهَ «از اول اذان و یك مرتبه       »  َالّلُه َاْآَبر «
 .را باید اضافه نمود

به ،  »ْشَهُد َانَّ ُمَحمَّدًا َرُسوُل الّلهِ      َا«جزء اذان و اقامه نيست، ولى خوب است بعد از                ،  »َاْشَهُد َانَّ َعِلّيًا اميُر المؤمنين و َوِلىُّ الّلهِ          «)    ٩٠٠  مسئله(
 .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]وار پرستشسزا [همتاست، خداى دیگرى دهم غير از خدایى آه یكتا و بى شهادت مى«
 .»َاْشَهُد َانَّ ُمَحمَّدًا َرُسوُل الّلُه«
 .» پيامبر و فرستاده خداست)صلى اهللا عليه وآله( شهادت مى دهم آه حضرت محّمد بن عبدالّله«
 .»المؤمنين و َوِلىُّ الّلِه َاْشَهُد َانَّ َعِلّيًا اميُر«
 .» است]برهمه خلق[ولّى خدا امير مؤمنان و )عليه السالم( دهم آه على شهادت مى«
 !»َحىَّ َعَلى الصَّلوة«
 !»بشتاب براى نماز«
 !»َحىَّ َعَلى اْلَفالح«
 !»بشتاب براى رستگارى«
 !»َحىَّ َعلى َخْيِر اْلَعَمِل«
 !»]آه نماز است[بشتاب براى بهترین آارها «
 .»َقْد قاَمِت الّصلوة«
 .»به تحقيق، نماز برپاشد«
 .»ُهال ِالَه ِاالَّ الّل«
 .»همتاست  نيست، مگر خدایى آه یكتا و بى]سزاوار پرستش[خدایى «
 .وگرنه باید آن را از سر بگيرد; هاى اذان و اقامه خيلى فاصله شود نباید بين جمله)  ٩٠١ مسئله(
 :شود درپنج نماز، اذان ساقط مى)  ٩٠٢ مسئله(
 ;نماز عصر روز جمعه. ١
 ;ّجه استنماز عصر روز عرفه آه روز نهم ذیح. ٢
 ;نماز عشاى شب عيد قربان، براى آسى آه در مشعرالحرام باشد. ٣
 ;نماز عصر وعشاى زن مستحاضه. ۴
 .تواند از بيرون آمدن بول و غائط خوددارى آند نماز عصر و عشاى آسى آه نمى. ۵

ولى فاصله شدن نافله و تعقيب،         ;  ين آنها باشد   شود آه با نماز قبلى فاصله نشود یا فاصله آمى ب                 در این پنج نماز، در صورتى اذان ساقط مى             
 .ضررى ندارد

 .خواند، نباید براى نماز خود، اذان و اقامه بگوید اگر براى نماز جماعتى اذان و اقامه گفته باشند، آسى آه با آن جماعت نماز مى)  ٩٠٣ مسئله(
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شده، تا وقتى آه صفها به هم نخورده و جمعيت متفّرق نشده،               تماماگر براى خواندن نماز جماعت به مسجد برود و ببيند جماعت              )    ٩٠۴  مسئله(
 .باشد درصورتى آه براى نماز جماعت، اذان و اقامه گفته شده; خود، اذان و اقامه بگوید تواند براى نماز نمى
نخورده است، اگر انسان بخواهد فرادا      اى مشغول نماز جماعت هستند، یا نماز آنان تازه تمام شده و صفها به هم                  در جایى آه عده   )    ٩٠۵  مسئله(

 :شود شود نماز بخواند، با سه شرط اذان و اقامه از او ساقط مى یا با جماعت دیگرى آه برپا مى
 ;اول، آنكه براى آن نماز، اذان و اقامه گفته باشند

 ;دوم، آنكه نماز جماعت باطل نباشد
مسجد باشد و او بخواهد در بام مسجد نماز بخواند، مستحّب                 گر نماز جماعت، داخل    پس ا ;  سوم، آنكه نماز او و نماز جماعت دریك مكان باشد             

 .بگوید است اذان و اقامه
اگر در شرط دوم از شرطهایى آه درمسئله قبل گفته شده، شك آند، یعنى شك آند آه نماز جماعت صحيح بوده یا نه، اذان و اقامه                           )    ٩٠۶  مسئله(

 .از دوشرط دیگر، شك آند مستحّب است اذان و اقامه بگویدولى اگر دریكى ; از او ساقط است
شنود بگوید، ولى در حكایت اقامه آه ازدیگرى بشنود به              شنود مستحّب است هرقسمتى را آه مى         آسى آه اذان دیگرى را مى       )    ٩٠٧  مسئله(

 .اميد ثواب بگوید
خواهد بخواند  شد یا نه، درصورتى آه بين آن اذان و اقامه و نمازى آه مىآسى آه اذان و اقامه دیگرى را شنيده، چه با او گفته با    )    ٩٠٨  مسئله(

 .تواند براى نماز خود اذان و اقامه نگوید زیاد فاصله نشده باشد، مى
 .شود اگر مرد اذان زن را با قصد لذت بشنود، اذان از او ساقط نمى)  ٩٠٩ مسئله(
 .گر قبل از اذان بگویند، صحيح نيستاقامه باید بعد از اذان گفته شود و ا)  ٩١٠ مسئله(
بگوید، باید از جایى آه      »  َحـىَّ َعَلى الصَّلوة  «را پيش از    »  َحىَّ َعَلى الَفالح  «اگر آلمات اذان و اقامه را بدون ترتيب بگوید، مثال              )    ٩١١  مسئله(

 .بگوید ترتيب به هم خورده دوباره
گر بين آنها به قدرى فاصله دهد آه اذانى را آه گفته اذان این اقامه حساب نشود، مستحّب                         باید بين اذان و اقامه فاصله ندهد و ا           )    ٩١٢  مسئله(

همچنين اگر بين اذان و اقامه و نماز به قدرى فاصله دهد آه اذان و اقامه آن نماز حساب نشود، مستحّب است                              ;  است دوباره اذان و اقامه را بگوید        
 .دوباره براى آن نماز، اذان واقامه بگوید

اذان و اقامه باید به عربى صحيح گفته شود، پس اگر به عربى غلط بگوید، یا به جاى حرفى حرف دیگر بگوید، یا مثال ترجمه                                )    ٩١٣  مسئله(
 .آنها را به فارسى بگوید، صحيح نيست

 .يش از وقت بگوید، باطل استاذان و اقامه باید بعد از داخل شدن وقت نماز گفته شود و اگر عمدًا یا از روى فراموشى پ)  ٩١۴ مسئله(
اگر پيش از گفتن اقامه شك آند آه اذان گفته یا نه، باید اذان را بگوید، ولى اگر مشغول اقامه شود و شك آند آه اذان گفته یا نه،                                   )    ٩١۵  مسئله(

 .گفتن اذان الزم نيست
 قسمت پيش از آن را گفته یا نه، باید قسمتى را آه در گفتن آن                    اگر دربين اذان یا اقامه پيش از آنكه قسمتى را بگوید شك آند آه                )    ٩١۶  مسئله(

 .شك آرده بگوید، ولى اگر درحال گفتن قسمتى از اذان یا اقامه شك آند آه آنچه پيش ازآن است گفته یا نه، گفتن آن الزم نيست
ل باشد و دستها را به گوش بگذارد و صدا را بلند                مستحّب است انسان در موقع گفتن اذان، رو به قبله بایستد و با وضو یا غس                      )    ٩١٧  مسئله(

 .هاى اذان آمى فاصله دهد و بين آنها حرف نزند نماید و بكشد و بين جمله
هاى آن را به هم نچسباند، ولى به         تر بگوید و جمله    مستحّب است بدن انسان در موقع گفتن اقامه آرام باشد و آن را از اذان آهسته                )    ٩١٨  مسئله(
 .هاى اقامه فاصله ندهد دهد، بين جمله هاى اذان فاصله مى  آه بين جملهاى اندازه
مستحّب است بين اذان و اقامه یك قدم بردارد، یا قدرى بنشيند یا سجده آند یا ذآر بگوید یا دعا بخواند یا قدرى ساآت باشد یا                                      )    ٩١٩  مسئله(

 .قامه نماز صبح، مستحب نيستحرفى بزند یا دو رآعت نماز بخواند، ولى حرف زدن بين اذان و ا
 .شناس و صدایش بلند باشد و اذان را در جاى بلند بگوید آنند، عادل و وقت مستحّب است آسى را آه براى گفتن اذان معّين مى)  ٩٢٠ مسئله(

 واجبات نماز
 :واجبات نماز یازده چيز است

; سالم.  ٩;  تشّهد.  ٨;  ِذآر.  ٧;  قرائت.  ۶;  سجود.  ۵;  رآوع .۴;   در اول نماز   » اآبر الّله«االحرام، یعنى گفتن     تكبيرة.  ٣;  )ایستادن(قيام  .  ٢;  نّيت.  ١
 ).پى در پى بودن اجزاى نماز(مواالت،  .١١; ترتيب. ١٠

ز باطل  بعضى از واجبات نماز، رآن است، یعنى اگر انسان آنها را به جا نياورد، یا در نماز اضافه آند، عمدًا باشد یا اشتباهًا، نما                        )    ٩٢١  مسئله(
 .شود شود و چنانچه اشتباهًا آم یا زیاد گردد، نماز باطل نمى شود و بعضى دیگر، رآن نيست، یعنى اگر عمدًا آم یا زیاد شود، نماز باطل مى مى
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 :ارآان نماز پنج چيز است
 .دو سجده. ۵; رآوع. ۴; )پيش از رآوعایستادن (االحرام و قيام متصل به رآوع،  قيام درموقع گفتن تكبيرة. ٣; االحرام تكبيرة. ٢; نّيت. ١
 نّيت. ١
انسان باید نماز را به نّيت قربت، یعنى براى انجام فرمان خداوند عالم به جا آورد و الزم نيست نّيت را از قلب خود بگذراند یا                                   )    ٩٢٢  مسئله(

 .خوانم قربًة الى الّله چهار رآعت نماز ظهر مى: مثال به زبان بگوید آه
. خوانم و معّين نكند آه ظهر است یا عصر، نمازش باطل است              اگر آسى درنمازظهر یا عصر نّيت آند آه چهار رآعت نماز مى              )  ٩٢٣  مسئله(

همچنين آسى آه مثال قضاى نماز ظهر بر او واجب است، اگر در وقت نماز ظهر بخواهد آن نماز قضا شده یا نماز ظهر را بخواند، باید نمازى را                                  
 .ّيْت معّين آندخواند، در ن آه مى

آنى، نداند   پس اگر در بين نماز به طورى غافل شود آه اگر بپرسند چه مى             .  انسان باید از اول تا آخر نماز به نّيت خود باقى باشد           )    ٩٢۴  مسئله(
 .آند، نمازش باطل است چه مى

اآند، یعنى براى نشان دادن به مردم نماز بخواند، نمازش          پس آسى آه ری   .  انسان باید فقط براى انجام امر خداوند عالم نماز بخواند         )    ٩٢۵  مسئله(
 .باطل است، خواه فقط براى مردم باشد یا خدا و مردم هردو را درنظر بگيرد

اگر آسى قسمتى از نماز را هم براى غيرخدا به جا آورد، نمازش باطل است، چه آن قسمت، واجب باشد مثل حمد و سوره، چه                              )    ٩٢۶  مسئله(
بلكه اگر تمام نماز را براى خدا به جا آورد ولى براى نشان دادن به مردم در جاى مخصوصى، مثل مسجد، یا در وقت                                 ;  انند قنوت مستحب باشد م  

 .مخصوصى مثل اول وقت، یا به طور مخصوصى، مثال با جماعت نماز بخواند، نمازش باطل است
 االحرام تكبيرة. ٢
پشت سر هم   »  اآبر« و   »الّله« و دو آلمه     »اآبر«و  »  الّله«ماز، واجب و رآن است و باید حروف           در اول هر ن    »الّله اآبر «گفتن  )    ٩٢٧  مسئله(

گفته شوند و نيز باید این دو آلمه به عربى صحيح گفته شوند و اگر به عربى غلط گفته شود، یا مثال آسى ترجمه آن را به فارسى بگوید، صحيح                                         
 .نيست
خواند، مثال به اقامه یا به دعایى آه پيش          االحرام نماز را به چيزى آه پيش از آن مى          نمازگزار، تكبيرة احتياط واجب آن است آه      )    ٩٢٨  مسئله(

 .خواند، نچسباند از تكبير مى
» ر« بچسباند، باید حرف     »بسم الّله الرحمن الرحيم   «خواند، مثال به      را به چيزى آه بعد از آن مى         »الّله اآبر «اگر انسان بخواهد    )    ٩٢٩  مسئله(

 .بدهد» پيش« را ضّمه »اآبر«در آلمه 
االحرام را بگوید، باطل      االحرام، باید بدن آرام باشد و اگر آسى عمدًا درحالى آه بدنش حرآت دارد، تكبيرة                     موقع گفتن تكبيرة  )    ٩٣٠  مسئله(
دهد و دوباره تكبير بگوید، و احتياط بيشتر آن           آند، انجام    و چنانچه سهوًا حرآت آند، بنا براحتياط مستحب، اول عملى آه نماز را باطل مى                  ;  است

 .است آه نماز را تمام آند و دوباره اعاده نماید
نمازگزار، تكبير و حمد و سوره و ذآر و دعا را باید طورى بخواند آه خودش بشنود، و اگر به واسطه سنگينى گوش یا ناشنوایى                          )    ٩٣١  مسئله(

 .گوید آه اگر مانعى نباشد، بشنودشنود، باید طورى ب یا سر و صداى زیاد نمى
تواند  را درست بگوید، باید به هر طورى آه مى             »  الّله اآبر «تواند   اى آه دارد، نمى      آسى آه الل است یا به واسطه بيمارى           )    ٩٣٢  مسئله(

 .تواند، حرآت دهد مىتواند بگوید، باید درقلب خود بگذراند و براى تكبير، اشاره آند و زبانش را هم اگر  بگوید، و اگر هيچ نمى
یا ُمْحِسُن َقْد َاَتاَك اْلُمسىَِ َو َقْد َاَمرَت اْلُمْحِسَن َاْن َیَتَجاَوَز َعِن اْلُمِسىَِ َاْنَت اْلُمْحِسُن َو َاَنا                  «:  مستحّب است قبل از تكبيرة االحرام بگوید        )  ٩٣٣  مسئله(

بنده !  آنى اى خدایى آه به بندگان احسان مى         «، یعنى    »مَّد َو آِل ُمَحمَّد َو َتجاَوْز َعْن َقبيِح َما َتْعَلُم ِمّنى                اْلُمِسىَِ ِبَحقِّ ُمَحمَّد َو آِل ُمَحمَّد صلِّ َعَلى ُمحَ             
، )صلى اهللا عليه وآله   ( تو نيكوآارى و من گناهكار، به حّق محّمد و آل محّمد           ;  اى آه نيكوآار از گنهكار بگذرد      گنهكار به درخانه تو آمده و تو امر آرده         

 .»دانى از من سرزده، درگذر برمحّمد و آل محّمد رحمت فرست و از بدیهایى آه مى
 .مستحّب است موقع گفتن تكبير اول نماز و تكبيرهاى بين نماز، دستها را تا مقابل گوشها باال ببرد)  ٩٣۴ مسئله(
چيزى شده، به شّك خود اعتنا نكند و اگر چيزى نخوانده، باید االحرام را گفته یا نه، چنانچه مشغول خواندن  اگر شك آند آه تكبيرة)    ٩٣۵  مسئله(

 .تكبير را بگوید
االحرام شك آند آه آن را صحيح گفته یا نه، چنانچه مشغول خواندن چيزى شده، بنا را بر صّحت بگذارد،                     اگر بعد از گفتن تكبيرة    )    ٩٣۶  مسئله(

آند انجام   ت بگذارد، ليكن احتياط مستحب آن است آه اول عملى آه نماز را باطل مى               ولى اگر مشغول خواندن چيزى نشده باشد، بنا را بر عدم صحّ            
 .االحرام بگوید دهد، مثًال صورت خود را از قبله برگرداند و سپس تكبيرة

 )ایستادن(قيام . ٣
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ولى قيام در   ;  است»  رآن«گویند    مى »قيام متصل به رآوع    «االحرام و قيام پيش از رآوع آه آن را              قيام در موقع گفتن تكبيرة     )    ٩٣٧  مسئله(
 .موقع خواندن حمد و سوره، وقيام بعد از رآوع، رآن نيست و اگر آسى آن را از روى فراموشى ترك آند، نمازش صحيح است

 .استواجب است آه شخص پيش از گفتن تكبير و بعد از آن، مقدارى بایستد، تایقين آند آه درحال ایستادن، تكبير گفته )  ٩٣٨ مسئله(
اگر آسى رآوع را فراموش آند و بعد از حمد و سوره بنشيند و یادش بياید آه رآوع نكرده، باید بایستد و به رآوع رود، و اگر                                 )    ٩٣٩  مسئله(

 .بدون اینكه بایستد، به حال خميدگى به رآوع برگردد، چون قيام متصل به رآوع را به جا نياورده، نمازش باطل است
ولى اگر از روى ناچارى     ;   آه نمازگزار ایستاده است، باید بدنش را حرآت ندهد و به طرفى خم نشود و به جایى تكيه نكند                    موقعى)    ٩۴٠  مسئله(

 .باشد، یا درحال خم شدن براى رآوع پاها را حرآت دهد، اشكال ندارد
به طرفى خم شود یا به جایى تكيه آند، اشكال            اگر موقعى آه نمازگزار ایستاده است، از روى فراموشى بدنش را حرآت دهد یا                   )    ٩۴١  مسئله(
االحرام و قيام متصل به رآوع، اگر از روى فراموشى هم باشد، بنا بر احتياط مستحب، باید نماز را تمام                      ولى در حال قيام، موقع گفتن تكبيرة      ;  ندارد

 .آند و دوباره بخواند
د، ولى الزم نيست سنگينى بدن روى هردو پا باشد و اگر روى یك پا هم باشد،                       باید در موقع ایستادن، هر دو پا روى زمين باش            )    ٩۴٢  مسئله(

 .اشكال ندارد
 .تواند درست بایستد، اگر پاها را خيلى باز بگذارد آه به حال ایستادن معمولى نباشد، نمازش باطل است آسى آه مى)  ٩۴٣ مسئله(
و یا عقب برود، یاآمى بدن را به طرف راست یا چپ حرآت دهد، نباید چيزى                  خواهد آمى جل   موقعى آه انسان در حال نماز مى       )    ٩۴۴  مسئله(
بلكه ;  حرآت باشد  را باید درحال برخاستن بگوید، و در موقع گفتن ذآرهاى واجب هم بدن باید بى               »  ِبَحْوِل الّلِه َو ُقّوِتِه َاُقوُم َو َاْقُعدُ      «ولى جمله   ;  بگوید

 .آرهاى مستحّبى نماز، بدنش آرام باشداحتياط واجب آن است آه در موقع گفتن ذ
اگر نمازگزار در حال حرآت بدن ذآر بگوید، مثال موقع رفتن به رآوع یا رفتن به سجده تكبير بگوید، چنانچه آن را به قصد                                   )    ٩۴۵  مسئله(

ید، بلكه بخواهد ذآرى گفته باشد، نمازش صحيح     اند بگوید، باید نماز را احتياطًا دوباره بخواند، و اگر به این قصد نگو              ذآرى آه در نماز دستور داده     
 .است
 .حرآت دادن دست و انگشتان در موقع خواندن حمد، اشكال ندارد، اگرچه احتياط مستحب آن است آه آنها را هم حرآت ندهد)  ٩۴۶ مسئله(
قدرى حرآت آند آه از حال آرام بودن خارج          اختيار به    اگر موقع خواندن حمد و سوره یا خواندن تسبيحات اربعه، نمازگزار بى             )    ٩۴٧  مسئله(

 .شود، احتياط واجب آن است آه بعد از آرام گرفتن بدن، آنچه را در حال حرآت خوانده دوباره بخواند
است، آید ناتوان شود، باید بنشيند، و اگر از نشستن هم ناتوان                 اگر آسى دربين نماز، از ایستادن به نحوى آه در مسئله بعد مى                )    ٩۴٨  مسئله(

 .ولى تا بدنش آرام نگرفته، نباید چيزى بخواند; باید بخوابد
آند یا مجبور است به چيزى  مثال آسى آه در موقع ایستادن، بدنش حرآت مى    .  تواند ایستاده نماز بخواند، نباید بنشيند      تا انسان مى  )    ٩۴٩  مسئله(

تواند، ایستاده نماز بخواند، ولى اگر به هيچ           ل باز بگذارد، باید به هرطور آه مى         تكيه دهد یا بدنش را آج آند یا خم شود یا پاها را بيشتر از معمو                    
 .ِقسم، حّتى مثل حال رآوع هم نتواند بایستد، باید راست بنشيند و نشسته نماز بخواند

تواند، بنشيند و اگر به هيچ        طور آه مى  تواند بنشيند، نباید خوابيده نماز بخواند، و اگر نتواند راست بنشيند، باید هر                 تا انسان مى  )    ٩۵٠  مسئله(
تواند، به پهلوى چپ، و اگر آن هم ممكن نيست،           تواند بنشيند، باید به طورى آه در احكام قبله گفته شد، به پهلوى راست بخوابد، و اگر نمى                   ِقسم نمى 

 .به پشت بخوابد، به طورى آه آف پاهاى او رو به قبله باشد
خواند، اگر بعد از خواندن حمد و سوره بتواند بایستد و رآوع را ایستاده به جا آورد، باید بایستد و ازحال      ماز مى آسى آه نشسته ن   )    ٩۵١  مسئله(

 .ایستاده به رآوع رود و اگر نتواند، باید رآوع را هم نشسته به جا آورد
تواند، نشسته بخواند و نيز اگر        باید مقدارى را آه مى     خواند، اگر در بين نماز بتواند بنشيند،           آسى آه درحالت خوابيده نماز مى      )    ٩۵٢  مسئله(
 .ولى تا بدنش آرام نگرفته، نباید چيزى بخواند; تواند، ایستاده بخواند تواند بایستد، باید مقدارى راآه مى مى

ولى تا بدنش   ;  واند ایستاده بخواند  ت باید مقدارى را آه مى     خواند، اگر در بين نماز بتواند بایستد،       آسى آه درحالت نشسته نماز مى     )    ٩۵٣  مسئله(
 .آرام نگرفته، نباید چيزى بخواند

تواند نشسته نماز بخواند، و       تواند بایستد، اگر بترسد آه به واسطه ایستادن، بيمار شود یا ضررى به او برسد، مى                      آسى آه مى  )    ٩۵۴  مسئله(
 .تواند درحالت خوابيده نماز بخواند اگر از نشستن هم بترسد، مى

تواند اول وقت نماز بخواند، اگرچه احتياط آن است آه نماز  اگر انسان احتمال بدهد آه تا آخر وقت بتواند ایستاده نماز بخواند، مى )    ٩۵۵  ئلهمس(
 .را به تأخير بيندازد
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ها بگذارد، انگشتها را به هم       ها را پایين بيندازد، دستها را روى ران         دارد، شانه  مستحّب است درحال ایستادن، بدن را راست نگه        )    ٩۵۶  مسئله(
بچسباند، جاى سجده را نگاه آند، سنگينى بدن را به طور مساوى روى دوپا بيندازد، باخضوع و خشوع باشد، پاها را پس و پيش نگذارد، اگر مرد                                 

 .است پاها را از سه انگشت باز، تا یك وجب فاصله دهد، و اگر زن است پاها را به هم بچسباند
 قرائت. ۴
 .در رآعت اول و دوم نمازهاى واجب یوميه، انسان باید اول حمد و بعد از آن، یك سوره تمام بخواند)  ٩۵٧ لهمسئ(
اگر وقت نماز تنگ باشد یا انسان ناچار شود آه سوره را نخواند، مثال بترسد آه اگر سوره را بخواند، دزد یا درنده یا چيز                                         )    ٩۵٨  مسئله(

 .تواند سوره را نخواند سوره را بخواند و اگر درآارى عجله داشته باشد، مىدیگرى به او صدمه بزند، نباید 
بخواند، نمازش باطل است و اگر اشتباهًا سوره را پيش از حمد بخواند و در بين                 »  حمد«را پيش از    »  سوره«اگر نمازگزار عمدًا    )    ٩۵٩  مسئله(

 .وره را از اول بخواندآن یادش بياید، باید سوره را رها آند و بعد از خواندن حمد، س
 .اگر انسان، حمد و سوره یا یكى از آنها را فراموش آند و بعد از رسيدن به رآوع بفهمد، نمازش صحيح است)  ٩۶٠ مسئله(
انده، اگر نمازگزار پيش از آنكه براى رآوع خم شود، بفهمد آه حمد و سوره را نخوانده، باید بخواند، و اگر بفهمد سوره را نخو                             )    ٩۶١  مسئله(

ولى اگر بفهمد حمد تنها را نخوانده، باید اول حمد و بعد از آن دوباره سوره را بخواند، و نيز اگر خم شود و پيش از آنكه                                ;  باید فقط سوره را بخواند    
 .به رآوع برسد، بفهمد حمد و سوره، یا سوره تنها یا حمد تنها را نخوانده، باید بایستد و به همين دستور عمل نماید

گفته شد عمدًا بخواند، نمازش      )  ٣۴٨مسئله  (اى را آه آیه سجده دارد و در             اگر نمازگزار در نماز واجب، یكى از چهار سوره           )    ٩۶٢  ئلهمس(
 .باطل است

ه اى شود آه سجده واجب دارد، چنانچه پيش از رسيدن به آیه سجده بفهمد، باید آن سور                     اگر آسى اشتباهًا مشغول خواندن سوره      )    ٩۶٣  مسئله(
اى آه   را رها آند و سوره دیگرى بخواند و اگر بعد از خواندن آیه سجده بفهمد، باید در بين نماز با اشاره، سجده آن را به جا آورد و به همان سوره                                  

 .خوانده، اآتفا نماید
 .اگر انسان، درنماز آیه سجده را بشنود و به اشاره سجده آند، نمازش صحيح است)  ٩۶۴ مسئله(
ولى در بعضى از نمازهاى      ;  در نماز مستحّبى خواندن سوره الزم نيست، اگرچه آن نماز به واسطه نذرآردن، واجب شده باشد                     )    ٩۶۵  مسئله(

 .مستحّبى مثل نماز وحشت آه سوره مخصوصى دارد، باید همان سوره را بخواند
و در رآعت دوم بعد از حمد       »  سوره جمعه «د از حمد    بع در نماز جمعه و در نماز ظهر روز جمعه، مستحّب است در رآعت اول              )    ٩۶۶  مسئله(

 .تواند آن را رها آند و سوره دیگرى بخواند مشغول یكى از اینها شود، بنا براحتياط واجب نمى بخواند و اگر» سوره منافقون«
تواند آن را رها آند و سوره دیگرى          شود، نمى »  قل یا ایهاالكافرون  «یا  »  قل هو الّله احد   «اگر بعد ازحمد مشغول خواندن سوره        )    ٩۶٧  مسئله(
، یكى از این دو سوره را بخواند، تا          »منافقون«و  »  جمعه«ولى درنماز جمعه و نمازظهر روز جمعه، اگر از روى فراموشى به جاى سوره                 ;  بخواند

 .را بخواند» منافقون«یا » جمعه«تواند آن را رها آند و سوره  از نصف نگذشته، مى
بخواند، اگرچه به نصف نرسيده     »  قل یا ایهاالكافرون  «یا  »  قل هو الّله احد   «ر نماز جمعه یا نمازظهر روز جمعه عمدًا سوره          اگر د )    ٩۶٨  مسئله(

 .را بخواند» منافقون«و » جمعه«تواند رهاآند و سوره  باشد، بنا براحتياط واجب نمى
تواند رها   سوره دیگرى بخواند، تا به نصف نرسيده مى         »  ایهاالكافرونقل یا   «و  »  قل هو الّله احد    «اگر در نماز، غير از سوره         )    ٩۶٩  مسئله(

 .آند و سوره دیگرى بخواند
اگر مقدارى از سوره را فراموش آند یا از روى ناچارى، مثال به واسطه تنگى وقت یا جهت دیگر، نتواند آن را تمام نماید،                                      )    ٩٧٠  مسئله(
قل یا  «یا  »  قل هو الّله احد     «خوانده   اى را آه مى      اند، اگرچه از نصف گذشته باشد یا سوره             تواند آن سوره را رهاآند و سوره دیگرى بخو               مى

 .باشد» ایهاالكافرون
و برمرد و زن واجب است حمد و سوره نمازظهر و            ;  برمرد واجب است حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشا را بلند بخواند                )    ٩٧١  مسئله(

 .عصر را آهسته بخوانند
 .مرد باید درنماز صبح و مغرب و عشا مواظب باشد آه تمام آلمات حمد و سوره حّتى حرف آخر آنها را بلند بخواند)  ٩٧٢ مسئله(
ولى اگر نامحرم صدایش را بشنود، بنا براحتياط         ;  تواند حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشا را بلند یا آهسته بخواند                  زن مى )    ٩٧٣  مسئله(

 .واجب، باید آهسته بخواند
اگر نمازگزار درجایى آه باید نماز را بلند بخواند، عمدًا آهسته بخواند، یا درجایى آه باید آهسته بخواند، عمدًا بلند بخواند، نمازش                   )    ٩٧۴  مسئله(

، الزم نيست   ولى اگر از روى فراموشى یا ندانستن مسئله باشد صحيح است و اگر در بين خواندن حمد و سوره هم بفهمد اشتباه آرده                                ;  باطل است 
 .مقدارى را آه خوانده، دوباره بخواند
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 .مثًال آنها را با فریاد بخواند ـ نمازش باطل است اگر آسى در خواندن حمد و سوره بيشتر ازمعمول صدایش را بلند آند ـ) ٩٧۵مسئله (
تواند  د صحيِح آن را یاد بگيرد، باید هرطور آه مى          توان انسان باید نماز را یاد بگيرد آه غلط نخواند و آسى آه به هيچ ِقسم نمى                  )    ٩٧۶  مسئله(

 .بخواند و احتياط مستحب آن است آه نماز را به جماعت به جا آورد
تواند یاد بگيرد، چنانچه وقت نماز وسعت دارد، باید یاد              داند و مى   آسى آه حمد و سوره و چيزهاى دیگر نماز را بخوبى نمى               )    ٩٧٧  مسئله(

 .ست، بنا بر احتياط واجب درصورتى آه ممكن باشد، باید نمازش را به جماعت بخواندبگيرد و اگر وقت تنگ ا
 .احتياط مستحب آن است آه براى یاد دادن واجبات نماز مزد نگيرند، ولى براى مستحّبات آن اشكال ندارد)  ٩٧٨ مسئله(
، »ض« نگوید یا به جاى حرفى، حرف دیگر بگوید، مثال به جاى               اگر انسان یكى از آلمات حمد یا سوره را نداند، یا عمدًا آن را               )    ٩٧٩  مسئله(

 .بگوید یا جایى آه باید بدون زیر و زبر خوانده شود، زیر و زبر بدهد یا تشدید را نگوید، نمازش باطل است» ظ«
زم نيست دوباره نماز را بخواند و یا        اى را صحيح بداند و در نماز همان طور بخواند و بعد بفهمد غلط خوانده، ال                 اگر انسان آلمه  )    ٩٨٠  مسئله(

 .اگر وقت گذشته، قضا نماید
اى را آه وقف آردن آخر آن جایز است، هميشه             اى را نداند باید یاد بگيرد، ولى اگر آلمه           آلمه)  ِاعراب(اگر انسان زیر و زبر       )    ٩٨١  مسئله(

باید یاد بگيرد وچنانچه دو شكل یا بيشتر          »  ص«است یا به     »  س«اى به    مهوقف آند، یاد گرفتن زیر و زبر آن الزم نيست و نيز اگر نداند مثًال آل                     
بخواند، نمازش باطل است، مگر آنكه هردو شكل         »  صاد«و یك مرتبه با      »  سين« مستقيم را یك مرتبه با        ،»اهدنا الصراط المستقيم  «بخواند، مثًال در    

 .قرائت شده باشد و به اميد رسيدن به واقع، بخواند
درآن آلمه همزه   »  واو«داشته باشد و حرف بعد از        )  ضّمه(در آن آلمه پيش      »  واو«باشد و حرف قبل از       »  واو«اى   اگر درآلمه )    ٩٨٢  مسئله(

در آن  »  الف«باشد و حرف قبل از      »  الف«اى   را مّد بدهد، یعنى آن را بكشد، و همچنين اگر درآلمه          »  واو«باشد، مثل آلمه سوء، بهتر است آن        »  ء«
باشد »  ى«اى   آن را بكشد و نيز اگر درآلمه      »  الف«درآن آلمه همزه باشد، مثل جاء، بهتر است         »  الف«داشته باشد و حرف بعد از       )  تحهف(آلمه زبر   

را با مّد   »  ى«بهتر آن است     »  جى ء «درآن آلمه همزه باشد، مثل       »  ى«داشته باشد و حرف بعد از         )  آسره(در آن آلمه زیر      »  ى«وحرف پيش از     
حرفى باشد آه ساآن است، یعنى زیر و زبر و پيش ندارد، بازهم بهتر آن                     »  ء«به جاى همزه     »  ى«و  »  الف«و  »  واو«ر بعد از این      بخواند، و اگ  

آن را با مّد     »  الف«ساآن است، بهتر آن است        »  الم«حرف  »  الف«آه بعد از     »  َوَال الّضاّلين   «است این سه حرف را با مّد بخواند، مثال در آلمه                
 .بخواند

ننماید ومعناى وقف به حرآت آن است آه زیریا            »  سكون وصل به «و  »  وقف به حرآت  «احتياط مستحب آن است آه در نماز،          )    ٩٨٣  ئلهمس(
را زیر بدهد و بعد قدرى      »  الرَّحيم« و ميم »  الرَّحمِن الرَّحيمْ «مثال بگوید   .  بگوید و بين آن آلمه و آلمه بعدش فاصله دهد           اى را  زبر یا پيش آخر آلمه    

اى را نگوید و آن آلمه را به آلمه بعد بچسباند،              آن است آه زیر یا زبر یا پيش آلمه         »وصل به سكون  «ومعناى  ;  فاصله داده و آلمه بعدى را بخواند       
 . را زیر ندهد و بالفاصله آلمه بعدى را بخواند»الرَّحيم«و ميم » الرَّحيْمِ الرَّحمن«مثًال بگوید 

: تواند فقط یك حمد بخواند یا سه مرتبه تسبيحات اربعه بگوید، یعنى سه مرتبه بگوید                 ت سوم و چهارم نماز مى      نماز گزار در رآع   )  ٩٨۴  مسئله(
 حمد و در    تواند در یك رآعتْ     و اگر یك مرتبه هم تسبيحات اربعه را بگوید، آافى است، و مى                »ُسْبحاَن الّلِه َو اْلَحْمُدِلّلِه َو ال ِالَه ِاالَّ الّلُه َو الّلُه َاْآَبرُ             «

 .رآعت دیگر، تسبيحات بگوید، ولى بهتر است در هر دو رآعت، تسبيحات بخواند
 .نمازگزار درتنگى وقت، تسبيحات اربعه را باید یك مرتبه بگوید) ٩٨۵ مسئله(
 .بر مرد و زن واجب است آه در رآعت سوم و چهارم نماز، حمد یا تسبيحات را آهسته بخوانند) ٩٨۶ مسئله(
 .آن را بلند بگوید» بسم الّله الرَّحمِن الرَّحيم«اگر نمازگزار در رآعت سوم و چهارم حمد بخواند، مستحب است ) ٩٨٧ مسئله(
 .تواند تسبيحات را یاد بگيرد یا درست بخواند، باید در رآعت سوم و چهارم، حمد بخواند آسى آه نمى) ٩٨٨ مسئله(
ل اینكه در دو رآعت آخر است تسبيحات بگوید، چنانچه پيش از رآوع بفهمد، باید حمد و                   اگر آسى در دو رآعت اول نماز به خيا         )  ٩٨٩  مسئله(

 .سوره را بخواند و اگر در رآوع یا بعد از رآوع بفهمد، نمازش صحيح است
 اینكه گمان    اگر آسى در دو رآعت آخر نماز به خيال اینكه در دو رآعت اول است حمد بخواند، یا در دو رآعت اول نماز با                                      )  ٩٩٠  مسئله(
 .آرده در دو رآعت آخر است حمد بخواند، چه پيش از رآوع بفهمد چه بعد از آن، نمازش صحيح است مى

خواست تسبيحات بخواند، حمد به       خواست حمد بخواند، تسبيحات به زبانش آمد یا مى           اگر نمازگزار در رآعت سوم یا چهارم مى         )  ٩٩١  مسئله(
زبانش آمده، و در قلبش آن را قصد           ولى اگر عادتش خواندن چيزى بوده آه به         ;  دوباره حمد یا تسبيحات را بخواند      زبانش آمد، باید آن را رهاآند و          

 .است تواند همان را تمام آند و نمازش صحيح داشته، مى
د آن را رها آند و        آسى آه عادت دارد در رآعت سوم و چهارم تسبيحات بخواند، اگر بدون قصد مشغول خواندن حمد شود، بای                         )  ٩٩٢  مسئله(

 .بخواند دوباره حمد یا تسبيحات را
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» َاْسَتْغِفُر الّلَه رَبّى َو َاُتوُب ِاَلْيهِ       «:نمازگزار در رآعت سوم و چهارم نماز، مستحّب است بعد از تسبيحات استغفار آند، مثال بگوید                  )  ٩٩٣  مسئله(
یا تسبيحات را گفته، مشغول گفتن استغفار شود و شك آند آه حمد یا تسبيحات را خوانده یا نه،                        و اگر به گمان آنكه حمد          ،»َاللَُّهمَّ اْغِفْرِلى «:  یا بگوید 

ولى اگر پيش از خم شدن براى رآوع در حالى آه مشغول گفتن استغفار نيست، شك آند آه حمد یا تسبيحات را خوانده یا                         ;  باید به شّك خود اعتنا نكند     
 .نه، باید حمد یا تسبيحات را بخواند

اگر آسى در رآوع رآعت سوم یا چهارم یا درحال رفتن به رآوع شك آند آه حمد یا تسبيحات را خوانده یا نه، باید به شّك خود                                  )  ٩٩۴  مسئله(
 .اعتنا نكند

ن آیه یا آلمه    اى را درست گفته یا نه، اگر به چيزى آه بعد ازآن است مشغول نشده، باید آ                   هرگاه نمازگزار شك آند آه آیه یا آلمه        )  ٩٩۵  مسئله(
را به طور صحيح بگوید و اگر به چيزى آه بعد ازآن است مشغول شده، چنانچه آن چيز رآن باشد مثًال در رآوع شك آند آه فالن آلمه از سوره را                                

 را درست گفته یا نه،       »ُه احد قل هو اللّ  «شك آند آه    »  الّله الصمد «و اگر رآن نباشد، مثال موقع گفتن         ;  درست گفته یا نه، باید به شّك خود اعتنا نكند           
تواند  و اگر چند مرتبه هم شك آند، مى    ;  تواند به شّك خود اعتنا نكند، ولى اگر احتياطًا آن آیه یا آلمه را به طور صحيح بگوید اشكال ندارد                    بازهم مى 

 .اره بخواندچند بار بگوید، اّما اگر به وسواس برسد و بازهم بگوید، بنا براحتياط واجب باید نمازش را دوب
و در رآعت اول و دوم        »  َاُعوُذ ِبالّلِه ِمَن الشَّْيطاِن الرَّجيمِ      «:  مستحب است نمازگزار در رآعت اول، پيش از خواندن حمد بگوید               )  ٩٩۶  مسئله(

ند، یعنى آن را به آیه بعد          را بلند بگوید و حمد و سوره را شمرده بخواند و در آخر هرآیه وقف آ                       »  بسم الّله الرَّحمِن الرَّحيم      «نماز ظهر و عصر    
خواند، بعد از تمام شدن حمد امام و اگر فرادا              اگر نماز را به جماعت مى      .  نچسباند، و درحال خواندن حمد و سوره به معناى آیه توجه داشته باشد                

یك یا دو یا سه مرتبه         ،  »هو الّله احد   قل  «، و بعد از خواندن سوره          »الحمدلّله رب العالمين   «:  خواند، بعد از آنكه حمد خودش تمام شد، بگوید              مى
 .بگوید، بعد از خواندن سوره آمى صبر آند بعد تكبير پيش از رآوع را بگوید یا قنوت را بخواند »َآَذِلَك الّلُه َربُّنا«یا سه مرتبه ، »َآَذِلَك الّلُه رّبى«

 .را بخواند» قل هو الّله احد«و در رآعت دوم، سوره » انزلناهانا «مستحّب است نمازگزار در تمام نمازها در رآعت اول، سوره ) ٩٩٧ مسئله(
 .را نخواند» قل هو الّله احد «مكروه است نمازگزار در تمام نمازهاى یك شبانه روز، سوره) ٩٩٨ مسئله(
 .با یك نفس، مكروه است» قل هو الّله احد«خواندن سوره ) ٩٩٩ مسئله(
 را در هردو رآعت     »قل هو الّله احد   «خوانده، مكروه است در رآعت دوم بخواند، ولى اگر سوره           اى را آه در رآعت اول        سوره)  ١٠٠٠  مسئله(

 .بخواند، مكروه نيست
 رآوع . ۵
» رآوع«اى خم شود آه بتواند دستهایش را به زانو بگذارد و این عمل را                 نمازگزار در هر رآعت، بعد از قرائت، باید به اندازه          )  ١٠٠١  مسئله(
 .گویند مى

 .اگر نمازگزار به اندازه رآوع خم شود، ولى دستها را به زانو نگذارد، اشكال ندارد) ١٠٠٢ ئلهمس(
هرگاه انسان رآوع را به طور غيرمعمول به جا آورد، مثال به چپ یا راست خم شود، اگرچه دستهاى او به زانو برسد، صحيح                            )  ١٠٠٣  مسئله(
 .نيست
تواند آن را رآوع     شد، پس اگر انسان به قصد آار دیگر ـ مثال براى آشتن جانور ـ خم شود، نمى                   خم شدن باید به قصد رآوع با       )  ١٠٠۴  مسئله(

 .شود حساب آند، بلكه باید بایستد دوباره براى رآوع خم شود و به واسطه این عمل، رآن زیاد نشده و نمازش باطل نمى
رسد یا  ، مثال دستهایش خيلى بلند است آه اگر آمى خم شود به زانو مىآسى آه دست یا پاى او با دست و پاى دیگران فرق دارد            )  ١٠٠۵  مسئله(

 .تر از معمول است، باید به اندازه معمول خم شود پاهاى او آوچك
آند، باید به قدرى خم شود آه بگویند نشسته رآوع آرده و الزم نيست آه صورتش مقابل زانوها                             آسى آه نشسته رآوع مى      )  ١٠٠۶  مسئله(

 . است به قدرى خم شود آه صورتش نزدیك جاى سجده برسدبرسد، و بهتر
یا یك مرتبه    ،  »ُسْبحاَن الّلهِ «است آه به قدر سه مرتبه            ولى واجب آن   ;  نمازگزار، در رآوع هر ذآرى آه بگوید، آافى است             )  ١٠٠٧  مسئله(

 .آمتر نباشد، »ُسْبحاَن َربَِّى اْلَعِظيِم َو ِبَحْمِدِه«
 .ید دنبال هم و به عربى صحيح گفته شود و مستحب است آن راسه یا پنج یا هفت مرتبه بلكه بيشتر بگویندذآر رآوع با) ١٠٠٨ مسئله(
در رآوع باید به مقدار ذآر واجب، بدن آرام باشد و موقع گفتن ذآر مستحب هم اگر آن را به قصد ذآرى آه براى رآوع دستور                           )  ١٠٠٩  مسئله(
 .آرام بودن بدن الزم استاند بگوید، بنا بر احتياط واجب،  داده
اختيار به قدرى حرآت آند آه از حال آرام بودن بدن خارج شود،                 گوید، بى  اگر نمازگزار موقعى آه ذآر واجب رآوع را مى          )  ١٠١٠  مسئله(

ن خارج نشود یا انگشتان را      باید بعد از آرام گرفتن بدن، بنا براحتياط واجب دوباره ذآر را بگوید، ولى اگر آمى حرآت آند آه از حال آرام بودن بد                         
 .حرآت دهد، اشكال ندارد
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 .اگر انسان پيش از آنكه به مقدار رآوع خم شود و بدنش آرام گيرد، عمدًا ذآر رآوع را بگوید، نمازش باطل است) ١٠١١ مسئله(
و اگر سهوًا سربردارد، چنانچه پيش      اگر نمازگزار پيش از تمام شدن ذآر واجب، عمدًا سر از رآوع بردارد، نمازش باطل است                  )  ١٠١٢  مسئله(

از آنكه از حال رآوع خارج شود یادش بياید آه ذآر رآوع را تمام نكرده است، باید درحال آرامش بدن دوباره ذآر را بگوید و اگر بعد از آنكه از                                     
 .حال رآوع خارج شد یادش بياید، نمازش صحيح است

 رآوع بماند، درصورتى آه بتواند پيش از آنكه از حّد رآوع بيرون رود ذآر را بگوید، باید                       اگر انسان نتواند به مقدار ذآر در        )  ١٠١٣  مسئله(
 .و اگر نتواند در حال برخاستن ذآر را به قصد رجا بگوید; درآن حال تمام آند

ش از آنكه ازحال رآوع       اگر نمازگزار به واسطه بيمارى و مانند آن در رآوع آرام نگيرد، نمازش صحيح است، ولى باید پي                           )  ١٠١۴  مسئله(
 .را بگوید» سبحان الّله«یا سه مرتبه » سبحان ربى العظيم و بحمده«خارج شود، ذآر واجب یعنى 

هرگاه نمازگزار نتواند به اندازه رآوع خم شود، باید به چيزى تكيه دهد و رآوع آند و اگر موقعى هم آه تكيه داده، نتواند به                                   )  ١٠١۵  مسئله(
تواند، خم شود و اگر هيچ نتواند خم شود، باید موقع رآوع بنشيند و نشسته رآوع آند و احتياط                                  ، باید به هر اندازه مى         طور معمول رآوع آند     

 .نماید مستحب آن است آه نماز دیگرى هم بخواند و براى رآوع آن، با سر اشاره
ته نتواند به رآوع برود، باید ایستاده نماز بخواند و براى                   تواند ایستاده نماز بخواند، اگر درحال ایستاده یا نشس               آسى آه مى   )  ١٠١۶  مسئله(

رآوع، با سر اشاره آند و اگر نتواند اشاره آند، باید به نّيت رآوع، چشمها را برهم بگذارد و ذآر آن را بگوید و به نّيت برخاستن از رآوع،                                                 
 .د و ذآر آن را بگویدچشمهایش را بازآند و اگر از این هم ناتوان است باید درقلب، نّيت رآوع آن

تواند درحالى آه نشسته است، آمى خم شود، یا               تواند ایستاده یا نشسته به رآوع برود و براى رآوع، فقط مى                   آسى آه نمى   )  ١٠١٧  مسئله(
آه نماز دیگرى هم      است درحالى آه ایستاده است، با سر اشاره آند، باید ایستاده نماز بخواند و براى رآوع، با سر اشاره نماید و احتياط مستحب آن                         

 .تواند، براى رآوع خم شود بخواند و موقع رآوع آن، بنشيند و هر قدر مى
اگر نمازگزار بعد از رسيدن به حّد رآوع و آرام گرفتن بدن سر بردارد و دومرتبه به قصد رآوع به اندازه رآوع خم شود،                                     )  ١٠١٨  مسئله(

رآوع خم شد و بدنش آرام گرفت، به قصد رآوع به قدرى خم شود آه از اندازه رآوع بگذرد و                             نمازش باطل است، و اگر بعد از آنكه به اندازه                
 .دوباره به رآوع برگردد، نمازش صحيح است و بهتر آن است آه نماز را تمام آند و دوباره بخواند

رام گرفت به سجده رود و اگر عمدًا پيش از                بعد از تمام شدن ذآر رآوع، نمازگزار باید راست بایستد، و بعد از آنكه بدن آ                          )  ١٠١٩  مسئله(
 .ایستادن، یا پيش از آرام گرفتن بدن به سجده رود، نمازش باطل است

اگر انسان رآوع را فراموش آند و پيش از آنكه به سجده برسد، یادش بياید، باید بایستد بعد به رآوع برود و چنانچه به حالت                                  )  ١٠٢٠  مسئله(
 .ازش باطل استخميدگى به رآوع برگردد، نم

اش به زمين برسد، یادش بياید آه رآوع نكرده است، باید بایستد و رآوع را به جا آورد و نماز                  اگر نمازگزار بعد از آنكه پيشانى     )  ١٠٢١  مسئله(
 .را تمام آند و بنا بر احتياط مستحب دوباره بخواند

است ایستاده، تكبير بگوید و در رآوع زانوها را به عقب دهد و پشت                 مستحّب است انسان پيش از رفتن به رآوع درحالى آه ر             )  ١٠٢٢  مسئله(
دارد و بين دو قدم را نگاه آند و پيش از ذآر یا بعد از آن صلوات بفرستد و بعد از آنكه از                           دارد و گردن را بكشد و مساوى پشت نگه          را صاف نگه  

 .»ُه ِلَمْن َحِمَدُهَسِمَع الّل«: رآوع برخاست و راست ایستاد، درحال آرامش بدن بگوید
 .مستحّب است در رآوع زنها دست را از زانو باالتر بگذارند و زانوها را به عقب ندهند) ١٠٢٣ مسئله(
 سجود. ۶
آن است آه پيشانى، آف دو      »  سجده«نمازگزار باید در هر رآعت از نمازهاى واجب و مستحب، بعد از رآوع، دو سجده آند، و                   )  ١٠٢۴  مسئله(

 .زانو و سر دو انگشت بزرگ پا را بر زمين بگذارددست، سر دو 
از روى فراموشى هردو را ترك آند، یا دوسجده دیگر به            دو سجده، روى هم یك رآن است آه اگر آسى درنماز واجب، عمدًا یا              )  ١٠٢۵  مسئله(

 .آنها اضافه نماید، نمازش باطل است
 .شود و اگر سهوًا یك سجده آم آند، حكم آن بعدًا گفته خواهد شد د، نمازش باطل مىاگر نمازگزار عمدًا یك سجده آم یا زیاد آن) ١٠٢۶ مسئله(
ولى اگر پيشانى   ;  اگر نمازگزار پيشانى را عمدًا یا سهوًا بر زمين نگذارد، سجده نكرده است، اگرچه جاهاى دیگر به زمين برسد                    )  ١٠٢٧  مسئله(

 .اش صحيح است اند یا سهوًا ذآر نگوید، سجدهرا بر زمين بگذارد وسهوًا جاهاى دیگر را به زمين نرس
یا یك مرتبه    ،  »سبحان الّله «ولى واجب آن است آه به قدر سه مرتبه                ;  نمازگزار، در سجده هر ذآرى آه بگوید، آافى است             )  ١٠٢٨  مسئله(

 .را سه یا پنج یا هفت مرتبه بگوید» َو ِبَحْمِدِهُسْبحاَن ربَّى ْاَالْعلى «آمتر نباشد، و مستحّب است » ُسْبحاَن َربَّى ْاَالْعلى َو ِبَحْمِدِه«
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درسجود باید به مقدار ذآر واجب، بدن آرام باشد، و موقع گفتن ذآر مستحب هم اگر آن را به قصد ذآرى آه براى سجده دستور                           )  ١٠٢٩  مسئله(
 .اند بگوید، بنا بر احتياط واجب، آرام بودن بدن الزم است داده
اش به زمين برسد و بدنش آرام گيرد، عمدًا ذآر سجده را بگوید یا پيش از تمام شدن ذآر،                           ار پيش از آنكه پيشانى     اگر نمازگز )  ١٠٣٠  مسئله(

 .عمدًا سر از سجده بردارد، نمازش باطل است
 آنكه سر از سجده     اش به زمين برسد و بدنش آرام گيرد، سهوًا ذآر سجده را بگوید و پيش از                  اگر نمازگزار پيش از آنكه پيشانى      )  ١٠٣١  مسئله(

 .بردارد، بفهمد اشتباه آرده، باید دوباره درحال آرام بودن، ذآر را بگوید
گرفتن بدن، ذآر را گفته یا پيش از آنكه ذآر سجده تمام شود،         اگر انسان بعد از آنكه سر از سجده برداشت، بفهمد آه پيش از آرام             )  ١٠٣٢  مسئله(

 .سربرداشته، نمازش صحيح است
ولى ;  شود گوید، یكى از هفت عضو را عمدًا از زمين بردارد، نمازش باطل مى                     اگر نمازگزار موقعى آه ذآر سجده را مى           )  ١٠٣٣  مسئله(

 .موقعى آه مشغول گفتن ذآر نيست، اگر غير از پيشانى اعضاى دیگر را از زمين بردارد و دوباره بگذارد، اشكال ندارد
تواند دوباره بر زمين بگذارد و باید آن را یك           ن ذآر سجده، سهوًا پيشانى را از زمين بردارد، نمى         اگر نمازگزار پيش از تمام شد     )  ١٠٣۴  مسئله(

 .ولى اگر اعضاى دیگر را سهوًا از زمين بردارد، باید دومرتبه بر زمين بگذارد و ذآر را بگوید; سجده حساب آند
 .د تا بدنش آرام گيرد و دوباره به سجده رودبعد ازتمام شدن ذآر سجده اول، نمازگزار باید بنشين) ١٠٣۵ مسئله(
بلكه احتياط واجب آن است آه محّل       ;  تر و بلندتر از چهار انگشت بسته باشد        محّل پيشانى نمازگزار نباید ازجاى زانوهایش پست      )    ١٠٣۶  مسئله(

 .تر و بلندتر از چهار انگشت بسته نباشد پيشانى او از جاى انگشتانش پست
نمازگزار پيشانى را سهوًا به چيزى بگذارد آه از جاى انگشتهاى پا و سِر زانوهاى او بلندتر از چهار انگشت بسته است،                             اگر  )  ١٠٣٧  مسئله(

تواند سر را بردارد و به چيزى آه بلندى آن به اندازه چهار انگشت بسته یا                      گویند درحال سجده است، مى      چنانچه بلندى آن به قدرى است آه نمى          
گویند درحال   تواند سر را برروى آنكه به اندازه چهار انگشت یا آمتر است بكشد، و اگر بلندى آن به قدرى است آه مى                           و مى ;  آمتر است، بگذارد  

و اگر  ;  سجده است، احتياط واجب آن است آه پيشانى را از روى آن به روى چيزى آه بلندى آن به اندازه چهار انگشت بسته یا آمتر است بكشد                                      
ن نيست، بنا براحتياط واجب باید پيشانى را بلند آند و بر موضعى آه بلندى زایدى ندارد، بگذارد و نماز را تمام آند و دوباره                                   آشيدن پيشانى ممك  

 .بخواند
قدرى چرك باشد آه پيشانى به خود مهر نرسد، سجده             پس اگر مهر به   .  آند چيزى نباشد   باید بين پيشانى و آنچه برآن سجده مى         )  ١٠٣٨  مسئله(

 .ولى اگر مثال رنگ مهر تغيير آرده باشد اشكال ندارد; استباطل 
درسجده، نمازگزار باید آف دست را برزمين بگذارد، ولى درحال ناچارى، پشت دست هم مانعى ندارد، و اگر گذاردن پشت                              )  ١٠٣٩  مسئله(

تواند برزمين بگذارد، و اگر آن هم ممكن نيست،             آه مى دست ممكن نباشد، باید مچ دست را بگذارد و چنانچه آن را هم نتواند، باید تا آرنج، هرجا                        
 .گذاشتن بازو بر زمين، آافى است

نمازگزار در سجده باید دو انگشت بزرگ پاها را بر زمين بگذارد، ليكن گذاشتن آن دو به هر نحو، آافى است، هر چند احتياط                             )  ١٠۴٠  مسئله(
ذارد و اگر انگشتهاى دیگر پا، یا روى پا را بر زمين بگذارد یا به واسطه بلندبودن ناخن،                  مستحب این است آه فقط سر آن دو انگشت را بر زمين بگ             

 .شست به زمين نرسد، نمازش باطل است
آسى آه مقدارى از شست پایش بریده شده، باید بقّيه آن را بر زمين بگذارد و اگر چيزى از آن نمانده، یا اگر مانده، خيلى آوتاه                               )  ١٠۴١  مسئله(

 .اید بقّيه انگشتانش را بگذارد و اگر هيچ انگشت ندارد، باید هرمقدارى ازپایش آه باقى مانده، بر زمين بگذارداست، ب
اگر به طور غيرمعمول سجده آند، مثال سينه و شكم را به زمين بچسباند یا پاها را مقدارى دراز آند چنانچه بگویند سجده آرده                             )  ١٠۴٢  مسئله(

 .ا بر احتياط مستحب نماز را دوباره بخواندنمازش صحيح است، ليكن بن
ولى اگر آسى مثال ُمهر را روى فرش نجس بگذارد، یا یك طرف                  ;  آنند، باید پاك باشد     ُمهر یا چيز دیگرى آه برآن سجده مى          )  ١٠۴٣  مسئله(

 .مهر نجس باشد و پيشانى را به طرف پاك آن بگذارد، اشكال ندارد
َمل و مانند آن باشد، چنانچه ممكن است، باید با قسمت سالم پيشانى سجده آند، و اگر ممكن نيست، باید                             اگر در پيشانى آسى دُ      )  ١٠۴۴  مسئله(

 .زمين را گود آند و ُدَمل را در گودى بگذارد و جاى سالم را به مقدارى آه براى سجده آافى باشد، بر زمين بگذارد
یكى از دوطرف پيشانى سجده آند، و اگر ممكن نيست، به چانه، و اگر           ه باشد، باید به   اگر ُدَمل یا زخم، تمام پيشانى آسى را گرفت        )  ١٠۴۵  مسئله(

به چانه هم ممكن نيست، باید به هر قسمت از صورت آه ممكن است سجده آند و اگر به هيچ جاى از صورت ممكن نيست باید با جلوى سر سجده                                     
 .نماید
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تواند، خم شود و ُمهر یا چيز دیگرى را آه سجده برآن               ين برساند، باید به قدرى آه مى       اش را به زم    تواند پيشانى  آسى آه نمى  )  ١٠۴۶  مسئله(
صحيح است، روى چيز بلندى بگذارد و طورى پيشانى را برآن بگذارد آه بگویند سجده آرده است، ولى باید آف دستها و زانوها و انگشتان پا را                                  

 .به طور معمول بر زمين بگذارد
تواند خم شود، باید براى سجده بنشيند و با سر اشاره آند، و اگر نتواند، باید با چشمها اشاره نماید و                                             هيچ نمى    آسى آه  )  ١٠۴٧  مسئله(

تواند، احتياط مستحب آن     تواند، به قدرى ُمهر را بلند آند آه پيشانى را برآن بگذارد، و اگر نمى                درهردوصورت، احتياط واجب آن است آه اگر مى       
تواند اشاره آند، باید درقلْب نّيت سجده آند و بنا براحتياط واجب، با                  د آند و به پيشانى بگذارد، و اگر با سر یا چشمها هم نمى                  است آه ُمهر را بلن     

 .دست و مانند آن براى سجده اشاره نماید
تواند،  ده، با سر اشاره آند و اگر نمى  تواند، براى سج   تواند بنشيند، باید درحالت ایستاده نّيت سجده آند وچنانچه مى          آسى آه نمى  )  ١٠۴٨  مسئله(

 .تواند درقلب نّيت سجده آند و بنا بر احتياط واجب با دست و مانند آن براى سجده اشاره نماید باچشمها اشاره نماید و اگر این را هم نمى
گذارد دوباره به جاى سجده برسد، و این          اختيار از جاى سجده بلند شود، چنانچه ممكن باشد باید ن              اش بى  اگر نمازگزار پيشانى  )  ١٠۴٩  مسئله(

اختيار دوباره به جاى سجده برسد، ضررى براى           دارد و بى   شود، چه ذآر سجده را گفته باشد یا نه، و اگر نتواند سر را نگه                   یك سجده حساب مى    
 .اش ندارد سجده
 .اید، و الزم نيست براى نماز به جاى دیگرى برودتواند بر فرش و مانند آن سجده نم جایى آه انسان باید تقّيه آند مى) ١٠۵٠ مسئله(
ولى اگر روى تشك َپر یا چيز دیگرى آه بعد از            ;  گيرد سجده آند، باطل است     اگر آسى روى چيزى آه بدنش روى آن آرام نمى          )  ١٠۵١  مسئله(

 .گيرد سجده آند، اشكال ندارد سرگذاشتن و مقدارى پایين رفتن آرام مى
باید درحالى آه ایستاده است، براى سجده، با سر اشاره             ناچار شود آه در زمين ِگل نماز بخواند، بنا براحتياط واجب            اگر انسان   )  ١٠۵٢  مسئله(

 .بخواند آند و تشّهد را ایستاده
 نمازگزار در رآعت اول و رآعت سومى آه تشّهد ندارد، مثل رآعت سوم نماز ظهر و عصر و عشا، باید بعد از سجده دوم،                                  )  ١٠۵٣مسئله  (

 .نامند حرآت بنشيند و بعد برخيزد، و این نشستن را جلسه استراحت مى قدرى بى
 چيزهایى آه سجده بر آنها صحيح است

چوب و برگ درخت، سجده آرد و سجده برچيزهاى                روید، مانند  اى آه از زمين مى        باید بر زمين و چيزهاى غيرخوراآى         )  ١٠۵۴مسئله  (
اّما سجده آردن بر سنگهاى     ;  ده آردن برچيزهاى معدنى، مانند طال و نقره و عقيق و فيروزه باطل است             نيست و نيز سج    خوراآى و پوشاآى، صحيح   

 .ندارد معدنى، مانند سنگ مرمر و سنگهاى سياه، اشكال
 .نكنند احتياط واجب آن است آه بر برگ درخت مو ـ اگر تازه باشد ـ سجده) ١٠۵۵مسئله (
 .روید و خوراك حيوان است ـ مثل علف و آاه ـ صحيح است  زمين مىسجده بر چيزهایى آه از) ١٠۵۶مسئله (
روید ـ مانند ُگل بنفشه و ُگل        ولى سجده بر داروهاى خوراآى آه از زمين مى        ;  سجده بر ُگلهایى آه خوراآى نيستند، صحيح است       )  ١٠۵٧مسئله  (

 .گاو زبان ـ صحيح نيست
از شهرها معمول است و در شهرهاى دیگر معمول نيست و نيز سجده بر ميوه نارس،                 سجده بر گياهى آه خوردن آن در بعضى          )  ١٠۵٨مسئله  (

 .صحيح نيست
 .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) ١٠۵٩مسئله (
 .نبه ساخته شده باشد آه سجده بر آن صحيح نبوده، جایز است و مانعى نداردسجده بر انواع آاغذ، هر چند از چيزى مانند پ) ١٠۶٠مسئله (
 . از هر چيز بهتر است و بعد از آن، خاك، سنگ و گياه قرار دارد)عليه السالم( براى سجده، تربت حضرت سّيدالشهدا) ١٠۶١مسئله (
تواند بر آن سجده     اسطه سرما یا گرماى زیاد و مانند اینها نمى          اگر چيزى آه سجده بر آن صحيح است، ندارد، یا اگر دارد به و                )  ١٠۶٢مسئله  (

آند، باید بر لباسش اگر از آتان یا پنبه است، سجده آند و اگر از چيز دیگرى است بر همان چيز سجده آند، و اگر آن هم ممكن نيست باید بر پشت                                       
 .سجده نمایددست و چنانچه آن هم ممكن نباشد به چيز معدنى ـ مانند انگشتر عقيق ـ 

 .گيرد، اگر بعد از آنكه مقدارى فرو رفت آرام بگيرد، اشكال ندارد سجده بر ِگل و خاك سستى آه پيشانى روى آن آرام نمى) ١٠۶٣مسئله (
 است و   اگر در سجده اول، ُمهر به پيشانى نمازگزار بچسبد و بدون اینكه مهر را بردارد، دوباره به سجده برود، نمازش باطل                          )    ١٠۶۴مسئله  (

 .باید اعاده آند
سجده بر آن صحيح است، نداشته باشد، چنانچه وقت               آند، گم شود و چيزى آه         اگر در بين نماز چيزى آه بر آن سجده مى               )    ١٠۶۵مسئله  (

ى است بر همان چيز     چيز دیگر  از و اگر وقت تنگ است باید بر لباسش اگر از پنبه یا آتان است، سجده آند و اگر                    وسعت دارد، باید نماز را بشكند،     
 .نماید دست و چنانچه آن هم ممكن نباشد به چيز معدنى ـ مانند انگشتر عقيق ـ سجده سجده آند، و اگر آن هم ممكن نيست باید بر پشت
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پيشانى را  هر گاه نمازگزار در حال سجده بفهمد پيشانى را بر چيزى گذاشته آه سجده بر آن باطل است، اگر ممكن باشد، باید                             )    ١٠۶۶مسئله  (
 .از روى آن، به روى چيزى آه سجده بر آن صحيح است، بكشد و اگر وقت تنگ است، به دستورى آه در مسئله قبل گفته شد، عمل آند

 .اگر انسان بعد از سجده بفهمد پيشانى را روى چيزى گذاشته آه سجده بر آن باطل است، اشكال ندارد)  ١٠۶٧مسئله (
 پيشانى را به زمين        )عليهم السالم  ( اى غير خداوند متعال، حرام است و بعضى از عوام آه مقابل قبر امامان                        سجده آردن بر   )    ١٠۶٨مسئله  (
 .گذارند، اگر براى شكر به درگاه خداوند متعال باشد، اشكال ندارد، وگرنه حرام است مى

 مستحّبات و مكروهات سجده
 :در سجده، چند چيز مستحب است)  ١٠۶٩مسئله (
خواند، بعد از آنكه آامال نشست،       آسى آه نشسته نماز مى     خواند بعد از آنكه سر از رآوع برداشت و آامال ایستاد و             یستاده نماز مى  آسى آه ا  .  ١

 ;بگوید براى رفتن به سجده تكبير
 ;بگذارد خواهد به سجده برود، اول دستها را و زن اول زانوها را به زمين موقعى آه مرد مى. ٢
 ;یا چيزى آه سجده بر آن صحيح است بگذاردبينى را به مهر . ٣
 ;در حال سجده انگشتان دست را به هم بچسباند و برابر گوش بگذارد، به طورى آه سر آنها رو به قبله باشد. ۴
 :در سجده دعا آند و از خدا حاجت بخواهد و این دعا را بخواند. ۵
آنند و   یعنى اى بهترین آسى آه از او سؤال مى        ;  »ُذوالَفْضِل اْلَعظيمِ  ْقِنى َو َاْرُزْق َعيالى ِمْن َفْضِلَك َفِانَّكَ      یا َخْيَر اْلَمسُئولين َو یا َخْيَر اْلُمْعِطيَن ُاْرزُ       «

 ;آنندگان، روزى بده به من و عيال من از فضل خودت، پس به درستى آه تو داراى فضل بزرگى اى بهترین عطا
 ;ست را بر آف پاى چپ بگذاردبعد از سجده بر ران چپ بنشيند و روى پاى را. ۶
 ;بعد از هر سجده وقتى نشست و بدنش آرام گرفت، تكبير بگوید. ٧
 ;بگوید »َاْسَتْغِفُرالَلَه َرّبِى َو َاُتوُب ِاَلْيِه«بعد از سجده اول بدنش آه آرام گرفت، . ٨
 ;سجده را طول بدهد و در موقع نشستن، دستها را روى رانها بگذارد. ٩
 ; بگوید»اهللا اآبر« به سجده دوم، در حال آرامش بدن براى رفتن. ١٠
 ;اند بگوید، اشكال ندارد ها دستور داده ها صلوات بفرستد، و اگر آن را به قصد ذآرى آه در سجده در سجده. ١١
 ;در موقع بلند شدن، دستها را بعد از زانوها از زمين بردارد. ١٢
و زنها آرنجها را بر زمين بگذارند و اعضاى بدن را به یكدیگر                  ;  ها را از پهلو جدا نگاه دارند        مردها آرنجها را به زمين نچسبانند و بازو          .  ١٣
 ٧.بچسبانند

و اگر در اثر ; همچنين است اگر براى برطرف آردن گرد و غبار، جاى سجده را فوت آند             ;  قرآن خواندن در سجده، مكروه است     )  ١٠٧٠مسئله  (
 .و مكروهات دیگرى هم هست آه در آتابهاى مفّصل گفته شده است.  نماز باطل استفوت آردن، دو حرف از دهان بيرون آید،

 سجده واجب قرآن 
، یك آیه سجده است آه اگر انسان بخواند یا به آن گوش دهد،                   »علق«و  »  نجم«،  »ُفّصلت«،  »سجده«در هریك از چهار سوره       )  ١٠٧١مسئله  (

 .اگر فراموش آرد، هر وقت یادش آمد، باید سجده نمایدبعد از تمام شدن آن آیه، باید فورًا سجده آند و 
چنانچه گوش داده، دو سجده نماید و اگر به گوشش خورده،              خواند، از دیگرى هم بشنود،      اگر انسان موقعى آه آیه سجده را مى         )  ١٠٧٢مسئله  (

 .است یك سجده آافى
 . یا به آن گوش بدهد، باید سر از سجده بردارد و دوباره سجده آنددر غير از نماز، اگر در حال سجده آیه سجده را بخواند) ١٠٧٣مسئله (
اگر آیه سجده را از آسى آه قصد خواندن قرآن ندارد، بشنود، یا از طریق رادیو یا نوار آیه سجده را بشنود، الزم نيست سجده                               )  ١٠٧۴مسئله  (
 .د بشنود، واجب است سجده آندرسان اى مثل بلندگو آه صداى خود انسان را مى ولى اگر از وسيله; نماید
ولى سایر شرایط سجده را آه در نماز است، الزم           ;  توان بر چيزهاى خوراآى و پوشاآى سجده آرد         در سجده واجب قرآن، نمى    )  ١٠٧۵مسئله  (

 .نيست مراعات آنند
 .در سجده واجب قرآن، باید طورى عمل آند آه بگویند سجده آرد) ١٠٧۶مسئله (

                                                           
 .به غير از اینها مستحّبات دیگرى نيز وجود دارد آه در آتابهاى مفّصل بيان شده است. ٧
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اگرچه ذآر نگوید آافى است و گفتن ذآر، مستحّب است           بگذارد، در سجده واجب قرآن، پيشانى را به قصد سجده به زمين          هرگاه  )  ١٠٧٧مسئله  (
َال ُمْسَتْنِكفًا َو َال     ;  َلَك یا َربَّ َتَعبُّدًا َو ِرّقاً       ْدُتَسَج ;ِرّقًا ِاالَّ اُهللا ُعُبوِدیًَّة وَ     َالِاَلَه;  ِاّال اُهللا ِایمانًا َو َتْصِدیقاً      َالِاَلَه;  ِاالَّ اُهللا َحّقا َحّقا     الِاَلَه« :بگوید و بهتر است  
 .»ُمْسَتِجيٌر َخاِئٌف َبْل َاَنا َعْبٌد َذِليٌل َضِعيٌف; ُمْسَتْكِبرًا
 تشّهد. ٧
ید بعد از   در رآعت دوم تمام نمازهاى واجب و رآعت سوم نماز مغرب و رآعت چهارم نماز ظهر و عصر و عشا، نمازگزار با                        )  ١٠٧٨مسئله  (

َ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، یعنى بگوید                
 .»َاللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّد َو آِل ُمَحمَّد

 .ات تشّهد باید به عربى صحيح و به طورى آه معمول است، پشت سر هم گفته شودآلم) ١٠٧٩مسئله (
اگر آسى تشّهد را فراموش آند و بایستد و پيش از رآوع یادش بياید آه تشّهد را نخوانده، باید بنشيند و تشّهد را بخواند و دوباره                             )  ١٠٨٠مسئله  (

و اگر در رآوع یا بعد از آن یادش بياید، باید نماز را تمام آند و بعد از سالم           ;   نماز را تمام آند    بایستد و آنچه باید در آن رآعت خوانده شود، بخواند و          
 .نماز، تشّهد را قضا آند، و باید براى تشّهد فراموش شده، دو سجده سهو به جا آورد

» َاْلَحْمُدِلّلِه«: بگذارد و پيش از تشّهد بگویدمستحب است در حال تشّهد بر ران چپ بنشيند و روى پاى راست را به آف پاى چپ  )  ١٠٨١مسئله  (
به دامان   و نيز مستحب است دستها را بر رانها بگذارد و انگشتها را به یكدیگر بچسباند و»ِبْسِم اِهللا َو ِبالّلِه َو َاْلَحْمُدِللَِّه َو َخْيُر ْاَالْسماء ِلّلِه«: یا بگوید

 .»َوَتَقبَّْل َشفاَعَتُه َو اْرَفْع َدَرَجَتُه«: ویدخود نگاه آند و بعد از تمام شدن تشّهد بگ
 .مستحب است زنها در وقت خواندن تشّهد، رانها را به هم بچسبانند) ١٠٨٢مسئله (
 سالم نماز. ٨
واحوط »  ْيُكْمَالسَّالُم َعلَ «:  بعد از تشّهد رآعت آخر نماز، واجب است نمازگزار، در حالى آه نشسته و بدنش آرام است، بگوید                         )  ١٠٨٣مسئله  (

ومستحّب است بعد از تشّهد و قبل » السَّالُم َعَلْينا َوَعلى ِعباِد اهللا الّصاِلِحيَن«: را اضافه نماید، یا بگوید» َو َرْحَمُة اِهللا َو َبرآاُتهُ   «استحبابى آن است آه     
 .»آاُتُهَبَر السَّالُم َعَلْيَك َایَُّها النَِّبيُّ َو َرْحَمُة اِهللا َو «:از سالم بگوید

اگر آسى سالم نماز را فراموش آند و موقعى یادش بياید آه صورت نماز به هم نخورده است، و آارى هم آه عمدى و سهوى                               )  ١٠٨۴مسئله  (
 .آند ـ مثل پشت به قبله آردن ـ انجام نداده، باید سالم را بگوید و نمازش صحيح است آن، نماز را باطل مى

ماز را فراموش آند و موقعى یادش بياید آه صورت نماز به هم خورده است، یا پيش از آنكه صورت نماز به                            اگر آسى سالم ن    )  ١٠٨۵مسئله  (
آند، مثل پشت به قبله آردن انجام داده باشد، نمازش صحيح است، ليكن باید دو سجده                      هم بخورد، آارى آه عمدى و سهوى آن، نماز را باطل مى               

 .سهو به جا آورد
 ترتيب. ٩
اگر آسى عمدًا ترتيب نماز را به هم بزند، مثال سوره را پيش از حمد بخواند، یا سجود را پيش از رآوع به جا آورد، نمازش                                    )  ١٠٨۶مسئله  (

 .شود باطل مى
 اگر نمازگزار، رآنى از نماز را فراموش آند و رآن بعد از آن را به جا آورد، مثال پيش از آنكه رآوع آند، دو سجده نماید،                                    )  ١٠٨٧مسئله  (

 .نمازش باطل است
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 آند،                                )  ١٠٨٨مسئله  (

 .تشّهد بخواند، باید رآن را به جا آورد و آنچه را اشتباهًا پيش از آن خوانده، دوباره بخواند
ر، چيزى را آه رآن نيست، فراموش آند و رآن بعد از آن را به جا آورد، مثًال حمد را فراموش آند و مشغول                                     اگر نمازگزا )  ١٠٨٩مسئله  (

 .رآوع شود، نمازش صحيح است
آه بعد از آن است و آن هم رآن نيست، به جا آورد،                 اگر نمازگزار، چيزى را آه رآن نيست، فراموش آند و رآن و چيزى را                )  ١٠٩٠مسئله  (

ا فراموش آند و سوره را بخواند، چنانچه مشغول رآن بعد شده باشد، مثال در رآوع یادش بياید آه حمد را نخوانده، باید ادامه دهد و نماز                            مثال حمد ر  
وباره و اگر مشغول رآن بعد نشده باشد، باید آنچه را فراموش آرده، به جا آورد و بعد از آن، چيزى را آه اشتباهًا جلوتر خوانده، د                           ;  او صحيح است  

 .بخواند
اگر نمازگزار، سجده اول را به تصّور اینكه سجده دوم است، یا سجده دوم را به خيال اینكه سجده اول است به جا آورد، نمازش                            )  ١٠٩١مسئله  (

 .شود صحيح است، و سجده اول او سجده اول و سجده دوم او، سجده دوم حساب مى
 مواالت. ١٠
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یعنى آارهاى نماز، مانند رآوع و سجود و تشّهد را پشت سر هم به جا آورد و چيزهایى                      ;  با مواالت بخواند  انسان باید نماز را      )    ١٠٩٢مسئله  (
خواند، نمازش   خواند، به طورى آه معمول است، پشت سر هم بخواند و اگر به قدرى بين آنها فاصله بيندازد آه نگویند نماز مى                          را آه در نماز مى    

 .باطل است
ازگزار در نماز، سهوًا بين حرفها یا آلمات فاصله بيندازد و فاصله به قدرى نباشد آه صورت نماز از بين برود، چنانچه                          اگر نم )  ١٠٩٣مسئله  (

 .و اگر مشغول رآن بعد شده باشد، نمازش صحيح است; حرفها یا آلمات را به طور معمول بخواند مشغول رآن بعد نشده باشد، باید آن
 .زند نمى هاى بزرگ، مواالت را به هم  سجود و خواندن سورهطول دادن رآوع و) ١٠٩۴مسئله (
 
 

 ُقنوت
، »وتر«بخواند، و در نماز     »  قنوت«در تمام نمازهاى واجب و مستحب، پيش از رآوع رآعت دوم، مستحّب است آه نمازگزار                   )  ١٠٩۵مسئله  (

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

د اگر نمازگزار بخواهد قنوت بخواند، به احتياط واجب باید دستها را بلند آند و مستحّب است دستها را تا مقابل صورت بلند نمای                          )  ١٠٩۶مسئله  (
و آف دستها را رو به آسمان قرار دهد، و به قصد رجا، انگشتان دستها را به جز ابهام به هم بچسباند و هر دو آف دستها را پهلوى هم متصل به هم                                    

 .قرار دهد و نگاهش هنگام قنوت به آف دستهایش باشد
 ِاَلَه  اُهللا اْلَحِليُم اْلَكِریُم، الَ     ِاالَّ  ِاَلَه  ال  «:و بهتر است بگوید   ;  استباشد ـ آافى    »  ُسْبحان اهللا «در قنوت هر ذآرى بگوید ـ اگرچه یك          )  ١٠٩٧مسئله  (

 .»ْمُد ِلّلِه َربِّ اْلعاَلِميَنِاالَّ اُهللا اْلَعِلىُّ اْلَعِظْيُم، ُسْبحاَن اِهللا َربِّ السَّمواِت السَّْبِع َوَربِّ األَرِضيَن السَّبِع َوما ِفيِهنَّ َو ما َبْيَنُهنَّ َو َربِّ اْلَعْرِش اْلَعظيِم َواْلَح
خواند، اگر امام جماعت صداى او را            جماعت مى  ولى براى آسى آه نماز را به          ;  مستحّب است انسان قنوت را بلند بخواند          )  ١٠٩٨مسئله  (

 .نيست بشنود، بلند خواندن قنوت مستحب
 آند و پيش از آنكه به اندازه رآوع خم شود یادش بياید، مستحّب                    اگر نمازگزار عمدًا قنوت نخواند قضا ندارد، و اگر فراموش             )  ١٠٩٩مسئله  (

است بایستد و بخواند و اگر در رآوع یادش بياید، مستحّب است بعد از رآوع قضا آند و اگر در سجده یادش بياید، مستحّب است بعد از سالم نماز،                                 
 .قضا نماید

 ترجمه نماز
 ترجمه سوره حمد. ١
 .»بسم اهللا الرحمن الرحيم«
 .»نماید آند، و در آخرت، بر مؤمن رحم مى آنم به نام خداوندى آه در دنيا بر مؤمن و آافر رحم مى ابتدا مى«
 .»الحمدهللا رب العالمين«
 .»ثنا و سپاس، مخصوص خداوندى است آه، پرورش دهنده همه موجودات است«
 .»الرحمن الرحيم«
 .»آند مىدر دنيا بر مؤمن و آافر و در آخرت، بر مؤمن رحم «
 .»مالك یوم الدین«
 .»پادشاه و صاحب اختيار روز قيامت است«
 .»ایاك نعبد و ایاك نستعين«
 .»خواهيم آنيم و فقط از تو آمك مى فقط تو را عبادت مى«
 .»اهدنا الصراط المستقيم«
 .»هدایت آن ما را به راه راست آه آن، دین اسالم است«
 .»صراط الذین انعمت عليهم«
 .» سانى آه به آنان نعمت دادى ـ آه آنان پيامبران و جانشينان آنان هستند ـبه راه آ«
 .»غير المغضوب عليهم و الالّضاّلين«
 .»اى بر ایشان، و نه آن آسانى آه گمراهند نه به راه آسانى آه غضب آرده«
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 ترجمه سوره توحيد. ٢
 .»بسم اهللا الرحمن الرحيم«
 .»نماید آند، و در آخرت، بر مؤمن رحم مى  دنيا بر مؤمن و آافر رحم مىآنم به نام خداوندى آه در ابتدا مى«
 .»قل هواهللا احد«
 .» آه خداوند، خدایى است یگانه])صلى اهللا عليه وآله( اى محّمد[بگو «
 .»اهللا الصمد«
 .»نياز است خدایى آه از تمام موجودات، بى«
 .»لم یلد و لم یولد«
 .»فرزند ندارد و فرزند آسى نيست«
 .»ولم یكن له آفوًا احد«
 .»هيچ آس از مخلوقات، مثل او نيست«
 ترجمه ذآر رآوع و سجود و ذآرهایى آه بعد از آنها مستحب است. ٣
 .»سبحان ربى العظيم و بحمده«
 .»هستم او پروردگار بزرگ من، از هر عيب و نقصى پاك و منّزه است، و من مشغول ستایش«
 .»سبحان ربى األعلى و بحمده«
 .»پروردگار من آه از همه آس باالتر است، از هر عيب و نقصى پاك و منّزه است، و من مشغول ستایش او هستم«
 .»سمع اهللا ِلَمن َحِمَده«
 .»آند خدا بشنود و بپذیرد ثناى آسى آه او را ستایش مى«
 .»استغفر اهللا رّبى و اتوُب اليه«
 .»نمایم دهنده من است و من به طرف او باز گشت مىآنم از خداوندى آه پرورش  طلب آمرزش و مغفرت مى«
 .»بحول اهللا و قّوته َاقوم و َاقُعد«
 .»نشينم خيزم و مى به یارى خداى متعال و قّوت او بر مى«
 ترجمه قنوت. ۴
 .»ال اله اال اهللا الحليم الكریم«
 .»ستهمتایى آه صاحب حلم و آرم ا  نيست، مگر خداى یكتاى بى]سزاوار پرستش[خدایى «
 .»ال اله االَّ اهللا العلى العظيم«
 .»همتایى آه بلند مرتبه و بزرگ است  نيست، مگر خداى یكتاى بى]سزاوار پرستش[خدایى «
 .»سبحان اهللا رّب السموات السبع و رب اَألَرضين السبع«
 .»است پاك و منّزه است خداوندى آه پروردگار هفت آسمان و پروردگار هفت زمين«
 .» و ما بينهّن و رّب العرش العظيمو ما فيهّن«
 .»پروردگار هر چيزى است آه در آسمانها و زمينها و بين آنهاست، و پروردگار عرش بزرگ است«
 .»والحمدهللا رّب العالمين«
 .»حمد و ثنا مخصوص خداوندى است آه پرورش دهنده تمام موجودات است«
 ترجمه تسبيحات اربعه. ۵
 .» ال اله اال اهللا و اهللا اآبرسبحان اهللا و الحمد هللا و«
و بزرگتر است از اینكه او را        ;  همتا نيست، مگر خداى بى   ] سزاوار پرستش [پاك و منّزه است خداوند تعالى و ثنا مخصوص اوست، و خدایى                «

 .»وصف آنند
 ترجمه تشّهد و سالم. ۶
 .»الحمد هللا، اشهد َان ال اله االَّ اهللا وحده الشریك له«
 .»نيست، مگر خدایى آه یگانه است و شریك ندارد] سزاوار پرستش[دهم آه خدایى   پروردگار است و شهادت مىستایْش مخصوص«
 .»و َاشهد اّن محّمدًا عبده و رسوله«
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 .» بنده خدا و فرستاده اوست)صلى اهللا عليه وآله( دهم آه محّمد شهادت مى«
 .»اللهم صل على محّمد و آل محّمد«
 .» او رحمت فرستبر محّمد وآل! خدایا«
 .»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«
 .»از خداوند عالم بر نمازگزاران و تمام بندگان خوب اوسالم «
 .»السالم عليكم و رحمة اهللا و برآاته«
 .»سالم و رحمت و برآات خداوند، بر شما مؤمنين باد«

 تعقيب نماز
پيش از آنكه از جاى     و بهتر است    ;  مستحّب است انسان بعد از نماز، مقدارى مشغول خواندن تعقيب شود یعنى ذآر و دعا بخواند                )  ١١٠٠مسئله  (

ولى بهتر است چيزهایى را     ;  خود حرآت آند و وضو یا غسل و یا تيّمم او باطل شود، رو به قبله تعقيب را بخواند و الزم نيست تعقيب به عربى باشد                          
 است آه باید به این ترتيب        )سالمعليها ال ( اند بخواند، و از تعقيبهایى آه خيلى سفارش شده است، تسبيح حضرت زهرا                آه در آتابهاى دعا دستور داده      

 .»سبحان اهللا«و بعد از آن سى و سه مرتبه » الحمدهللا« بعد سى و سه مرتبه ،»اهللا اآبر«سى و چهار مرتبه : گفته شود
بهتراست ولى  ;  مستحّب است بعد از نماز، سجده شكر نماید و همين قدر آه پيشانى را به قصد شكر بر زمين بگذارد، آافى است                       )  ١١٠١مسئله  (

رسد یا بالیى از     همچنين مستحّب است هر وقت نعمتى به انسان مى         ;   بگوید »َعْفوًا  «یا»  ُشْكرًا  «یا»  ُشْكرًا ِلّلهِ «صد مرتبه یا سه مرتبه یا یك مرتبه،          
 .شود، سجده شكر به جا آورد او دور مى

 )صلى اهللا عليه وآله(صلوات بر پيامبر اآرم
، یا لقب و آنيه آن حضرت، مثل            »احمد«و  »  محّمد« مانند    )صلى اهللا عليه وآله     ( م مبارك حضرت رسول اآرم      هر وقت انسان نا    )  ١١٠٢مسئله  (

 .را به زبان آورد یا از آسى بشنود، اگرچه در نماز باشد، مستحّب است صلوات بفرستد »ابوالقاسم«و » مصطفى«
 مستحّب است صلوات را هم بنویسد، و نيز بهتر است هر وقت آن              )يه وآله صلى اهللا عل  ( موقع نوشتن نام مبارك حضرت رسول اآرم      )  ١١٠٣مسئله  (

 .آند، صلوات بفرستد حضرت را یاد مى
 ُمبِطالت نماز

 :گویند مى» مبطالت نماز«آند و آنها را  دوازده چيز نماز را باطل مى) ١١٠۴مسئله (
 ;ر در بين نماز بفهمد آه مكانش غصبى استمثال نمازگزا; اول، آنكه در بين نماز، یكى از شرطهاى آن از بين برود

ولى ;  آند، پيش آید، مثال بول از او بيرون آید            دوم، آنكه در بين نماز، عمدًا یا سهوًا یا از روى ناچارى، چيزى آه وضو یا غسل را باطل مى                            
او خارج شود، چنانچه به دستورى آه در احكام            آسى آه نمى تواند از بيرون آمدن بول و غائط خوددارى آند، اگر در بين نماز، بول یا غائط از                             

شود و نيز اگر در بين نماز، از زن مستحاضه خون خارج شود، در صورتى آه به دستور استحاضه                       وضو گفته شد، عمل نماید، نمازش باطل نمى        
 ;عمل آرده باشد، نمازش صحيح است

ن نماز خوابش برده یا بعد از آن، بنا بر احتياط واجب باید نمازش را دوباره                 اختيار خوابش برده، اگر نداند آه در بي        آسى آه بى  )  ١١٠۵مسئله  (
 .ولى اگر تمام شدن نماز را بداند و شك آند آه خواب در بين نماز بوده یا بعد، نمازش صحيح است; بخواند

ن نماز یادش رفته آه مشغول نماز است و              اگر آسى بداند به اختيار خودش خوابيده و شك آند آه بعد از نماز بوده یا در بي                             )  ١١٠۶مسئله  (
 .خوابيده، نمازش صحيح است

اگر آسى در حال سجده از خواب بيدار شود و شك آند آه در سجده آخر نماز است یا در سجده شكر، باید آن نماز را دوباره                                      )  ١١٠٧مسئله  (
 .بخواند

 ;سوم، آنكه مثل بعض آسانى آه شيعه نيستند، دستها را روى هم بگذارد
ولى ;  نباشد، بنا بر احتياط واجب باید نماز را دوباره بخواند           هرگاه انسان براى ادب، دستها را روى هم بگذارد، اگرچه مثل آنها             )  ١١٠٨مسئله  (

 .ندارد ناچارى یا براى آار دیگرى ـ مثل خاراندن دست ـ دستها را روى هم بگذارد، اشكال اگر از روى فراموشى یا
 ;شود ولى اگر اشتباهًا یا از روى تقّيه بگوید، نمازش باطل نمى; خواندن حمد، آمين بگویدچهارم، آنكه بعد از 
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بلكه اگر عمدًا به قدرى برگردد آه نگویند رو به           ;  پنجم، آنكه عمدًا یا از روى فراموشى، پشت به قبله آند، یا به طرف راست یا چپ قبله برگردد                     
 ; نمازش باطل استقبله است، اگرچه به طرف راست یا چپ نرسد،

بلكه اگر سهوًا هم صورت را به        ;  اگر نمازگزار عمدًا همه صورت را به طرف راست یا چپ قبله برگرداند، نمازش باطل است                  )  ١١٠٩مسئله  (
آمى برگرداند عمدًا   ولى اگر سر را      ;  این مقدار برگرداند، احتياط واجب آن است آه نماز را دوباره بخواند و الزم نيست آه نماز اول را تمام نماید                         

 .شود باشد یا اشتباهًا، نمازش باطل نمى
بلكه اگر قصد   ;  اى غير از آلمات نماز بگوید آه از آن آلمه قصد معنا آند، اگرچه معنا هم نداشته باشد و یك حرف هم باشد                         ششم، آنكه عمدًا آلمه   

 ;شود ولى اگر سهوًا بگوید، نمازش باطل نمى; د نماز را دوباره بخواندهم نكند، در صورتى آه دو حرف یا بيشتر باشد، بنا بر احتياط واجب، بای
آه در زبان عرب به معناى این         »  ق«اى بگوید آه یك حرف دارد، چنانچه آن آلمه معنا داشته باشد، مثل                     اگر نمازگزار آلمه  )  ١١١٠مسئله  (

 .ولى اگر قصد معناى آن را نكند، نمازش صحيح است; شود زش باطل مىاست آه نگهدارى آن، چنانچه معناى آن را بداند و قصد آن را نماید، نما
و مانند اینها آه دو حرف است، اگر عمدى          »  آه«و  »  آخ«ولى گفتن   ;  سرفه آردن و آروغ زدن و آه آشيدن در نماز اشكال ندارد            )  ١١١١مسئله  (

 .آند باشد، نماز را باطل مى
 و در موقع گفتن آن، صدا را بلند آند آه                »اهللا اآبر «:  د ذآر بگوید، مثال به قصد ذآر بگوید          اى را به قص     اگر نمازگزار آلمه   )  ١١١٢مسئله  (

ولى چنانچه به قصد اینكه چيزى به آسى بفهماند بگوید، اگرچه قصد ذآر هم داشته باشد، نمازش باطل                       ;  چيزى را به دیگرى بفهماند، اشكال ندارد        
 .شود مى

اى آه سجده واجب دارد و دراحكام جنابت گفته شد و نيز دعا آردن در نماز اشكال                     ، غير از چهار سوره    خواندن قرآن در نماز   )  ١١١٣مسئله  (
 .ندارد، اگرچه به فارسى یا زبان دیگرى باشد

ال اگر چيزى از حمد و سوره و ذآرهاى نماز را عمدًا یا احتياطًا به شرطى آه منجر به وسواس نشود چند مرتبه بگوید، اشك                                 )  ١١١۴مسئله  (
 .ندارد
در حال نماز، انسان نباید به دیگرى سالم آند و اگر دیگرى به او سالم آند، باید طورى جواب دهد آه سالم مقدم باشد، مثال                                     )  ١١١۵مسئله  (
 .بگوید»َعَلْيُكُم السَّالْم «و نباید، »َسالٌم َعَلْيُكْم«یا » َالسَّالُم َعَلْيُكْم«: بگوید
ب سالم را چه در نماز یا در غير نماز فورًا بگوید، و اگر عمدًا یا از روى فراموشى جواب سالم را به قدرى                                  انسان باید جوا  )  ١١١۶مسئله  (

 .طول دهد، آه اگر جواب بگوید جواب آن سالم حساب نشود، چنانچه در نماز باشد نباید جواب بدهد و اگر در نماز نباشد، جواب دادن واجب نيست
 را بنا بر احتياط واجب طورى بگوید آه سالم آننده بشنود، ولى اگر سالم آننده ناشنوا باشد، چنانچه انسان به                            باید جواب سالم  )  ١١١٧مسئله  (

 .طور معمول جواب او را بدهد، آافى است
 .نمازگزار باید جواب سالم را به قصد جواب بگوید نه به قصد دعا) ١١١٨مسئله (
فهمد، به نمازگزار سالم آند، نمازگزار باید جواب او را           اى آه خوب و بد را مى       ّيز، یعنى بچه  اگر زن یا مرد نامحرم یا بچه مم       )  ١١١٩مسئله  (
 .بدهد
 .است اگر نمازگزار جواب سالم را ندهد معصيت آرده، ولى نمازش صحيح) ١١٢٠مسئله (
 . نيستاگر آسى به نمازگزار غلط سالم آند، به طورى آه سالم حساب نشود، جواب او واجب) ١١٢١مسئله (
و احتياط واجب آن است آه در جواب سالم مرد و             ;  آند، واجب نيست   جواب سالم آسى آه از روى مسخره یا شوخى سالم مى            )  ١١٢٢مسئله  (

 .»عليك«: یا فقط بگوید» سالم«: زن غير مسلمان بگوید
 .گر یكى از آنان جواب دهد، آافى استاى سالم آند، جواب سالم او بر همه آنان واجب است، ولى ا اگر آسى به عده) ١١٢٣مسئله (
اى سالم آند و شخصى آه سالم آننده قصد سالم دادن به او را نداشته، جواب دهد، باز هم جواب سالم او بر آن  اگر آسى به عده)  ١١٢۴مسئله  (

 .عده، واجب است
 سالم آننده قصد سالم آردن به او را هم داشته یا نه،               اى سالم آند و آسى آه بين آنها مشغول نماز است شك آند آه                اگر به عده  )  ١١٢۵مسئله  (

همچنين است اگر بداند قصد او را هم داشته ولى دیگرى جواب سالم را بدهد، اّما اگر بداند آه قصد او را هم داشته و دیگرى                                       ;  نباید جواب بدهد   
 .جواب ندهد، باید جواب او را بگوید

 .تر به بزرگتر سالم آند  سفارش شده است آه سواره به پياده و ایستاده به نشسته و آوچكسالم آردن مستحّب است و خيلى) ١١٢۶مسئله (
 .اگر دو نفر با هم به یكدیگر سالم آنند، بر هر یك واجب است جواب سالم دیگرى را بدهد) ١١٢٧مسئله (
: در جواب بگوید   ،  »سالم عليكم «:  ر آسى گفت   در غير از نماز، مستحّب است جواب سالم را بهتر از سالم بگوید، مثال اگ                       )  ١١٢٨مسئله  (

 .»سالم عليكم و رحمة اهللا«
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 ;شود هفتم، خنده با صدا و عمدى است و چنانچه سهوًا با صدا بخندد یا لبخند بزند، نمازش باطل نمى
مازگزار بيرون رود،   اگر آسى براى جلوگيرى از صداى خنده حالش تغيير آند، مثال رنگش سرخ شود، چنانچه از صورت ن                         )  ١١٢٩مسئله  (

 .باید نمازش را دوباره بخواند
اّما اگر از ترس خدا یا براى          ;  صدا گریه آند، اشكال ندارد       ولى اگر براى آار دنيا بى       ;  هشتم، آنكه آسى براى آار دنيا عمدًا با صدا گریه آند               

 ;آخرت گریه آند، آهسته باشد یا بلند، اشكال ندارد، بلكه از بهتریِن اعمال است
ولى ;  هم، آارى آه صورت نماز را به هم بزند، مثل دست زدن و به هوا پریدن و مانند اینها، آم باشد یا زیاد، عمدى باشد یا از روى فراموشى                                ن

 ;آارى آه صورت نماز را به هم نزند، مثل اشاره آردن با دست ـ اشكال ندارد
 .شود خواند، نمازش باطل مى آه نگویند نماز مىاگر نمازگزار در بين نماز به قدرى ساآت بماند ) ١١٣٠مسئله (
 .اگر انسان در بين نماز آارى انجام دهد یا مدتى ساآت شود و شك آند آه نماز به هم خورده یا نه، نمازش صحيح است) ١١٣١مسئله (

 ;دهم، خوردن و آشاميدن است
چه مواالت نماز به هم بخورد یا نخورد، و چه بگویند           ;   و نياشامد  احتياط واجب آن است آه انسان در حين نماز، هيچ چيز نخورد           )  ١١٣٢مسئله  (

 .خواند یا نگویند نماز مى
ولى اگر قند یا شكر و مانند اینها در دهان            ;  شود اگر در بين نماز، غذایى را آه الى دندانها مانده، فرو ببرد، نمازش باطل نمى                  )  ١١٣٣مسئله  (

 .آند  و فرو رود، نمازش اشكال پيدا مىآم آب شود مانده باشد و در حال نماز، آم
 ;یازدهم، شك در رآعتهاى نماز دو رآعتى یا سه رآعتى یا در دو رآعت اول نمازهاى چهار رآعتى است

 .دوازدهم، آنكه آسى رآن نماز را عمدًا یا سهوًا آم یا زیاد آند، یا چيزى را آه رآن نيست، عمدًا آم یا زیاد نماید
 .آند انجام داده یا نه، نمازش صحيح است ان بعد از نماز شك آند آه در بين نماز آارى آه نماز را باطل مىاگر انس) ١١٣۴مسئله (

 چيزهایى آه در نماز مكروه است
در هنگام نماز، مكروه است نمازگزار صورت را آمى به طرف راست یا چپ برگرداند و چشمها را ببندد، یا به طرف راست و                    )  ١١٣۵مسئله  (

خود بازى آند و انگشتها را داخل هم نماید و آب دهان بيندازد و به خّط قرآن یا آتاب یا خّط انگشترى نگاه آند،                                     اند و با ریش و دست       چپ بگرد 
بلكه هر آارى آه خضوع و خشوع را از بين ببرد،                ;  همچنين است موقع خواندن حمد و سوره و گفتن ذآر، براى شنيدن حرف آسى ساآت شود                      

 .مكروه است
آید و نيز موقع خوددارى آردن از بول و غائط، مكروه است نماز بخواند، و همچنين پوشيدن                              موقعى آه انسان خوابش مى       )  ١١٣۶سئله  م(

 ٨.جوراب تنگ آه پا را فشار دهد در نماز مكروه است
 توان نماز واجب را شكست مواردى آه مى

 .لى براى حفظ مال و جلوگيرى از ضرر مالى یا بدنى، مانعى نداردو; شكستن نماز واجب از روى اختيار، حرام است) ١١٣٧مسئله (
باشد، بدون شكستن نماز     اگر حفظ جان خود انسان یا آسى آه حفظ جان او واجب است یا حفظ مالى آه نگهدارى آن واجب مى                         )  ١١٣٨مسئله  (

 .روه استولى شكستن نماز براى مالى آه اهميت ندارد، مك; ممكن نباشد، باید نماز را بشكند
اگر نمازگزار در وسعت وقت مشغول نماز خواندن شود و طلبكار طلب خود را از او مطالبه آند، چنانچه بتواند در بين نماز                                 )  ١١٣٩مسئله  (

د، بعد  و اگر بدون شكستن نماز، دادن طلب او ممكن نيست، باید نمازش را بشكند و طلب او را بده                          ;  طلب او را بدهد، باید در همان حال بپردازد           
 .نمازش را بخواند

و اگر وقت وسعت دارد     ;  اگر نمازگزار در بين نماز بفهمد آه مسجد نجس است، چنانچه وقت تنگ باشد، باید نمازش را تمام آند                   )  ١١۴٠مسئله  (
زند، باید نمازش را      به هم مى  زند، باید در بين نماز تطهير آند، بعد بقّيه نمازش را بخواند و اگر نمازش را                       و تطهير مسجد نمازش را به هم نمى         

 .بشكند و مسجد را تطهير نماید بعد نماز را بخواند
اگرچه احتياط مستحب آن است     .  آسى آه باید نمازش را بشكند، اگر نماز را تمام آند، معصيت آرده، ولى نمازش صحيح است                    )  ١١۴١مسئله  (

 .آه دوباره بخواند
اندازه رآوع خم شود، یادش بياید آه اذان یا اقامه را فراموش آرده، چنانچه وقِت نماز وسعت                         اگر نمازگزار پيش از آنكه به          )  ١١۴٢مسئله  (

 .دارد، مستحّب است براى گفتن آنها نمازش را بشكند
 شّكيات نماز

                                                           
 .به غير از اینها مكروهات دیگرى نيز وجود دارد آه در آتابهاى مفّصل گفته شده است. ٨
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قسم دیگر آن صحيح    آند، و به شش قسم آن نباید اعتنا آرد، و ُنه                هشت ِقسم آن شكهایى است آه نماز را باطل مى            :   قسم است  ٢٣شّكيات نماز،   
 .است

 آند شكهایى آه نماز را باطل مى. الف
 :آنند، از این قراراند شكهایى آه نماز را باطل مى) ١١۴٣مسئله (
ولى شك در شماره رآعتهاى نماز مستحّب دو رآعتى و بعضى از                ;  شك در شماره رآعتهاى نماز دو رآعتى، مثل نماز صبح و نماز مسافر                 .  ١

 ;آند نمى از را باطلنمازهاى احتياط، نم
 ;شك در شماره رآعتهاى نماز سه رآعتى. ٢
 ;اگر در نماز چهار رآعتى شك آند آه یك رآعت خوانده یا بيشتر. ٣
 ٩;اگر در نماز چهار رآعتى پيش از تمام شدن سجده دوم، شك آند آه دو رآعت خوانده یا بيشتر. ۴
 ;شك بين دو و پنج یا دو و بيشتر از پنج رآعت. ۵
 ;شك بين سه و شش یا سه و بيشتر از شش رآعت. ۶
 ;شك در رآعتهاى نماز آه نداند چند رآعت خوانده است. ٧
ولى اگر بعد از سجده دوم، شك بين        ;  سجده دوم باشد یا بعد از آن       شك بين چهار و شش یا چهار و بيشتر از شش رآعت، چه پيش از تمام شدن                 .  ٨

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

كر آند آه شك پا برجا       ولى اگر به قدرى ف     ;  به هم بزند   تواند نماز را   اگر یكى از شكهاى باطل آننده براى انسان پيش آید، نمى             )  ١١۴۴مسئله  (
 .ندارد شود، به هم زدن نماز، مانعى

 شكهایى آه نباید به آنها اعتنا آرد. ب

 :شكهایى آه نباید به آنها اعتنا آرد، از این قراراند) ١١۴۵مسئله (
 ;شك در چيزى آه محّل به جا آوردن آن، گذشته است، مثل آنكه آسى در رآوع شك آند آه حمد را خوانده یا نه. ١
 ;شّك بعد از سالم نماز. ٢
 ;شّك بعد از گذشتن وقت نماز. ٣
 ;آند شّك آثيرالّشك یعنى آسى آه زیاد شك مى. ۴
شك امام در شماره رآعتهاى نماز در صورتى آه مأموم، شماره آنها را بداند و همچنين شّك مأموم، در صورتى آه امام شماره رآعتهاى نماز                           .  ۵
 ;را بداند
 .تحّبىشّك در نماز مس. ۶
 شك در چيزى آه محّل آن گذشته است. ١
اگر آسى در بين نماز شك آند آه یكى از آارهاى واجب آن را انجام داده یا نه، مثال شك آند آه حمد خوانده یا نه، چنانچه                                           )  ١١۴۶مسئله  (

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

خواند شك آند آه اول آن را          نه یا وقتى آخر آیه را مى         اى شك آند آه آیه پيش را خوانده یا            اگر نمازگزار در بين خواندن آیه       )  ١١۴٧مسئله  (
 .نكند خوانده یا نه، به شّك خود اعتنا

اگر انسان بعد از رآوع یا سجود شك آند آه آارهاى واجب آن، مانند ذآر و آرام بودن بدن را انجام داده یا نه، به شّك خود اعتنا                             )  ١١۴٨مسئله  (
 .نكند
ود رود، شك آند آه رآوع آرده یا نه، یا شك آند آه بعد از رآوع ایستاده یا نه، به شّك خ    اگر نمازگزار در حالى آه به سجده مى       )  ١١۴٩مسئله  (

 .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 یا نه، نباید اعتنا آند                 )  ١١۵٠مسئله  (

 .یا نه، باید برگردد و به جا آورد

                                                           
 . مراجعه آنيد١١٧٧براى تفصيل این قسم از شك، به مسئله . ٩
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خواند، شك آند آه سجده یا تشّهد را به جا آورده              بيحات مى خواند، اگر موقعى آه حمد یا تس        آسى آه نشسته یا خوابيده نماز مى       )  ١١۵١مسئله  (
 .یا نه، به شّك خود اعتنا نكند، و اگر پيش از آنكه مشغول حمد یا تسبيحات شود، شك آند آه سجده یا تشّهد را به جا آورده یا نه، باید به جا آورد

آورده یا نه، چنانچه مشغول آارى آه باید بعد از آن انجام دهد، نشده،                 اگر نمازگزار شك آند آه یكى از رآنهاى نماز را به جا                )  ١١۵٢مسئله  (
باید آنچه را آه در انجام دادن آن شك آرده به جا آورد، مثال اگر پيش از خواندن تشّهد شك آند آه دو سجده را به جا آورده یا نه، باید به جا آورد و                                        

 .ه، چون رآن زیاد شده، نمازش باطل استچنانچه بعد یادش بياید آه آن رآن را به جا آورده بود
اگر نمازگزار شك آند عملى را آه رآن نيست به جا آورده یا نه، چنانچه مشغول آارى آه باید بعد از آن انجام دهد، نشده، باید                               )  ١١۵٣مسئله  (

 را خوانده یا نه، باید حمد را بخواند و اگر بعد از             آنچه را آه در انجام دادن آن شك آرده به جا آورد، مثال اگر پيش از خواندن سوره شك آند آه حمد                      
 .انجام آن یادش بياید آه آن را به جا آورده بوده، چون رآن زیاد نشده، نمازش صحيح است

ا نه،  اگر نمازگزار شك آند آه رآنى را به جا آورده یا نه، چنانچه مشغول تشّهد است اگر شك آند آه دو سجده را به جا آورده ی                             )  ١١۵۴مسئله  (
به شّك خود اعتنا نكند و اگر یادش بياید آه آن رآن را به جا نياورده، در صورتى آه مشغول رآن بعد نشده، باید آن را به جا آورد و اگر مشغول                                          

اگر در رآوع یا    رآن بعد شده، نمازش باطل است، مثال اگر پيش از رآوع رآعت بعد یادش بياید آه دو سجده را به جا نياورده، باید به جا آورد و                                   
 .بعد از آن یادش بياید، نمازش باطل است

اگر نمازگزار شك آند عملى را آه رآن نيست به جا آورده یا نه، چنانچه مشغول آارى آه باید بعد از آن انجام دهد، شده، به شّك              )  ١١۵۵مسئله  (
ا خوانده یا نه، به شّك خود اعتنا نكند، و اگر بعد یادش بياید آه آن             خود اعتنا نكند، مثال موقعى آه مشغول خواندن سوره است، اگر شك آند آه حمد ر               

را به جا نياورده، در صورتى آه مشغول رآن بعد نشده، باید به جا آورد و اگر مشغول رآن بعد شده، نمازش صحيح است، بنابراین، اگر مثال در                                   
 .یادش بياید، نمازش صحيح استقنوت یادش بياید آه حمد را نخوانده، باید بخواند و اگر در رآوع 

اگر نمازگزار شك آند آه سالم نماز را گفته یا نه، یا شك آند درست گفته یا نه، چنانچه مشغول تعقيب نماز یا مشغول نماز دیگر                           )  ١١۵۶مسئله  (
 نكند و اگر پيش از اینها شك آند، باید سالم زند، از حال نمازگزار بيرون رفته، به شّك خود اعتنا انجام آارى آه نماز را به هم مى    شده، یا به واسطه   
 .اّما اگر در صحيح گفتن سالم نماز شك آند، در هر صورت به شّك خود اعتنا نكند، چه مشغول آار دیگرى شده باشد یا نه; نماز را بگوید

 شّك بعد از سالم. ٢
ه، مثال شك آند رآوع آرده یا نه، یا بعد از سالم نماز چهار                  اگر بعد از سالم نماز، آسى شك آند آه نمازش صحيح بوده یا ن                  )    ١١۵٧مسئله  (

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

 ّك بعد از وقتش. ٣
ولى اگر پيش   ;  اگر آسى بعد از گذشتن وقِت نماز، شك آند آه نماز خوانده یا نه، یا گمان آند آه نخوانده، خواندن آن الزم نيست                       )    ١١۵٨مسئله  (

 .ه خوانده، باید آن را به جا آوردبلكه اگر گمان آند آ; از گذشتن وقت، شك آند آه نماز خوانده یا نه، یا گمان آند آه نخوانده، باید آن نماز را بخواند
 .اگر نمازگزار بعد از گذشتن وقْت شك آند آه نماز را درست خوانده یا نه، به شّك خود اعتنا نكند)  ١١۵٩مسئله (
یا به نّيت   اگر نمازگزار بعد از گذشتن وقِت نماز ظهر و عصر بداند چهار رآعت نماز خوانده، ولى نداند به نّيت ظهر خوانده                            )    ١١۶٠مسئله  (

 .عصر، باید چهار رآعت نماز قضا به نّيت نمازى آه بر او واجب است، بخواند
اگر بعد از گذشتن وقِت نماز مغرب و عشا بداند یك نماز خوانده، ولى نداند سه رآعتى خوانده یا چهار رآعتى، باید قضاى نماز                            )  ١١۶١مسئله  (

 .مغرب و عشا را بخواند

 )آند ه زیاد شك مىآسى آ(شّك آثيُرالّشك . ۴
اگر آسى در یك نماز، سه مرتبه شك آند، یا در سه نماز پشت سر هم، مثال در نماز صبح و ظهر و عصر شك آند، آثيرالّشك                                 )  ١١۶٢مسئله  (

 .است و چنانچه زیاد شك آردن او از غضب یا ترس یا پریشانى حواس نباشد، به شّك خود اعتنا نكند
آند، باید بنا بگذارد آه آن را به جا            در به جا آوردن چيزى شك آند، چنانچه به جا آوردن آن، نماز را باطل نمى                   آثيرالّشك اگر   )  ١١۶٣مسئله  (

آند، باید بنا     و اگر به جا آوردن آن، نماز را باطل مى              ;  مثال اگر شك آند آه رآوع آرده یا نه، باید بنا بگذارد آه رآوع آرده است                       .  آورده است 
آند، باید بنا بگذارد آه       مثال اگر شك آند آه یك رآوع آرده یا بيشتر، چون زیاد شدن رآوع، نماز را باطل مى                       .  ام نداده است  بگذارد آه آن را انج     

 .بيشتر از یك رآوع نكرده است
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مثال آسى آه   آند، چنانچه در چيزهاى دیگر نماز شك آند باید به دستور آن عمل نماید،                   آسى آه در یك چيز نماز زیاد شك مى          )  ١١۶۴مسئله  (
آند سجده آرده یا نه، اگر در به جا آوردن رآوع شك آند باید به دستور آن عمل نماید، یعنى اگر ایستاده، رآوع را به جا آورد و اگر به       زیاد شك مى  

 .سجده رفته، اعتنا نكند
ى مثال در نماز عصر شك آند، باید به             آند اگر در نماز دیگر       آسى آه در نماز مخصوصى، مثال در نماز ظهر زیاد شك مى                )  ١١۶۵مسئله  (

 .دستور شك عمل نماید
آند، نباید در آنجا نماز بخواند، و در غير آنجا آه نماز                        خواند زیاد شك مى       آسى آه وقتى در جاى مخصوصى نماز مى              )  ١١۶۶مسئله   (
 .نيستخواند اگر شّكى براى او پيش آید باید به دستور شك عمل نماید چون در آنجا آثيرالّشك  مى

نماید و آثيرالّشك تا وقتى یقين نكند آه به حال معمولى مردم              اگر انسان شك آند آه آثيرالّشك شده یا نه، باید به دستور شك عمل               )  ١١۶٧مسئله  (
 .برگشته، به شّك خود اعتنا نكند

بعد یادش بياید آه آن را به جا نياورده، چنانچه            آند، اگر شك آند رآنى را به جا آورده یا نه و اعتنا نكند                   آسى آه زیاد شك مى     )  ١١۶٨مسئله  (
مشغول رآن بعد نشده، باید آن را به جا آورد، و اگر مشغول رآن بعد شده، نمازش باطل است، مثال اگر شك آند رآوع آرده یا نه و اعتنا نكند،                                           

 .اید، نمازش باطل استچنانچه پيش از سجده یادش بياید آه رآوع نكرده، باید رآوع آند و اگر در سجده یادش بي
آورده یا نه و اعتنا نكند و بعد یادش بياید آه آن را به جا                  جا آند، اگر شك آند چيزى را آه رآن نيست به           آسى آه زیاد شك مى    )  ١١۶٩مسئله  (

ست، مثال اگر شك آند آه حمد         صحيح ا  جا آوردن آن نگذشته باید آن را به جا آورد، و اگر از محّل آن گذشته، نمازش                      به نياورده، چنانچه از محلّ    
 .صحيح است قنوت یادش بياید آه حمد نخوانده، باید بخواند و اگر در رآوع یادش بياید، نمازش خوانده یا نه و اعتنا نكند، چنانچه در

 شّك امام و مأموم. ۵
ده یا چهار رآعت ـ چنانچه مأموم یقين یا            اگر امام جماعت در شماره رآعتهاى نماز شك آند ـ مثال شك آند آه سه رآعت خوان                      )  ١١٧٠مسئله  (

گمان داشته باشد آه چهار رآعت خوانده و به امام جماعت بفهماند آه چهار رآعت خوانده است، امام باید نماز را تمام آند و خواندن نماز احتياط،                                   
در شماره رآعتهاى نماز شك آند، نباید به شّك خود اعتنا           رآعت خوانده است و مأموم،       همچنين اگر امام یقين یا گمان داشته باشد آه چند         ;  الزم نيست 

 .نماید
 شّك در نماز مستحّبى. ۶
آند، باید بنا را بر آمتر           اگر آسى در شماره رآعتهاى نماز مستحّبى شك آند، چنانچه طرف بيشتر شك، نماز را باطل مى                             )  ١١٧١مسئله  (
ده یا سه رآعت، باید بنا بگذارد آه دو رآعت خوانده است، و اگر طرف بيشتر شك، نماز                   مثال اگر در نافله صبح شك آند آه دو رآعت خوان           .  بگذارد

 .آند، مثًال شك آند آه دو رآعت خوانده یا یك رآعت، به هر طرف شك عمل آند، نمازش صحيح است را باطل نمى
آند، پس اگر یكى از آارهاى         رآن، آن را باطل نمى      آند، ولى زیاد شدن    آم شدن رآن، بنا بر احتياط واجب، نافله را باطل مى             )  ١١٧٢مسئله  (

نافله را فراموش آند و موقعى یادش بياید آه مشغول رآن بعد از آن شده، باید آن آار را انجام دهد و دوباره آن رآن را به جا آورد، مثال اگر در بين                                  
 .اره به رآوع برودرآوع یادش بياید آه سوره را نخوانده، باید برگردد و سوره را بخواند و دوب

اگر آسى در یكى از آارهاى نافله شك آند، خواه رآن باشد یا غير رآن، چنانچه محّل آن نگذشته، باید به جا آورد و اگر محّل                                 )  ١١٧٣مسئله  (
 .آن گذشته، به شّك خود اعتنا نكند

ود یا گمانش به دو رآعت یا آمتر برود، باید به همان               اگر انسان در نماز مستحّبى دو رآعتى، گمانش به سه رآعت یا بيشتر بر                 )  ١١٧۴مسئله  (
 .رود، احتياطًا باید یك رآعت دیگر بخواند گمان عمل آند، مثال اگر گمانش به یك رآعت مى

يست اگر نمازگزار در نماز نافله، آارى آند آه براى آن سجده سهو واجب شود، یا یك سجده یا تشّهد را فراموش نماید، الزم ن                              )  ١١٧۵مسئله  (
 .بعد از نماز، سجده سهو یا قضاى سجده و تشّهد را به جا آورد

وقِت معّين نداشته باشد، باید بنا       »  نماز جعفر طّيار  «اگر انسان شك آند آه نماز مستحّبى را خوانده یا نه، چنانچه آن نماز، مثل                     )  ١١٧۶مسئله  (
ِت معّين داشته باشد و پيش از گذشتن وقت شك آند آه آن را به جا آورده یا نه،                       وق»  نافله یوميه «بگذارد آه نخوانده است، و همچنين است اگر مثل            

 .ولى اگر بعد از گذشتن وقت شك آند آه خوانده است یا نه، به شّك خود اعتنا نكند
 شكهاى صحيح. ج
 یقين یا گمان به یك طرِف شك پيدا           در ُنه صورت اگر در شماره رآعتهاى نماز چهار رآعتى شك آند، باید فكر نماید، پس اگر                      )  ١١٧٧مسئله  (

 :قراراند شود عمل نماید و آن ُنه صورت از این آرد، همان طرف را بگيرد و نماز را تمام آند، وگرنه به دستورهایى آه گفته مى
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رآعت خوانده و یك     در صورتى آه بعد از تمام شدن ذآر واجب سجده دوم، شك آند دو رآعت خوانده یا سه رآعت، آه باید بنا بگذارد سه                                  .  ١
شود به جا    رآعت دیگر بخواند و نماز را تمام آند و بعد از نماز یك رآعت نماز احتياط ایستاده یا دو رآعت نشسته به دستورى آه بعدًا گفته مى                                       

 ;آورد
 تمام آند و بعد از نماز، دو           شّك بين دو و چهار بعد از تمام شدن ذآر واجب سجده دوم، آه باید بنا بگذارد چهار رآعت خوانده و نماز را                                  .  ٢

 ;بخواند رآعت نماز احتياط ایستاده
شّك بين دو و سه و چهار بعد از تمام شدن ذآر واجب سجده دوم، آه باید بنا را بر چهار بگذارد و بعد از نماز دو رآعت نماز احتياط ایستاده                                   .  ٣

 از تمام شدن ذآر واجب سجده دوم، یكى از این سه شك برایش پيش آید،                        و بعد دو رآعت نشسته به جا آورد، ولى اگر بعد از سجده اول یا پيش                       
 ;تواند نماز را رها آند و دوباره بخواند مى
شّك بين چهار و پنج بعد از تمام شدن ذآر واجب سجده دوم، آه باید بنا را بر چهار بگذارد و نماز را تمام آند و بعد از نماز دو سجده سهو به                                   .  ۴

ر بعد از سجده اول، یا پيش از تمام شدن ذآر واجب سجده دوم، این شك براى او پيش آید، بنا بر احتياط استحبابى به دستورى آه                                  جا آورد، ولى اگ   
 ;گفته شد عمل آند، اگرچه نمازش باطل است و باید دوباره بخواند

را تمام آند و بعد از نماز یك رآعت نماز احتياط ایستاده یا              شّك بين سه و چهار آه در هر جاى نماز باشد، باید بنا را بر چهار بگذارد و نماز                       .  ۵
 ;دو رآعت نشسته، به جا آورد

شّك بين چهار و پنج در حال ایستاده، آه باید بنشيند و تشّهد بخواند و نماز را سالم دهد و یك رآعت نماز احتياط ایستاده یا دو رآعت نشسته،                                  .  ۶
 ;به جا آورد

 ;ل ایستاده، آه باید بنشيند و تشّهد بخواند و نماز را سالم دهد و دو رآعت نماز احتياط ایستاده، به جا آوردشّك بين سه و پنج در حا. ٧
شّك بين سه و چهار و پنج در حال ایستاده، آه باید بنشيند و تشّهد بخواند و بعد از سالم نماز دو رآعت نماز احتياط ایستاده و بعد دو رآعت                                      .  ٨

 ;نشسته، به جا آورد
 .شّك بين پنج و شش در حال ایستاده، آه باید بنشيند و تشّهد بخواند و نماز را سالم دهد و دو سجده سهو به جا آورد. ٩
پس اگر پيش   ;  اگر یكى از شكهاى صحيح براى انسان پيش آید، نباید نماز را بشكند و چنانچه نماز را بشكند، معصيت آرده است                     )  ١١٧٨مسئله  (

آند ـ مثل رو گرداندن از قبله ـ نماز را از سر گيرد، نماز دومش هم باطل است، و اگر بعد از انجام آارى آه                                از را باطل مى   از انجام آارى آه نم     
 .آند مشغول نماز شود، نماز دومش صحيح است نماز را باطل مى

نچه انسان نماز را تمام آند و بدون خواندن نماز          اگر یكى از شكهایى آه نماز احتياط براى آنها واجب است در نماز پيش آید، چنا                )  ١١٧٩مسئله  (
آند نماز را از سر گرفته، نماز دومش هم             پس اگر پيش از انجام آارى آه نماز را باطل مى              ;  احتياط، نماز را از سر بگيرد، معصيت آرده است           

 .صحيح استآند مشغول نماز شده، نماز دومش  باطل است، و اگر بعد از انجام آارى آه نماز را باطل مى
وقتى یكى از شكهاى صحيح براى انسان پيش آید چنان آه گفته شد، باید فكر آند ولى اگر چيزهایى آه به واسطه آنها ممكن است                          )  ١١٨٠مسئله  (

د تا بعد از     توان رود، چنانچه آمى بعد فكر آند اشكال ندارد، مثال اگر در سجده شك آند مى                      یقين یا گمان به یك طرف شك پيدا شود، از بين نمى                 
 .سجده، فكر آردن را به تأخير بيندازد

و اگر  ;  اگر نمازگزار، اول گمانش به یك طرْف بيشتر باشد، بعد دو طرْف در نظر او مساوى شود، باید به دستور شك عمل نماید                      )  ١١٨١مسئله  (
طرف دیگر برود، باید همان طرف را بگيرد و              اول دو طرف در نظر او مساوى باشد و به طرفى آه وظيفه اوست بنا بگذارد، بعد گمانش به                                  

 .نمازش را تمام آند
داند گمانش به یك طرْف بيشتر است یا هر دو طرْف در نظر او مساوى است، باید احتياط آند و در هر مورد                                     آسى آه نمى   )  ١١٨٢مسئله  (

 .احتياط، به طور مخصوصى است آه در آتابهاى مفّصل گفته شده است
انسان بعد از نماز بداند آه در بين نماز، تردید داشته آه مثال دو رآعت خوانده یا سه رآعت، و بنا را بر سه گذاشته ولى                                    اگر  )  ١١٨٣مسئله  (

 .نداند آه گمانش به خواندن سه رآعت بوده یا هر دو طرْف در نظر او مساوى بوده، باید نماز احتياط را بخواند
خواند یا بعد از ایستادن، شك آند آه دو سجده را به جا آورده یا نه، و در همان موقع یكى از                          مىاگر نمازگزار موقعى آه تشّهد       )  ١١٨۴مسئله  (

سه رآعت، باید به دستور      شكهایى آه اگر بعد از تمام شدن دو سجده اتفاق بيفتد صحيح است، براى او پيش آید، مثال شك آند آه دو رآعت خوانده یا                           
 .بخواند مازش را هم دوبارهآن شك عمل آند و به احتياط مستحب ن

اگر نمازگزار پيش از آنكه مشغول تشّهد شود یا در رآعتهایى آه تشّهد ندارد پيش از ایستادن، شك آند آه دو سجده را به جا                                     )  ١١٨۵مسئله  (
 .ل استاز شكهایى آه بعد از تمام شدن دو سجده صحيح است، برایش پيش آید، نمازش باط آورده یا نه، و در همان موقع یكى
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اگر انسان موقعى آه ایستاده، بين سه و چهار یا بين سه و چهار و پنج شك آند و یادش بياید آه دو سجده یا یك سجده از رآعت                                   )  ١١٨۶مسئله  (
 .پيش، به جا نياورده، نمازش باطل است

دو رآعت خوانده یا سه رآعت، بعد شك آند آه           اگر شّك انسان از بين برود و شّك دیگرى برایش پيش آید، مثال اول شك آند آه                     )  ١١٨٧مسئله  (
 .سه رآعت خوانده یا چهار رآعت، باید به دستور شّك دوم عمل نماید

اگر انسان بعد از نماز شك آند آه در نماز، مثال بين دو و چهار شك آرده یا بين سه و چهار، احتياط مستحب آن است آه به                                        )  ١١٨٨مسئله  (
 .آند ا هم دوباره بخواند، هر چند اعاده تنها ظاهرًا آفایت مىدستور هر دو عمل آند و نماز ر

اگر انسان بعد از نماز بفهمد آه در نماز شّكى براى او پيش آمده ولى نداند از شكهاى باطل بوده یا صحيح و اگر از شكهاى                                       )  ١١٨٩مسئله  (
داده، عمل آند و نماز را هم دوباره          یى آه صحيح بوده و احتمال مى       صحيح بوده آدام ِقسم آن بوده است، بنا بر احتياط مستحب باید به دستور شكها                 

 .آند بخواند، هر چند از سر گرفتن و اعاده آفایت مى
خواند اگر شّكى آند آه باید براى آن یك رآعت نماز احتياط ایستاده یا دو رآعت نشسته بخواند، باید یك                       آسى آه نشسته نماز مى    )  ١١٩٠مسئله  (

 .و اگر شّكى آند آه باید براى آن دو رآعت نماز احتياط ایستاده بخواند، باید دو رآعت نشسته به جا آورد; ا آوردرآعت نشسته به ج
خواند اگر موقع خواندن نماز احتياط، از ایستادن ناتوان شود، باید مثل آسى آه نماز را نشسته                                  آسى آه ایستاده نماز مى        )  ١١٩١مسئله   (
 .قبل گفته شد، نماز احتياط را به جا آوردخواند وحكم آن در مسئله  مى

خواند،  خواند اگر موقع خواندن نماز احتياط بتواند بایستد، باید به وظيفه آسى آه نماز را ایستاده مى                       آسى آه نشسته نماز مى     )  ١١٩٢مسئله  (
 .عمل آند

 نماز احتياط
باید فورًا نّيت نماز احتياط آند و تكبير بگوید و حمد را بخواند و به                   بعد از سالم نماز      ;  آسى آه نماز احتياط بر او واجب است         )  ١١٩٣مسئله  (

پس اگر یك 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 نماید      
 . اول به جا آورد و بعد از تشّهد، سالم دهداحتياط بر او واجب است، بعد از دو سجده، یك رآعت دیگر مثل رآعت

نماز احتياط، سوره و قنوت ندارد و نباید نّيت آن را به زبان آورد، چون بين نماز احتياط و نماز، نباید چيزهایى آه نماز را                                    )    ١١٩۴مسئله  (
آه نمازگزار، سوره حمد را آهسته بخواند، ولى            آند، انجام داد و رآعات احتياط، در حكم رآعات نماز است، و احتياط واجب آن است                            باطل مى 

 .آن را بلند بگوید» بسِم الّله الرَّحمن الرَّحيم«مستحب است 
و اگر در   ;  اگر نمازگزار پيش از خواندن نماز احتياط بفهمد، نمازى آه خوانده درست بوده، الزم نيست نماز احتياط را بخواند                        )  ١١٩۵مسئله  (

 .م نيست آن را تمام نمایدبين نماز احتياط بفهمد، الز
آند، انجام   اگر نمازگزار پيش از خواندن نماز احتياط بفهمد آه رآعتهاى نمازش آم بوده، چنانچه آارى آه نماز را باطل مى                            )  ١١٩۶مسئله  (

آند، انجام داده باشد ـ مثال       ا باطل مى  و اگر آارى آه نماز ر     ;  نداده باشد، باید آنچه از نماز را نخوانده بخواند و براى سالم بيجا دو سجده سهو بنماید                  
 .از قبله رو برگردانده ـ باید نمازش را دوباره به جا آورد

اگر انسان بعد از نماز احتياط بفهمد آسرى نمازش به مقدار نماز احتياط بوده، مثال در شّك بين سه و چهار، یك رآعت نماز                                    )  ١١٩٧مسئله  (
 . رآعت خوانده، نمازش صحيح استاحتياط بخواند، بعد بفهمد نمازش را سه

اگر آسى بعد از خواندن نماز احتياط بفهمد آسرى نمازش آمتر از نماز احتياط بوده، مثال در شّك بين دو و چهار، دو رآعت                                 )  ١١٩٨مسئله  (
 .نماز احتياط بخواند، بعد بفهمد نمازش را سه رآعت خوانده، باید نمازش را دوباره بخواند

نمازگزار بعد از خواندن نماز احتياط بفهمد آسرى نمازش بيشتر از نماز احتياط بوده، مثال در شّك بين سه و چهار، یك                                 اگر  )  ١١٩٩مسئله  (
 .رآعت نماز احتياط بخواند، بعد بفهمد نمازش را دو رآعت خوانده، باید نمازش را دوباره بخواند

از خواندن دو رآعت نماز احتياط ایستاده، یادش بياید آه نمازش را دو رآعت               اگر نمازگزار بين دو و سه و چهار شك آند و بعد              )  ١٢٠٠مسئله  (
 .خوانده، الزم نيست دو رآعت نماز احتياط نشسته را بخواند

اگر نمازگزار بين سه و چهار شك آند و موقع خواندن دو رآعت نماز احتياط نشسته یا یك رآعت ایستاده، یادش بياید آه نمازش                          )  ١٢٠١مسئله  (
 .ه رآعت خوانده، باید نماز احتياط را تمام آند و نمازش صحيح استرا س
نماز احتياط ایستاده و پيش از رآوِع رآعت دوم، یادش             اگر نمازگزار بين دو و سه و چهار شك آند و موقع خواندن دو رآعت                  )  ١٢٠٢مسئله  (

 .واجب نمازش را دوباره بخواند ى تمام آند و بنا بر احتياطرآعت خوانده، باید بنشيند و نماز احتياط را یك رآعت بياید آه نمازش را سه
اگر نمازگزار در بين نماز احتياط بفهمد آسرى نمازش بيشتر یا آمتر از نماز احتياط بوده، چنانچه نتواند نماز احتياط را مطابق                        )  ١٢٠٣مسئله  (

و بنا بر احتياط واجب، نماز را دوباره بخواند، مثال در مورد شّك بين سه    آسرى نمازش تمام آند، باید آن را رها آند و آسرى نمازش را به جا آورد                 
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تواند دو رآعت نشسته را      خواند، یادش بياید آه نمازش را دو رآعت خوانده، چون نمى            و چهار اگر موقعى آه دو رآعت نماز احتياط نشسته را مى             
احتياط نشسته را رها آند و دو رآعت آسرى نمازش را بخواند و نماز را هم دوباره          به جاى دو رآعت ایستاده حساب آند، به احتياط واجب باید نماز             

 .به جا آورد
اگر انسان شك آند نماز احتياطى را آه بر او واجب بوده به جا آورده یا نه، چنانچه وقِت نماز گذشته، به شّك خود اعتنا نكند و                                 )  ١٢٠۴مسئله  (

آند ـ مثل رو گرداندن از قبله ـ            دیگرى نشده و از جاى نماز برنخاسته و آارى آه نماز را باطل مى                   اگر وقت دارد، در صورتى آه مشغول آار             
آند انجام داده باشد، یا بين نماز و شّك او            انجام نداده باشد، باید نماز احتياط را بخواند و اگر مشغول آار دیگرى شده یا آارى آه نماز را باطل مى                         

 . آن است آه نماز احتياط را به جا آورد و نمازش را هم دوباره بخواندفاصله افتاده، احتياط واجب
اگر انسان در نماز احتياط، رآنى را زیاد آند، یا مثال به جاى یك رآعت دو رآعت بخواند، بنا بر احتياط واجب، نماز احتياط او                            )  ١٢٠۵مسئله  (

 .شود و باید دوباره نماز احتياط و اصل نماز را بخواند باطل مى
موقعى آه انسان مشغول خواندن نماز احتياط است، اگر در یكى از آارهاى آن شك آند، چنانچه محّل آن نگذشته، باید به جا                                  )  ١٢٠۶مسئله  (

رآوع رفته، آورد و اگر محّلش گذشته، به شّك خود اعتنا نكند، مثال اگر شك آند آه حمد را خوانده یا نه، چنانچه به رآوع نرفته باید بخواند و اگر به                      
 .به شّك خود اعتنا نكند

اگر در شماره رآعتهاى نماز احتياط شك آند، باید بنا را بر بيشتر بگذارد، ولى چنانچه طرف بيشتر شك، نماز را باطل                                           )  ١٢٠٧مسئله  (
 .آند، بنارا بر آمتر بگذارد مى

 .زیاد شود، سجده سهو ندارداگر در خواندن نماز احتياط چيزى آه رآن نيست، سهوًا آم یا  ) ١٢٠٨مسئله (
 .اگر انسان بعد از سالم نماز احتياط شك آند آه یكى از اجزا یا شرایط آن را به جا آورده یا نه، به شّك خود اعتنا نكند ) ١٢٠٩مسئله (
 آن را قضا نماید، اگرچه        اگر نمازگزار در نماز احتياط، تشّهد یا یك سجده را فراموش آند، احتياط آن است آه بعد از سالمْ                              )  ١٢١٠مسئله  (

 .واجب نيست
اگر خواندن نماز احتياط و قضاى یك سجده یا قضاى یك تشّهد یا دو سجده سهو بر انسان واجب شود، باید اول نماز احتياط را                                 )  ١٢١١مسئله  (

 .به جا آورد
انسان گمان آند آه نماز را چهار رآعت خوانده،           حكم گمان در رآعتهاى نماز حكم یقين است، مثال اگر در نماز چهار رآعتى                     )  ١٢١٢مسئله  (

ولى اگر در غير رآعتها گمان پيدا آند، باید به احتياط عمل نماید و دستور در هر موردى به طور مخصوصى است آه در                          ;  نباید نماز احتياط بخواند   
 .آتابهاى مفّصل گفته شده است

ميه و نمازهاى واجب دیگر فرق ندارد، مثال اگر در نماز آیات شك آند آه یك                     حكم شك و سهو و گمان در نمازهاى واجب یو              )  ١٢١٣مسئله  (
 .شود رآعت خوانده یا دو رآعت، چون شّك او در نماز دو رآعتى است، نمازش باطل مى
 سجده سهو

 : ـ به جا آوردشود براى چهار چيز بعد از سالم نماز، انسان باید دو سجده سهو ـ به دستورى آه بعدًا گفته مى ) ١٢١۴ مسئله(
 ;چنانچه فرد در بين نماز، سهوًا حرف بزند. ١
 ;سالم دهد) مثًال در رآعت اول(چنانچه انسان در جایى آه نباید نماز را سالم دهد . ٢
 ;در صورتى آه تشّهد را فراموش آند. ٣
و در دو مورد هم احتياط مستحب آن است آه           ;  عتهرگاه در نماز چهار رآعتى، بعد از سجده دوم، شك آند آه چهار رآعت خوانده یا پنج رآ                   .  ۴

 :سجده سهو بنماید
 ;در جایى آه یك سجده را فراموش نماید. الف
مثًال موقع خواندن حمد و سوره،      ;  در جایى آه باید بنشيند، مثًال موقع خواندن تشّهد، اشتباهًا بایستد، یا در جایى آه باید بایستد، اشتباهًا بنشيند                     .  ب

 .ينداشتباهًا بنش
 .اگر انسان اشتباهًا یا به خيال اینكه نمازش تمام شده، حرف بزند باید دو سجده سهو به جا آورد ) ١٢١۵ مسئله(
بگوید، باید سجده » آه«یا » آخ«شود، سجده سهو واجب نيست، ولى اگر مثال سهوًا          براى حرفى آه از آه آشيدن و سرفه پيدا مى           )  ١٢١۶  مسئله(

 .سهو نماید
 .اگر انسان چيزى را آه غلط خوانده دوباره به طور صحيح بخواند، براى دوباره خواندن آن سجده سهو واجب نيست ) ١٢١٧مسئله (
اگر انسان در نماز سهوًا مدتى حرف بزند و تمام آنها یك مرتبه حساب شود، به جا آوردن دو سجده سهو بعد از سالم نماز، آافى                              )١٢١٨مسئله  (
 .است
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گر نمازگزار سهوًا تسبيحات اربعه را نگوید یا بيشتر یا آمتر از سه مرتبه بگوید، احتياط مستحب آن است آه بعد از سالم نماز                    ا  )  ١٢١٩  مسئله(
 .دو سجده سهو به جا آورد

» السالم عليكم «:  یا بگوید »  السالم علينا و على عباد اهللا الصالحين        «:  اگر در جایى آه نباید سالم نماز را بگوید سهوًا بگوید                )  ١٢٢٠  مسئله(
، احتياط  »السالم عليك ایها النبى و رحمة اهللا و برآاته        «:  ولى اگر اشتباهًا مقدارى از این دو سالم را بگوید، یا بگوید           ;  باید دو سجده سهو به جا آورد      

 .مستحب آن است آه دو سجده سهو به جا آورد
 .اهًا هر سه سالم را بگوید، به جا آوردن دو سجده سهو آافى استاگر نمازگزار در جایى آه نباید سالم دهد اشتب ) ١٢٢١ مسئله(
 .اگر انسان یك سجده یا تشّهد را فراموش آند و پيش از رآوع رآعت بعد یادش بياید، باید برگردد و به جا آورد ) ١٢٢٢ مسئله(
ا از رآعت پيش فراموش آرده، باید بعد از سالم نماز،             اگر نمازگزار در رآوع یا بعد از آن یادش بياید آه یك سجده یا تشّهد ر                    )  ١٢٢٣  مسئله(

سجده یا تشّهد را قضا نماید و بعد از آن براى تشّهد فراموش شده، واجب است آه دو سجده سهو به جا آورد و براى سجده فراموش شده، احتياط                                          
 .مستحب آن است آه دو سجده سهو به جا آورد

د از سالم نماز عمدًا به جا نياورد، معصيت آرده و واجب است هر چه زودتر آن را انجام دهد و                           اگر انسان سجده سهو را بع        )  ١٢٢۴  مسئله(
 .چنانچه سهوًا به جا نياورد، هر وقت یادش آمد باید فورًا انجام دهد و الزم نيست نماز را دوباره بخواند

 .جا آورد  نيست بهاگر انسان شك دارد آه سجده سهو بر او واجب شده یا نه، الزم ) ١٢٢۵ مسئله(
 .آسى آه شك دارد مثال دو سجده سهو بر او واجب شده یا چهارتا، اگر دو سجده نماید آافى است ) ١٢٢۶ مسئله(
جا آورد و اگر بداند سهوًا سه سجده آرده، باید دوباره              اگر بداند یكى از دو سجده سهو را به جا نياورده، باید دو سجده سهو به                    )  ١٢٢٧  مسئله(
 .ده سهو بنمایددو سج

 دستور سجده سهو
دستور سجده سهو این است آه نمازگزار، بعد از سالم نماز، فورًا نّيت سجده سهو آند و پيشانى را به چيزى آه سجده بر آن                                    )  ١٢٢٨  مسئله(

 :صحيح است، بگذارد و بگوید
ِبْسِم اِهللا َو   «:  ولى بهتر است بگوید   ;  »و آِل ُمَحمَّد    ِبسِم اِهللا َو ِباِهللا َاللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّد         «: یا بگوید  ،»ِبْسِم اِهللا َوِباِهللا َو َصلَّى اُهللا َعَلى ُمَحمَّد َو آِلهِ         «

ه شد، بگوید و بنشيند و بعد        بعد باید بنشيند و دوباره به سجده رود و یكى از ذآرهایى را آه گفت                  .»ِباِهللا َالسَّالُم َعَليَك َایَُّها النَِّبىُّ َو َرْحَمُة اِهللا َو َبَرآاُته          
آرى، آنچه در تحّقق    .  از خواندن تشّهد، سالم دهد، هر چند عدم شرطّيت ذآر مخصوص، مانند عدم شرطّيت شرایط سجده در سجده سهو اقوى است                       

 .و صدق سجده معتبر است، در سجده سهو نيز معتبر است
 قضاى سجده و تشّهد فراموش شده

آورد، باید تمام شرایط نماز، مانند پاك بودن          جا مى  ى را آه انسان فراموش آرده و بعد از نماز، قضاى آن را به               سجده و تشّهد    )  ١٢٢٩  مسئله(
 .بدن و لباس و رو به قبله بودن و شرطهاى دیگر را داشته باشد

 از رآعت دوم را فراموش نماید،        اگر آسى سجده یا تشّهد را چند دفعه فراموش آند، مثال یك سجده از رآعت اول و یك سجده                          )  ١٢٣٠  مسئله(
 .هاى سهوى آه براى آنها الزم است، به جا آورد و الزم نيست معّين آند آه قضاى آدام یك آنهاست باید بعد از نماز، قضاى هر دو را با سجده

اموش آرده، اول قضا نماید، و       اگر نمازگزار یك سجده و تشّهد را فراموش آند، احتياط واجب آن است آه هر آدام را اول فر                         )  ١٢٣١  مسئله(
اگر نداند آدام اول فراموش شده، باید احتياطًا یك سجده و تشّهد و بعد یك سجده دیگر به جا آورد، یا یك تشّهد و یك سجده و بعد یك تشّهد دیگر به جا                                    

 .آورد، تا یقين آند سجده و تشّهد را به ترتيبى آه فراموش آرده، قضا نموده است
اگر انسان به خيال اینكه اول سجده را فراموش آرده، اول قضاى آن را به جا آورد و بعد از خواندن تشّهد یادش بياید آه اول                                    )  ١٢٣٢  مسئله(

تشّهد را فراموش آرده، احتياط واجب آن است آه دوباره سجده را قضا نماید، و نيز اگر به خيال اینكه اول تشّهد را فراموش آرده، اول قضاى آن                                   
 . آورد، و بعد از سجده یادش بياید آه اول سجده را فراموش آرده، بنا بر احتياط واجب باید دوباره تشّهد را بخواندرا به جا

شود ـ   اگر نمازگزار بين سالم نماز و قضاى سجده یا تشّهد، آارى آند آه اگر عمدًا یا سهوًا در نماز اتفاق بيفتد، نماز باطل مى                            )  ١٢٣٣  مسئله(
 .له نماید ـ باید قضاى سجده تشّهد را به جا آورد و نمازش صحيح استمثال پشت به قب

اى را آه فراموش آرده      اگر انسان بعد از سالم نماز یادش بياید آه یك سجده از رآعت آخر را فراموش آرده، باید قضاى سجده                      )  ١٢٣۴  مسئله(
آند انجام داده باشد یا نه، و اگر تشّهد رآعت آخر را فراموش                    باطل مى  به جا آورد و بعد از آن دو سجده سهو به جا آورد، چه آارى آه نماز را                        
 .جا آورد آرده باشد، باید قضاى تشّهد را به جا آورد و بعد از آن دو سجده سهو به

ًا حرف بزند،   شود، مثل آنكه سهو    اگر آسى بين سالم نماز و قضاى سجده یا تشّهد، آارى آند آه براى آن سجده سهو واجب مى                      )  ١٢٣۵  مسئله(
 .باید سجده یا تشّهد را قضاآند
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اگر انسان نداند آه سجده را فراموش آرده یا تشّهد را، باید هر دو را احتياطًا قضا نماید و هر آدام را اول به جا آورد اشكال                                      )  ١٢٣۶  مسئله(
 .جا آورد ندارد، و باید یك سجده سهو نيز به

 .یا تشّهد را فراموش آرده یا نه، واجب نيست قضا نمایداگر آسى شك دارد آه سجده  ) ١٢٣٧ مسئله(
اگر انسان بداند سجده یا تشّهد را فراموش آرده و شك آند آه پيش از رآوِع رآعت بعد به جا آورده یا نه، احتياط مستحب آن                                    )  ١٢٣٨  مسئله(

 .است آه آن را قضا نماید
، اگر براى آار دیگرى هم سجده سهو بر او واجب شود، باید بعد از نماز، سجده یا                         آسى آه باید سجده یا تشّهد را قضا نماید             )  ١٢٣٩  مسئله(

 .تشّهد را قضا نماید، بعد سجده سهو را به جا آورد
اگر انسان شك دارد آه بعد از نماز، قضاى سجده یا تشّهد فراموش شده را به جا آورده یا نه، چنانچه وقت نماز نگذشته، باید                                    )  ١٢۴٠  مسئله(
 . یا تشّهد را قضا نماید، و اگر وقت نماز گذشته، بنا بر احتياط مستحب سجده یا تشّهد را قضا نمایدسجده

 آم و زیاد آردن اجزا و شرایط نماز
 .هر گاه آسى چيزى از واجبات نماز را عمدًا آم یا زیاد آند، اگرچه یك حرف آن باشد، نمازش باطل است ) ١٢۴١ مسئله(
 به واسطه ندانستن مسئله، چيزى از اجزاى نماز را آم یا زیاد آند، اگر جاهل قاصر باشد، و آن جزء، رآن نباشد،                                اگر آسى   )  ١٢۴٢  مسئله(

 .وگرنه بنا بر احتياط واجب، نمازش باطل است; نمازش صحيح است
 شده، باید نماز را به هم بزند و           اگر آسى در بين نماز بفهمد آه وضو یا غسلش باطل بوده یا بدون وضو یا غسل مشغول نماز                        )  ١٢۴٣  مسئله(

 .نماید و اگر بعد از نماز بفهمد، باید دوباره نماز را با وضو یا غسل به جا آورد و اگر وقت گذشته، قضا; دوباره با وضو یا غسل بخواند
و اگر پيش از    ;  ازش باطل است  اگر نمازگزار بعد از رسيدن به رآوع یادش بياید آه دو سجده از رآعت پيش فراموش آرده، نم                    )  ١٢۴۴  مسئله(

 .رسيدن به رآوع یادش بياید، باید برگردد و دو سجده را به جا آورد و برخيزد و حمد و سوره یا تسبيحات را بخواند و نماز را تمام آند
ا به جا نياورده، باید دو       یادش بياید آه دو سجده رآعت آخر ر         »  السالم عليكم «و  »  السالم علينا «اگر نمازگزار، پيش از گفتن         )  ١٢۴۵  مسئله(

 .سجده را به جا آورد و دوباره تشّهد بخواند و نماز را سالم دهد
اگر آسى پيش از سالم نماز یادش بياید آه یك رآعت یا بيشتر، از آخر نماز را نخوانده، باید مقدارى را آه فراموش آرده به جا                             )  ١٢۴۶  مسئله(
 .آورد
 نماز یادش بياید آه یك رآعت یا بيشتر، از آخر نماز را نخوانده، چنانچه آارى انجام داده آه اگر در نماز                       اگر آسى بعد از سالم      )  ١٢۴٧  مسئله(

و اگر آارى آه عمدى و سهوى آن نماز را باطل مى               ;  آند ـ مثال پشت به قبله آرده ـ نمازش باطل است              عمدًا یا سهوًا اتفاق بيفتد نماز را باطل مى          
 .فورًا مقدارى را آه فراموش آرده به جا آوردآند انجام نداده، باید 

آند، مثال پشت به قبله نماید       هرگاه بعد از سالم نماز عملى انجام دهد آه اگر در نماز عمدًا یا سهوًا اتفاق بيفتد، نماز را باطل مى                       )  ١٢۴٨  مسئله(
آند، یادش بياید باید      پيش از انجام آارى آه نماز را باطل مى            و بعد یادش بياید آه دو سجده آخر را به جا نياورده، نمازش باطل است، ولى اگر                           

اى را آه فراموش آرده به جا آورد و تشّهد و سالم را دوباره بعد از آن بخواند و دو سجده سهو براى سالمى آه اول گفته به جا                                 برگردد و دو سجده   
 .از آن اعاده نمایدآورد و نمازش صحيح است، و احتياط مستحب آن است آه اصل نماز را بعد 

اگر آسى بفهمد نماز را پيش از وقت خوانده، یا پشت به قبله یا به طرف راست یا به طرف چِپ قبله به جا آورده، باید دوباره                                   )  ١٢۴٩  مسئله(
 .بخواند و اگر وقت گذشته، قضا نماید

 نماز مسافر
 :ورد، یعنى دو رآعت بخواندباید نماز ظهر و عصر و عشا را با هشت شرط، شكسته به جا آ» مسافر«

 ;شرط اول، آنكه سفر او آمتر از هشت فرسخ شرعى نباشد
آسى آه رفتن و برگشتن او هشت فرسخ است، اگرچه رفتن او آمتر از چهار فرسخ هم باشد، باید نمازش را شكسته بخواند، چه                      )  ١٢۵٠  مسئله(

 .همان روز و شب بخواهد برگردد یا غير آن روز و شب
اگر سفر او مختصرى از هشت فرسخ آمتر باشد، یا نداند آه سفرش هشت فرسخ شده است یا نه، نباید نمازش را شكسته بخواند                           )  ١٢۵١  مسئله(

و چنانچه شك آند آه سفر او هشت فرسخ است یا نه، در صورتى آه تحقيق آردن برایش مشّقت دارد، باید نمازش را تمام بخواند و اگر مشّقت                                           
حتياط واجب، باید تحقيق آند آه اگر فرد مورد اطمينانى بگوید، یا بين مردم معروف باشد آه سفر او هشت فرسخ است، باید نمازش                              ندارد، بنا بر ا   

 .را شكسته بخواند
ر آسى آه یقين دارد سفر او هشت فرسخ است، اگر نماز را شكسته بخواند و بعد بفهمد آه هشت فرسخ نبوده، باید آن را چها                                   )  ١٢۵٢  مسئله(

 .رآعتى به جا آورد و اگر وقت گذشته، قضا نماید
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آسى آه یقين دارد سفرش هشت فرسخ نيست یا شك دارد آه هست یا نه، چنانچه در بين راه بفهمد آه سفر او هشت فرسخ بوده،                           )  ١٢۵٣  مسئله(
، فهميد سفرش هشت فرسخ بوده، بنا بر احتياط مستحب،          و اگر بعد از تمام خواندن نماز      ;  اگرچه آمى از راه باقى باشد، باید نمازش را شكسته بخواند          

 .دوباره شكسته اعاده نماید و اگر وقِت نماز گذشته، شكسته قضا نماید
مرتبه رفت و آمد آند، اگرچه روى هم رفته هشت فرسخ             اگر آسى بين دو محّلى آه فاصله آنها آمتر از چهار فرسخ است، چند                )  ١٢۵۴  مسئله(

 .بخواند  تمامشود، باید نمازش را
اگر محّلى دو راه داشته باشد، یك راه آن آمتر از هشت فرسخ و راه دیگر آن هشت فرسخ یا بيشتر باشد، چنانچه انسان از راهى           )  ١٢۵۵  مسئله(

 .و اگر از راهى آه هشت فرسخ نيست برود، باید تمام بخواند; برود، باید نمازش را شكسته بخواند آه هشت فرسخ است به آنجا
هاى آخر شهر     اگر شهر دیوار دارد، باید ابتداى هشت فرسخ را از دیوار شهر حساب آند، و اگر دیوار ندارد باید از خانه                                   )  ١٢۵۶  مسئله(

 .حساب نماید
 از  پس اگر به جایى آه آمتر از هشت فرسخ فاصله دارد، مسافرت آند و بعد               .  شرط دوم، آنكه از اول مسافرت، قصد هشت فرسخ را داشته باشد            

; رسيدن به آنجا قصد آند جایى برود آه با مقدارى آه آمده هشت فرسخ شود، چون از اول قصد هشت فرسخ را نداشته، باید نمازش را تمام بخواند                                 
 ;ولى اگر بخواهد از آنجا هشت فرسخ دیگر برود یا مقدارى برود آه با برگشتن هشت فرسخ باشد، باید نمازش را شكسته بخواند

داند آه چه مقدار باید برود تا  آند و نمى اى مسافرت مى   داند سفرش چند فرسخ است، مثال براى پيدا آردن گمشده          آسى آه نمى    )  ١٢۵٧  مسئله(
خواهد ده روز در آنجا بماند، هشت فرسخ یا بيشتر              ولى در برگشتن، چنانچه تا وطنش یا جایى آه مى            ;  آن را پيدا آند، باید نمازش را تمام بخواند           

همچنين اگر در بين رفتن قصد آند آه مقدارى برود و برگردد، آه رفتن و برگشتن هشت فرسخ شود، باید                                ;   باید نمازش را شكسته بخواند        باشد،
 .نمازش را شكسته بخواند

رود  ن مى مسافر در صورتى باید نمازش را شكسته بخواند آه تصميم داشته باشد هشت فرسخ برود، پس آسى آه از شهر بيرو                       )  ١٢۵٨  مسئله(
آند، باید نمازش را شكسته بخواند و         و مثال قصدش این است آه اگر رفيق پيدا آند، سفر هشت فرسخى برود چنانچه اطمينان دارد آه رفيق پيدا مى                       

 .اگر اطمينان ندارد، باید تمام بخواند
 به جایى برسد آه دیوار شهر را نبيند و اذان آن            آسى آه قصد هشت فرسخ دارد، اگرچه در هر روز مقدار آمى راه برود وقتى                 )  ١٢۵٩  مسئله(

ولى اگر در هر روز مقدار خيلى آمى راه برود آه نگویند مسافر است، باید نمازش را تمام بخواند و                                ;  را نشنود، باید نمازش را شكسته بخواند          
 .احتياط مستحب آن است آه هم شكسته و هم تمام بخواند

اختيار دیگرى است، مانند خدمتگذارى آه از خود اختيار ندارد، چنانچه بداند سفر او هشت فرسخ است،                       آسى آه در سفر به          )  ١٢۶٠  مسئله(
 .باید نمازش را شكسته بخواند

شود، باید   آسى آه در سفر به اختيار دیگرى است، اگر بداند یا گمان داشته باشد آه قبل از رسيدن به چهار فرسْخ از او جدا مى                           )  ١٢۶١  مسئله(
 . را تمام بخواندنمازش

شود یا نه، باید نمازش      آسى آه در سفر به اختيار دیگرى است، اگر شك دارد آه قبل از رسيدن به چهار فرسْخ از او جدا مى                            )  ١٢۶٢  مسئله(
نظر مردم بجا نباشد،    دهد مانعى براى سفر او پيش آید، چنانچه احتمال او در               و نيز اگر شّك او از این جهت است آه احتمال مى             ;  را شكسته بخواند  

 .باید نمازش را شكسته بخواند
پس اگر پيش از رسيدن به چهار فرسخ از قصد خود برگردد یا مرّدد شود و آنچه آه رفته با                     .  شرط سوم، آنكه در بين راه، از قصد خود برنگردد          
 ;برگشت، هشت فرسخ نباشد، باید نمازش را تمام بخواند

 به چهار فرسْخ از مسافرت منصرف شود، چنانچه تصميم داشته باشد آه همان جا بماند یا بعد از ده روز                              اگر بعد از رسيدن      )  ١٢۶٣  مسئله(
 .برگردد، یا در برگشتن و ماندن مرّدد باشد، باید نمازش را تمام بخواند

نصرف شود و تصميم داشته باشد      شود از مسافرت م    مى اگر بعد از رسيدن به چهار فرسْخ و یا جایى آه با برگشت هشت فرسخ                )  ١٢۶۴  مسئله(
 .آه برگردد، باید نمازش را شكسته بخواند

اگر انسان براى رفتن به محّلى حرآت آند و بعد از پيمودن مقدارى از راه بخواهد جاى دیگرى برود، چنانچه از محّل اولى آه                            )  ١٢۶۵  مسئله(
 . را شكسته بخواندخواهد برود، هشت فرسخ باشد، باید نمازش حرآت آرده تا جایى آه مى

اگر قبل از آنكه به هشت فرسخ برسد، مرّدد شود آه بقّيه راه را برود یا نه، و در موقعى آه مرّدد است راه نرود و بعد تصميم                                  )  ١٢۶۶  مسئله(
 .بگيرد آه بقّيه راه را برود، باید تا آخر مسافرت نمازش را شكسته بخواند

فرسخ برسد، مرّدد شود آه بقّيه راه را برود یا نه، و در موقعى آه مرّدد است مقدارى راه برود و بعد                        اگر قبل از آنكه به هشت         )  ١٢۶٧  مسئله(
 .تصميم بگيرد آه هشت فرسخ دیگر برود، یا مقدارى برود آه با برگشتن هشت فرسخ باشد، تا آخر مسافرت باید نمازش را شكسته بخواند
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 برسد، مرّدد شود آه بقّيه راه را برود یا نه، و در موقعى آه مرّدد است مقدارى راه برود و بعد                        اگر قبل از آنكه به هشت فرسخ        )  ١٢۶٨  مسئله(
تصميم بگيرد آه بقّيه راه را برود، چنانچه باقى مانده سفر او هشت فرسخ باشد یا رفت و برگشْت هشت فرسخ باشد ولى بخواهد برود و برگردد،                                     

رود روى هم هشت فرسخ باشد، بنا بر احتياط واجب             راهى آه قبل از مرّدد شدن و راهى آه بعد از آن مى               ولى اگر   ;  باید نمازش را شكسته بخواند     
 .نمازش را هم شكسته و هم تمام بخواند

خواهد پيش   پس آسى آه مى   .  شرط چهارم، آنكه نخواهد پيش از رسيدن به هشت فرسخ، از وطن خود بگذرد، یا ده روز یا بيشتر در جایى بماند                        
 ;رسيدن به هشت فرسخ از وطنش بگذرد یا ده روز در محّلى بماند، باید نمازش را تمام بخوانداز 

ماند یا نه، باید نمازش را        گذرد یا نه، یا ده روز در محّلى مى           داند قبل از رسيدن به هشت فرسْخ از وطنش مى             آسى آه نمى    )  ١٢۶٩  مسئله(
 .تمام بخواند

بل از رسيدن به هشت فرسْخ از وطنش بگذرد، یا ده روز در محّلى بماند و نيز آسى آه مرّدد است آه از                          خواهد ق  آسى آه مى    )  ١٢٧٠  مسئله(
ولى اگر باقى   ;  وطنش بگذرد یا ده روز در محّلى بماند، اگر از ماندن ده روز یا گذشتن از وطن منصرف شود، باز هم باید نمازش را تمام بخواند                                 

 .ارى آه رفت و برگشت آن، هشت فرسخ باشد، باید نمازش را شكسته بخواندمانده راه، هشت فرسخ باشد یا مقد
و همچنين است اگر خوِد      ;  شرط پنجم، آنكه براى آار حرام سفر نكند و اگر براى آار حرامى، مانند دزدى سفر آند، باید نمازش را تمام بخواند                           

اجازه شوهر سفرى برود آه بر او واجب نباشد، و منافى با شئون خانوادگى مرد               براى او ضرر داشته باشد، یا زن، بدون          سفر، حرام باشد، مثل آنكه    
 ;ولى اگر مثل سفر حْج واجب باشد، باید نمازش را شكسته بخواند; و یا به صورت اعتراض و بيرون رفتن از خانه یا مزاحم حقوق واجب زوج باشد

 .ت و انسان باید در آن سفر، نمازش را تمام بخواند و روزه هم بگيردسفرى آه سبب اذّیت پدر و مادر باشد، حرام اس ) ١٢٧١ مسئله(
در سفر، معصيتى انجام دهد ـ مثال غيبت آند یا شراب             آند، اگرچه  آسى آه سفر او حرام نيست و براى آار حرام هم سفر نمى                )  ١٢٧٢  مسئله(

 .بخورد ـ باید نمازش را شكسته بخواند
نمازش تمام است، پس آسى آه بدهكار است، اگر بتواند           راى آنكه آار واجبى را ترك آند، مسافرت نماید        اگر آسى مخصوصًا ب     )  ١٢٧٣  مسئله(

از دادن قرض مسافرت نماید، باید        طلبكار هم مطالبه آند، چنانچه در سفر نتواند بدهى خود را بدهد و مخصوصًا براى فرار                     بدهى خود را بدهد و     
ترك واجب مسافرت    ولى اگر مخصوصًا براى    ;  آن است آه نمازش را هم شكسته و هم تمام بخواند                 مستحب نمازش را تمام بخواند، گرچه احتياط       

 .است آه هم شكسته و هم تمام بخواند نكند، باید نمازش را شكسته بخواند و احتياط مستحب آن
ر زمين غصبى مسافرت نماید، نمازش شكسته       اگر آسى سفرش سفر حرام نباشد، ولى مرآبى آه سوار است غصبى باشد و یا د                  )  ١٢٧۴  مسئله(

 .است، و بنا بر احتياط مستحب باید نمازش را هم شكسته و هم تمام بخواند
و اگر ناچار   ;  آند اگر ناچار نباشد و مسافرت او آمك به ظالم باشد، باید نمازش را تمام بخواند                      آسى آه با ظالم مسافرت مى         )  ١٢٧۵  مسئله(

 . دادن مظلومى با او مسافرت آند، نمازش شكسته استباشد یا مثال براى نجات
 .اگر آسى به قصد تفریح و گردش مسافرت آند، سفرش حرام نيست و باید نمازش را شكسته بخواند ) ١٢٧۶ مسئله(
د، نمازْش شكسته   و چنانچه براى تهّيه معاش به شكار رو        ;  اگر آسى براى لهو و خوشگذرانى به شكار برود، نمازْش تمام است               )  ١٢٧٧  مسئله(
 .و اگر براى آسب و زیاد آردن مال برود، احتياط مستحب آن است آه نماز را هم شكسته و هم تمام بخواند، ولى باید روزه نگيرد; است
وبه و اگر ت  ;  گردد اگر توبه آرده، باید نمازش را شكسته بخواند            آسى آه براى معصيت سفر آرده، موقعى آه از سفر بر مى                 )  ١٢٧٨  مسئله(

نكرده و چيزى هم آه بازگشت را از جزئيت سفر معصيت خارج آند واقع نشده باشد، باید تمام بخواند و احتياط مستحب آن است آه هم شكسته و هم                               
 .تمام بخواند

باشد و یا   آسى آه سفر او سفر معصيت است، اگر در بين راه از قصد معصيت برگردد، چنانچه باقى مانده راه هشت فرسخ                                )  ١٢٧٩  مسئله(
 .رفت و برگشت آن، هشت فرسخ باشد، باید نمازش را شكسته بخواند

; آسى آه براى معصيت سفر نكرده، اگر در بين راه قصد آند آه بقّيه راه را براى معصيت برود، باید نمازش را تمام بخواند                                )  ١٢٨٠  مسئله(
 .ولى نمازهایى را آه شكسته خوانده، صحيح است

مانند و بعد    آنند و هر جا آب و خوراك براى خود و َحَشمشان پيدا آنند، مى                 حرانشينهایى نباشد آه در بيابانها گردش مى       شرط ششم، آنكه از ص     
 ;صحرانشينها در این مسافرتها باید نمازشان را تمام بخوانند. روند از چندى به جاى دیگر مى

اگاه حيواناتشان سفر آند، چنانچه سفر او هشت فرسخ باشد، باید نمازش را             اگر یكى از صحرانشينها براى پيد آردن منزل و چر           )  ١٢٨١  مسئله(
 .تمام بخواند، و احتياط مستحب آن است آه هم شكسته و هم تمام بخواند

 .اگر صحرانشين براى زیارت یا حج یا تجارت و مانند اینها مسافرت آند، باید نمازش را شكسته بخواند ) ١٢٨٢ مسئله(
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بنابراین، شتردار و راننده و چوبدار و آشتيبان و مانند اینها، اگرچه براى بردن اثاثيه منزل خود مسافرت آنند،                   .  ثيرالسفر نباشد شرط هفتم، آنكه آ   
 ;ولى در سفر اول، اگرچه طول بكشد، نمازشان شكسته است; در غير سفر اول باید نماز را تمام بخوانند

اش هم مسافرت نماید ـ مثال براى زیارت یا حج                ى آار دیگرى غير از آار حرفه و شغلى            آسى آه آثيرالسفر است اگر برا          )  ١٢٨٣  مسئله(
اى هم اتومبيل خود را براى زیارت آرایه بدهد          مسافرت آند ـ باید نمازش را تمام بخواند و در حكم سفرهاى شغلى اوست، همان طور آه اگر راننده                   

 . بخواندو در ضمن خودش هم زیارت آند، باید نمازش را تمام
آند، باید نمازش را       یعنى آسى آه براى رساندن حاجيها در ماههاى حج به مّكه مسافرت مى                    )  مدیر آاروان حج   (دار   حمله  )  ١٢٨۴  مسئله(

 .آند ماههازیادسفرمى شوددراین گفته آه نحوى دهدبه متعددى رابایدانجام آارسفرهاى مگر آنكه براى این; شكسته بخواند
برد، چنانچه تمام سال یا بيشتر سال را در راه باشد، باید              دارى است و حاجيها را از راه دور به مّكه مى             آه شغل او حمله    آسى  )  ١٢٨۵  مسئله(

 .نمازش را تمام بخواند
دهد،  اى آه فقط در تابستان یا زمستان اتومبيل خود را آرایه مى             آسى آه در مقدارى از سال شغلش مسافرت است، مثل راننده             )  ١٢٨۶  مسئله(

 .باید در سفر نمازش را تمام بخواند و احتياط مستحب آن است آه هم شكسته و هم تمام بخواند
آند، چنانچه اتفاقًا سفر هشت فرسخى برود، باید نمازش را               راننده و دوره گردى آه در دو سه فرسخى شهر رفت و آمد مى                     )  ١٢٨٧  مسئله(

 .شكسته بخواند
ر است اگر ده روز یا بيشتر در وطن خود بماند، چه از اول قصد ماندن ده روز را داشته باشد، چه بدون قصد                         آسى آه آثيرالسف    )  ١٢٨٨  مسئله(

 .رود، نمازش را شكسته بخواند بماند، باید در سفر اولى آه بعد از ده روز مى
رود، باید نمازش را شكسته      د از ده روز مى    آسى آه آثيرالسفر است، اگر در غير وطن خود ده روز بماند، در سفر اولى آه بع                  )  ١٢٨٩  مسئله(

 .بخواند، چه از اول قصد ماندن ده روز را داشته باشد یا نداشته باشد
 .آسى آه آثيرالسفر است، اگر شك آند آه در وطن خود یا جاى دیگر ده روز مانده یا نه، باید نمازش را تمام بخواند ) ١٢٩٠ مسئله(
 .آند و براى خود وطنى اختيار نكرده، باید نمازش را تمام بخواند ياحت مىآسى آه در شهرها س ) ١٢٩١ مسئله(
 .آند، باید نمازش را تمام بخواند آسى آه در شهر یا روستایى جنسى دارد آه براى حمل آن مسافرتهاى زیاد و پياپى مى ) ١٢٩٢ مسئله(
اى خود اختيار آند، اگر آثيرالسفر نباشد باید در مسافرت،            خواهد وطن دیگرى بر    آسى آه از وطنش صرف نظر آرده و مى            )  ١٢٩٣  مسئله(

 .نمازش را شكسته بخواند
شرط هشتم، آنكه به حّد ترّخص برسد، یعنى از وطنش یا جایى آه قصد آرده ده روز در آنجا بماند، به قدرى دور شود آه دیوار شهر را نبيند و                                  

ز دیگرى نباشد آه از دیدن دیوار و شنيدن اذان جلوگيرى آند و الزم نيست به قدرى دور شود                     ولى باید در هوا غبار یا چي       ;  صداى اذان آن را نشنود    
 .بلكه همين قدر آه دیوارها آامال معلوم نباشد، آافى است; ها و گنبدها را نبيند، یا دیوارها هيچ پيدا نباشد آه مناره

را نشنود ولى دیوار شهر را ببيند یا دیوارها را نبيند و صداى اذان را                      رود اگر به جایى برسد آه اذان            آسى آه به سفر مى        )  ١٢٩۴  مسئله(
 .بشنود، چنانچه بخواهد در آنجا نماز بخواند، نماز را باید شكسته بخواند، گرچه احتياط مستحب آن است آه هم شكسته و هم تمام بخواند

رسد، وقتى دیوار وطن یا محّل اقامت         هد ده روز در آنجا بماند مى       خوا گردد، یا به محّلى آه مى       مسافرى آه به وطنش بر مى        )  ١٢٩۵  مسئله(
ولى بنا بر احتياط مستحب نماز را به تأخير بيندازد تا به منزل برسد، یا نمازش                ;  خود را ببيند و صداى اذان آن را بشنود، باید نمازش را تمام بخواند              

 .را هم شكسته و هم تمام بخواند
در بلندى باشد آه از دور دیده شود، یا به قدرى گود باشد آه اگر انسان آمى دور شود دیوار آن را نبيند، آسى آه                          هرگاه شهرى     )  ١٢٩۶  مسئله(

شد، باید نماز خود را        اى دور شود آه اگر آن شهر در زمين هموار بود، دیوارش از آنجا دیده نمى                        آند، وقتى به اندازه     از آن شهر مسافرت مى      
 .ها بيشتر از معمول باشد، باید مالحظه معمول را بنماید گر پستى و بلندى خانههمچنين ا; شكسته بخواند

شد،  اگر آسى از محّلى مسافرت آند آه خانه و دیوار ندارد، وقتى به جایى برسد آه اگر آن محل دیوار داشت از آنجا دیده نمى                             )  ١٢٩٧  مسئله(
 .باید نمازش را شكسته بخواند

; شنود صداى اذان است یا صداى دیگرى، باید نمازش را شكسته بخواند            قدرى دور شود آه نداند صدایى را آه مى        اگر آسى به      )  ١٢٩٨  مسئله(
 .گویند و آلمات آن را تشخيص ندهد، باید تمام بخواند ولى اگر بفهمد اذان مى

گویند بشنود، نباید نمازش     موال در جاى بلند مى    ها را نشنود، ولى اذان شهر را آه مع         اگر آسى به قدرى دور شود آه اذان خانه          )  ١٢٩٩  مسئله(
 .را شكسته بخواند

گویند  گویند نشنود، ولى اذانى را آه در جاى خيلى بلند مى           اگر آسى به جایى برسد آه اذان شهر را آه معموال در جاى بلند مى                )  ١٣٠٠  مسئله(
 .بشنود، باید نمازش را شكسته بخواند
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ها را   او یا صداى اذان غير معمولى باشد، در محّلى باید نمازش را شكسته بخواند آه چشم متوسط دیوار خانه                   اگر چشم یا گوش       )  ١٣٠١  مسئله(
 .نبيند و گوش متوسط صداى اذان معمولى را نشنود

ند و در موقع برگشتن     اگر انسان بخواهد در محّلى نماز بخواند آه شك دارد به حّد ترّخص رسيده یا نه، باید نمازش را تمام بخوا                       )  ١٣٠٢  مسئله(
آید مانند آنكه در فرض مسئله،        و چون در بعضى موارد اشكال پيش مى        ;  اگر شك آند آه به حّد ترّخص رسيده یا نه، باید نمازش را شكسته بخواند                  

 . یا تمام بخواندموقع رفتن نماز ظهر را تمام بخواند و موقع برگشتن همان جا نماز عصر را شكسته بخواند، باید یا آنجا نماز نخواند
آند، وقتى به جایى برسد آه دیوار وطن خود را ببيند و صداى اذان را بشنود، باید                    مسافرى آه در سفر از وطن خود عبور مى           )  ١٣٠٣  مسئله(

 .نمازش را تمام بخواند
ولى اگر بخواهد از آنجا هشت      ;   بخواند مسافرى آه در بين مسافرت به وطنش رسيده، تا وقتى در آنجا هست باید نمازش را تمام                   )  ١٣٠۴  مسئله(

 .فرسخ برود، یا چهار فرسخ برود و برگردد، وقتى به جایى برسد آه دیوار وطن را نبيند و صداى اذان آن را نشنود، باید نمازش را شكسته بخواند
به دنيا آمده و وطن پدر و مادرش باشد، یا           محّلى را آه انسان براى اقامت و زندگى خود اختيار آرده وطن اوست، چه در آنجا                      )  ١٣٠۵  مسئله(

 .خودش آنجا را براى زندگى اختيار آرده باشد
شود، بماند و بعد     اش نيست مدتى نسبتًا طوالنى آه در آنجا به او مسافر گفته نمى              اگر آسى قصد دارد در محّلى آه وطن اصلى           )  ١٣٠۶  مسئله(

 .باشد ّما نمازش در آنجا تمام است و مسافر نمىا; شود به جاى دیگرى برود، آنجا وطن او حساب نمى
شود، ليكن همان طور آه در  اگر انسان در جایى آه وطن اصلى او نيست قصد ماندن هميشگى نداشته باشد، وطن او حساب نمى          )  ١٣٠٧  مسئله(

 .است مسئله قبل گفته شد نمازش تمام
شود، و وطن اختصاص به یك محل و دو محل               ه آنها وطن او محسوب مى       آند هم  آسى آه در دو محل یا بيشتر زندگى مى              )  ١٣٠٨  مسئله(
 .ندارد
گفته شد، نباشد، اگر قصد اقامه نكند، نمازش شكسته            )  ١٣٠۶مسئله  (در جایى آه وطن اصلى، یا وطن انتخابى و جایى آه در                 )  ١٣٠٩  مسئله(
 . غير متوالى مانده باشد یا نهچه ملكى در آنجا داشته باشد یا نداشته باشد و چه در آنجا شش ماه; است
اگر انسان به جایى برسد آه قبًال وطن او بوده و از آنجا صرف نظر آرده، نباید نمازش را تمام بخواند، اگرچه وطن دیگرى هم                    )  ١٣١٠  مسئله(

 .براى خود اختيار نكرده باشد
ماند، در آن محل     داند آه بدون اختيار ده روز در محّلى مى          مىمسافرى آه قصد دارد ده روز پشت سر هم در محّلى بماند، یا                  )  ١٣١١  مسئله(

 .باید نمازش را تمام بخواند
خواهد ده روز در محّلى بماند، الزم نيست قصد ماندن شب اول یا شب یازدهم را داشته باشد و همين آه قصد                            مسافرى آه مى    )  ١٣١٢  مسئله(

و همچنين اگر مثال قصدش این باشد آه از ظهر روز اول تا ظهر روز                        ;  ش را تمام بخواند    آند از روز اول تا غروب روز دهم بماند، باید نماز                
 .یازدهم بماند، باید نمازش را تمام بخواند

خواهد ده روز در محّلى بماند، در صورتى باید نمازش را تمام بخواند آه بخواهد تمام ده روز را در یك جا                                مسافرى آه مى  )    ١٣١٣  مسئله(
 . بماند، باید نمازش را شكسته بخواند١٠گر بخواهد مثال ده روز در نجف و آوفه، یا قم و جمكرانپس ا; بماند
باغات و مزارع (باشد آه در بين ده روز به اطراف آنجا    خواهد ده روز در محّلى بماند، اگر از اول قصد داشته           مسافرى آه مى    )  ١٣١۴  مسئله(

آنكه بيشترین وقتش را بخواهد در         مگر;  ود، اگر آمتر از مسافت باشد، باید نمازش را تمام بخواند              بر)  حّد ترّخص باشد   اطراف هر چند بيرون از     
 .بخواند شود و باید نمازش را شكسته بيرون قرار دهد آه در این صورت اقامه محّقق نمى بيرون بگذراند و یا خوابگاه و استراحتگاه را در

وز در جایى بماند، مثال قصدش این است آه اگر رفيقش بياید، یا منزل خوبى پيدا آند، ده روز                         مسافرى آه تصميم ندارد ده ر        )  ١٣١۵  مسئله(
 .بماند، باید نمازش را شكسته بخواند

در صورتى آه به آن      ;  آسى آه تصميم دارد ده روز در محّلى بماند، اگرچه احتمال بدهد آه براى ماندن او مانعى بوجود آید                            )  ١٣١۶  مسئله(
 .شود و قصد محّقق شود، باید نمازش را تمام بخواند زندگى اعتنا نمىاحتمال در 

; اگر مسافر بداند آه مثال ده روز یا بيشتر به آخر ماه مانده و قصد آند آه تا آخر ماه در جایى بماند، باید نمازش را تمام بخواند                                )  ١٣١٧  مسئله(
خر ماه بماند، باید نمازش را شكسته بخواند، اگرچه از موقعى آه قصد آرده تا آخر ماه، ده                    ولى اگر نداند تا آخر ماه چه قدر مانده و قصد آند آه تا آ               

 .روز یا بيشتر باشد

                                                           
 .اند باشد آه هنوز به یكدیگر متصل نشده  قمرى مى١٤١٣مثال قم، جمكران، نجف و آوفه مربوط به سال . ١٠
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نماز چهار رآعتى از ماندن منصرف شود، یا مرّدد             اگر مسافر قصد آند ده روز در محّلى بماند، چنانچه پيش از خواندن یك                     )  ١٣١٨  مسئله(
رآعتى از ماندن منصرف شود، یا       و اگر بعد از خواندن یك نماز چهار       ;  دیگرى برود، باید نمازش را شكسته بخواند       ىشود آه در آنجا بماند یا به جا       

 .مرّدد شود تا وقتى در آنجا هست، باید نمازش را تمام بخواند
در آنجا منصرف شود، چنانچه یك       مسافرى آه قصد آرده ده روز در محّلى بماند، اگر روزه بگيرد و بعد از ظهر، از ماندن                            )  ١٣١٩  مسئله(

و اگر یك نماز چهار رآعتى         ;  اش صحيح است و تا وقتى در آنجا هست باید نمازهاى خود را تمام بخواند                       نماز چهار رآعتى خوانده باشد، روزه        
 .روزه بگيردتواند  نخوانده باشد، روزه آن روزش صحيح است، اّما نمازهاى خود را باید شكسته بخواند و روزهاى بعد هم نمى

مسافرى آه قصد آرده ده روز در محّلى بماند، اگر از ماندن منصرف شود و شك آند پيش از آنكه از قصد ماندن برگردد، یك                               )  ١٣٢٠  مسئله(
 .نماز چهار رآعتى خوانده یا نه، باید نمازهاى خود را شكسته بخواند

اند، مشغول نماز شود و در بين نماز تصميم بگيرد آه ده روز یا بيشتر بماند، باید      اگر مسافر به نّيت اینكه نمازش را شكسته بخو          )  ١٣٢١  مسئله(
 .نماز را چهار رآعتى تمام نماید

مسافرى آه قصد آرده ده روز در محّلى بماند، اگر در بين نماز چهار رآعتى از قصد خود برگردد، چنانچه مشغول رآعت                                  )  ١٣٢٢  مسئله(
و اگر مشغول رآعت سوم شده نمازش باطل است، و تا وقتى در             ;  عتى تمام نماید و بقّيه نمازهاى خود را شكسته بخواند         سوم نشده، باید نماز را دو رآ      

 .آنجا هست باید نمازش را شكسته بخواند، اگرچه داخل در رآوع رآعت سوم شده باشد
 در آنجا بماند تا وقتى مسافرت نكرده، باید نمازش را تمام             مسافرى آه قصد آرده ده روز در محّلى بماند، اگر بيشتر از ده روز                )  ١٣٢٣  مسئله(

 .بخواند و الزم نيست دوباره قصد ماندن ده روز آند
تواند روزه مستحّبى را هم به جا آورد و نماز            مسافرى آه قصد آرده ده روز در محّلى بماند، باید روزه واجب را بگيرد و مى                    )  ١٣٢۴  مسئله(

 . عشا را هم بخواندجمعه و نافله ظهر و عصر و
مسافرى آه قصد آرده ده روز در محّلى بماند، اگر بعد از خواندن یك نماز چهار رآعتى بخواهد به جایى آه آمتر از چهار                                    )  ١٣٢۵  مسئله(

 .فرسخ است برود و به محّل اقامه خود برگردد، باید نمازش را تمام بخواند
حّلى بماند، اگر بعد از خواندن یك نماز چهار رآعتى بخواهد به جایى آه آمتر از هشت                        مسافرى آه قصد آرده ده روز در م            )  ١٣٢۶  مسئله(

ولى اگر جایى آه     ;فرسخ است برود و ده روز در آنجا بماند، باید در رفتن و در محّلى آه قصد ماندن ده روز آرده، نمازهاى خود را تمام بخواند                                 
قع رفتْن نمازهاى خود را شكسته بخواند و چنانچه در آنجا قصد ماندن ده روز آرد، باید نمازش                     خواهد برود هشت فرسخ یا بيشتر باشد، باید مو          مى

 .را تمام بخواند
مسافرى آه قصد آرده ده روز در محّلى بماند، اگر بعد از خواندن یك نماز چهار رآعتى بخواهد به جایى آه آمتر از چهار                                    )  ١٣٢٧  مسئله(

اشد آه به محّل اولش برگردد یا نه، یا به آّلى از برگشتن به آنجا غافل باشد، یا بخواهد برگردد ولى مرّدد باشد آه                             فرسخ است برود، چنانچه مرّدد ب      
گردد و بعد از       رود تا برمى    ده روز در آنجا بماند یا نه، یا آنكه از ده روز ماندن در آنجا و مسافرت از آنجا غافل باشد، باید از وقتى آه مى                                            

 .ى خود را تمام بخواندبرگشتن، نمازها
خواهند ده روز در محّلى بمانند، قصد آند آه ده روز در آنجا بماند و بعد از خواندن یك نماز                             اگر به گمان اینكه رفقایش مى         )  ١٣٢٨  مسئله(

 .ازش را تمام بخوانداند، اگرچه خودش هم از ماندن منصرف شود، تا مدتى آه در آنجا هست، باید نم چهار رآعتى بفهمد آه آنها قصد نكرده
تمام سى روز در رفتن و ماندن، مرّدد باشد، بعد از               اگر مسافر بعد از رسيدن به هشت فرسخ، سى روز در محّلى بماند و در                     )  ١٣٢٩  مسئله(

تن بقّيه راه مرّدد     در رف  فرسخ، ولى اگر پيش از رسيدن به هشت         ;  در آنجا بماند، باید نمازش را تمام بخواند            گذشتن سى روز، اگرچه مقدار آمى        
 .بخواند شود، باید نمازش را تمام شود، از وقتى آه مرّدد مى

خواهد ُنه روز یا آمتر در محّلى بماند، اگر بعد از آنكه ُنه روز یا آمتر در آنجا مانْد بخواهد دوباره ُنه روز                                  مسافرى آه مى    )  ١٣٣٠  مسئله(
 .و یكم باید نمازش را تمام بخوانددیگر یا آمتر بماند، همين طور تا سى روز، روز سى 

پس اگر مقدارى از آن ; مسافرى آه سى روز مرّدد بوده، در صورتى باید نمازش را تمام بخواند آه سى روز را در یك جا بماند         )  ١٣٣١  مسئله(
 .را در جایى و مقدارى را در جاى دیگر بماند، بعد از سى روز هم باید نمازش را شكسته بخواند

 ّرقهمسائل متف
نمازش را تمام بخواند و همچنين است        »  مسجد آوفه «و  »  )صلى اهللا عليه وآله   ( مسجدالنبى«و  »  مسجدالحرام«تواند در    مسافر مى   )  ١٣٣٢  مسئله(

صلى (جدالنبىولى اگر بخواهد در جایى آه اول جزو این مساجد نبوده و بعد به این مساجد اضافه شده و یا در غير مسجدالحرام و مس              .  در مّكه و مدینه   

همچنين مسافر  ;  از جاهاى دیگر مّكه و مدینه نماز بخواند، احتياط مستحب آن است آه شكسته بخواند، اگرچه اقوى، صّحت تمام است                             )اهللا عليه وآله   
 .بلكه در مسجد متصل به حرم نمازش را تمام بخواند)عليه السالم( تواند در حرم و رواق حضرت سّيدالشهدا مى
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داند مسافر است و باید نمازش را شكسته بخواند، اگر در غير از چهار مكانى آه در مسئله قبل گفته شد عمدًا تمام                           آسى آه مى    )  ١٣٣٣  مسئله(
و ;  همچنين اگر فراموش آند آه نماز مسافر شكسته است و تمام بخواند و در وقْت یادش بياید، باید نمازش را اعاده نماید                      ;  بخواند، نمازش باطل است   

 .در خارج از وقْت یادش بياید و یا در وقت، ليكن ضيق وقت مانع از ادا باشد، بنا بر احتياط مستحب باید قضا نمایداگر 
 .داند باید نمازش را شكسته بخواند، اگر تمام بخواند نمازش صحيح است مسافرى آه نمى ) ١٣٣۴ مسئله(
ند، اگر بعضى از خصوصّيات آن را نداند، مثال نداند آه در سفر هشت فرسخى                داند باید نمازش را شكسته بخوا      مسافرى آه مى    )  ١٣٣۵  مسئله(

 .باید شكسته بخواند، چنانچه تمام بخواند در صورتى آه وقت باقى است، باید نمازش را شكسته بخواند، واگر وقت گذشته، باید شكسته قضا نماید
د، اگر به گمان اینكه سفر او آمتر از هشت فرسخ است تمام بخواند، وقتى                       داند باید نمازش را شكسته بخوان         مسافرى آه مى     )  ١٣٣۶  مسئله(

 .بفهمد آه سفرش هشت فرسخ بوده، نمازى را آه تمام خوانده، باید دوباره شكسته بخواند و اگر وقت هم گذشته، باید شكسته قضا نماید
، چنانچه در وقت یادش بياید، باید شكسته به جا آورد و اگر بعد                اگر آسى فراموش آند آه مسافر است و نمازش را تمام بخواند               )  ١٣٣٧  مسئله(

 .از وقت یادش بياید، قضاى آن نماز بر او واجب نيست
 .آسى آه باید نمازش را تمام بخواند، اگر شكسته به جا آورد، در هر صورت نمازش باطل است ) ١٣٣٨ مسئله(
در بين نماز یادش بياید آه مسافر است یا متوجه شود آه سفر او هشت فرسخ است،                  اگر آسى مشغول نماز چهار رآعتى شود و           )  ١٣٣٩  مسئله(

و در صورتى آه به      ;  چنانچه به رآوع رآعت سوم نرفته، باید نمازش را دو رآعتى تمام آند و اگر به رآوع رآعت سوم رفته، نمازش باطل است                             
 .ه بخواندمقدار خواندن یك رآعت هم وقت داشته باشد، باید نمازش را شكست

اگر مسافر بعضى از خصوصّيات نماز مسافر را نداند ـ مثال نداند آه اگر چهار فرسخ برود و همان روز یا شب آن برگردد ـ                                 )  ١٣۴٠  مسئله(
ز را دو    باید نمازش را شكسته بخواند، چنانچه به نّيت نماز چهار رآعتى مشغول نماز شود و پيش از رآوع رآعت سوم مسئله را بفهمد، باید نما                                    

رآعتى تمام آند، و اگر در رآوع متوجه شود، نمازش باطل است و در صورتى آه به مقدار یك رآعت از وقت هم مانده باشد، باید نمازش را                                              
 .شكسته بخواند

ود و در بين نماز      مسافرى آه باید نمازش را تمام بخواند اگر به واسطه ندانستن مسئله به نّيت نماز دو رآعتى مشغول نماز ش                            )  ١٣۴١  مسئله(
 .و احتياط مستحب آن است آه بعد از تمام شدن نماز، دوباره آن نماز را چهار رآعتى بخواند; مسئله را بفهمد، باید نماز را چهار رآعتى تمام آند

ده روز در آنجا بماند،      خواهد   مسافرى آه نماز نخوانده، اگر پيش از تمام شدن وقْت به وطنش برسد، یا به جایى برسد آه مى                          )  ١٣۴٢  مسئله(
 .مسافر نيست، اگر در اول وقت نماز نخواند و مسافرت آند، در سفر باید نمازش را شكسته بخواند و آسى آه; باید نمازش را تمام بخواند

 قضا نماید، اگرچه    اگر از مسافرى آه باید نمازش را شكسته بخواند، نماز ظهر یا عصر یا عشا قضا شود، باید آن را دو رآعتى                        )  ١٣۴٣  مسئله(
و اگر از آسى آه مسافر نيست یكى از این سه نماز قضا شود، باید چهار رآعتى قضا نماید، اگرچه                        ;  در غير سفر بخواهد قضاى آن را به جا آورد           

 .در سفر بخواهد آن را قضا نماید
سبحان اهللا و الحمد هللا و ال اله االَّ اهللا و اهللا               «:  یدخواند، سى مرتبه بگو     مستحّب است مسافر بعد از هر نمازى آه شكسته مى              )  ١٣۴۴  مسئله(
 .بگوید بلكه بهتر است در تعقيب این سه نماز، شصت مرتبه; و در تعقيب نماز ظهر و عصر و عشا بيشتر سفارش شده است ;»اآبر

 نماز قضا
آورد، اگرچه در تمام وقت نماز، خواب مانده یا به             آسى آه نماز واجب خود را در وقت آن نخوانده، باید قضاى آن را به جا                         )  ١٣۴۵  مسئله(

 .اى را آه زْن در حال حيض یا نفاس نخوانده، قضا ندارد ولى نمازهاى یوميه; واسطه مستى نماز نخوانده باشد
 .اگر آسى بعد از وقت نماز بفهمد نمازى آه خوانده باطل بوده، باید قضاى آن را بخواند ) ١٣۴۶ مسئله(
 .آسى آه نماز قضا دارد، باید در خواندن آن آوتاهى نكند، ولى واجب نيست آه فورًا آن را به جا آورد ) ١٣۴٧ مسئله(
 .تواند نماز مستحّبى بخواند آسى آه نماز قضا دارد، مى ) ١٣۴٨ مسئله(
 است احتياطًا قضاى آن را به جا         اگر انسان احتمال دهد آه نماز قضایى دارد یا نمازهایى را آه خوانده صحيح نبوده، مستحبّ                     )  ١٣۴٩  مسئله(
 .آورد
قضاى نمازهاى یوميه الزم نيست به ترتيب خوانده شود، مثال آسى آه یك روز نماز عصر و روز بعد نماز ظهر را نخوانده،                              )  ١٣۵٠  مسئله(

 .الزم نيست اول نماز عصر و بعد از آن نماز ظهر را قضا نماید
ز غير یوميه مانند نماز آیات را بخواند، یا مثال بخواهد قضاى یك نماز یوميه و چند نماز غير یوميه                       اگر بخواهد قضاى چند نما      )  ١٣۵١  مسئله(

 .را بخواند، الزم نيست آنها را به ترتيب به جا آورد
اصل شود و هر    اگر آسى نداند آه نمازهایى آه از او قضا شده آدام یك جلوتر بوده، الزم نيست به طورى بخواند آه ترتيب ح                           )  ١٣۵٢  مسئله(

 .تواند مقدم بدارد یك را مى
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و آنچه  ;  داند آدام یك جلوتر قضا شده، احتياط مستحب آن است آه به ترتيب قضا آند                اگر آسى آه نمازهایى از او قضا شده مى          )  ١٣۵٣  مسئله(
 .اول قضا شده اول بخواند و دومى را بعد و همين طور ادامه دهد

دانسته، باز الزم نيست طورى قضا را به          دانند آن مّيت ترتيب قضا شدن را مى          مّيتى نماز قضا بدهند و مى       اگر بخواهند براى    )  ١٣۵۴  مسئله(
 .جا بياورند آه ترتيب حاصل شود

يب آه نماز بخوانند، الزم نيست براى آنها وقت و ترت            اگر براى مّيتى آه در مسئله قبل گفته شد بخواهند چند نفر را اجير آنند                    )  ١٣۵۵  مسئله(
 .معّين آنند آه در عمل با هم شروع نكنند

تا ـ چنانچه مقدار آمتر را بخواند        داند چهار تا بوده یا پنج      داند ـ مثال نمى    آسى آه چند نماز از او قضا شده و شماره آنها را نمى              )  ١٣۵۶  مسئله(
 .آند  را بخواند آفایت مىدانسته و فراموش آرده، اگر مقدار آمتر و همچنين اگر شماره آنها را مى; آافى است

تواند قبل از خواندن نمازى آه قضا شده نماز ادا را بخواند و الزم                آسى آه نماز قضا از همين روز یا روزهاى پيش دارد، مى              )  ١٣۵٧  مسئله(
 .نيست نماز قضا را جلو بيندازد

هر است یا عصر است یا عشا، اگر یك نماز چهار رآعتى                داند نماز ظ   داند یك نماز چهار رآعتى نخوانده و نمى           آسى آه مى    )  ١٣۵٨  مسئله(
 .بخواند به نّيت قضاى نمازى آه نخوانده، آافى است

همان روز از او قضا شده، اگرچه الزم نيست نمازهاى              اگر از روزهاى گذشته نمازهاى قضا دارد و یك نماز یا بيشتر هم از                   )  ١٣۵٩  مسئله(
ولى احتياط استحبابى آن است آه نمازهاى         ;   اگرچه وقت داشته باشد و ترتيب بين نمازهاى قضا را هم بداند                 قضا را پيش از نماز ادا بخواند، حّتى          

 .بخواند قضا، مخصوصًا نماز قضاى همان روز را پيش از نماز ادا
 .ى او را قضا نمایدتواند نمازها تا انسان زنده است، اگرچه از خواندن نماز قضاهاى خود ناتوان باشد، دیگرى نمى ) ١٣۶٠ مسئله(
توان با جماعت خواند، چه نماز امام جماعت، ادا باشد یا قضا و الزم نيست هر دو یك نماز را بخوانند، مثال                            نماز قضا را مى     )  ١٣۶١  مسئله(

 .اگر نماز قضاى صبح را با نماز ظهر یا عصر امام بخواند، اشكال ندارد
فهمد، به نماز خواندن و عبادتهاى دیگر عادت دهند، بلكه مستحّب              اى آه خوب و بد را مى        چهمستحّب است بچه ممّيز، یعنى ب        )  ١٣۶٢  مسئله(

 .است او را به قضاى نمازها هم وادار نمایند
 نماز قضاى پدر آه بر پسر بزرگتر واجب است

توانسته قضا آند، بر پسر بزرگتر       رده و مى  اگر پدر نماز و روزه خود را به جا نياورده باشد، چنانچه از روى نافرمانى ترك نك                  )  ١٣۶٣  مسئله(
توانسته قضا آند، احتياط      اى را آه در سفر نگرفته، اگرچه نمى            و نيز روزه   ;  واجب است آه بعد از مرگش به جا آورد، یا براى او اجير بگيرد                    

 .بگيرد واجب آن است آه پسر بزرگتر قضا نماید، یا براى او اجير
 . شك دارد آه پدرش نماز و روزه قضا داشته یا نه، چيزى بر او واجب نيستاگر پسر بزرگتر ) ١٣۶۴ مسئله(
 .اگر پسر بزرگتر بداند آه پدرش نماز قضا داشته و شك آند آه به جا آورده یا نه، بنا بر احتياط واجب باید قضا نماید ) ١٣۶۵ مسئله(
ولى احتياط مستحب   ;  و روزه پدر بر هيچ آدام از پسرها واجب نيست          اگر معلوم نباشد آه پسر بزرگتر آدام است، قضاى نماز               )  ١٣۶۶  مسئله(

 .آن است آه نماز و روزه او را بين خودشان قسمت آنند یا براى انجام آن، قرعه بزنند
 صحيح به جا    اگر مّيت وصّيت آرده باشد آه براى نماز و روزه او اجير بگيرند، بعد از آنكه اجير، نماز و روزه او را به طور                           )  ١٣۶٧  مسئله(

 .نيست آورد، بر پسر بزرگتر چيزى واجب
 .اگر پسر بزرگتر بخواهد نماز پدرش را بخواند، باید به تكليف خود عمل آند، مثًال نماز را ایستاده بخواند ) ١٣۶٨ مسئله(
 . را اول به جا آورد صحيح استآسى آه خودش نماز و روزه قضا دارد، اگر نماز و روزه پدر هم بر او واجب شود، هر آدام ) ١٣۶٩ مسئله(
و ;  اگر پسر بزرگتر موقع مرگ پدر، نابالغ یا دیوانه باشد وقتى آه بالغ شد یا عاقل گردید، باید نماز و روزه پدر را قضا نماید                               )  ١٣٧٠  مسئله(

 .چنانچه پيش از بالغ شدن یا عاقل شدن بميرد، بر پسر دوم چيزى واجب نيست
 .گتر پيش از آنكه نماز و روزه پدرش را قضا آند بميرد، بر پسر دوم چيزى واجب نيستاگر پسر بزر ) ١٣٧١ مسئله(

 نماز جماعت
مستحّب است آه نمازهاى واجب، خصوصًا نمازهاى یوميه به جماعت خوانده شود و در نماز صبح و مغرب و عشا، خصوصًا                        )  ١٣٧٢  مسئله(

 .ود، نماز جماعت بيشتر سفارش شده استشن براى همسایه مسجد و آسى آه صداى اذان مسجد را مى
اگر یك نفر به امام جماعت اقتدا آند، هر رآعت از نماز آنان، ثواب صد و پنجاه نماز دارد، و                       «:  در روایتى وارد شده است آه       )  ١٣٧٣  مسئله(

شود تا به ده نفر برسند و عده آنان آه از             مى اگر دو نفر اقتدا آنند، هر رآعتى ثواب ششصد نماز دارد، و هر چه بيشتر شوند، ثواب نمازشان بيشتر                   
 .»توانند ثواب یك رآعت آن را بنویسند ده گذشت، اگر تمام آسمانها آاغذ، و دریاها مرّآب و درختها قلم، و جّن و انس و مالئكه نویسنده شوند، نمى
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نيست آه انسان، بدون عذر، نماز جماعت را ترك            اعتنایى، جایز نيست و سزاوار         حاضر نشدن به نماز جماعت از روى بى            )  ١٣٧۴  مسئله(
 .آند

مستحب است انسان صبر آند آه نماز را به جماعت بخواند، و نماز جماعت از نماز اول وقت آه فرادا یعنى تنها خوانده شود،                             )  ١٣٧۵  مسئله(
 .، بهتر استهمچنين نماز جماعتى را آه مختصر بخوانند، از نماز فرادا آه آن را طول بدهند; بهتر است

شود، مستحّب است آسى آه نمازش را فرادا خوانده دوباره با جماعت بخواند و اگر بعد بفهمد                     وقتى آه نماز جماعت بر پا مى         )  ١٣٧۶  مسئله(
 .آه نماز اولش باطل بوده، نماز دوم او آافى است

جماعت بخواند، در صورتى آه جماعت دوم و اشخاص آن            ه با اگر امام یا مأموم بخواهد نمازى را آه به جماعت خوانده دوبار               )  ١٣٧٧  مسئله(
 .ندارد غير از اول باشد، اشكال

شود، باید نماز را با        آسى آه در نماز وسواس دارد و فقط در صورتى آه نماز را با جماعت بخواند از وسواس راحت مى                               )  ١٣٧٨  مسئله(
 .جماعت بخواند

ود امر آند آه نماز را به جماعت بخواند، بنا بر احتياط باید نماز را به جماعت بخواند و قصد                               اگر پدر یا مادر به فرزند خ           )  ١٣٧٩  مسئله(
 .هر چند وجوب اطاعت در صورتى آه موجب ایذا نباشد، محّل اشكال بلكه منع است; استحباب نماید

ولى نمازهاى مستحّبى دیگر را       ;  مانعى ندارد )سالمعليه ال ( خواندن نمازهاى عيد فطر و قربان با جماعت، در زمان غيبت امام                   )  ١٣٨٠  مسئله(
 .خوانند توان به جماعت خواند، مگر نماز استسقاء آه براى آمدن باران مى نمى
اش  توان به او اقتدا آرد، ولى اگر نماز یوميه          خواند، هر آدام از نمازهاى یوميه را مى         موقعى آه امام جماعت نماز یوميه مى         )  ١٣٨١  مسئله(

 .تواند به او اقتدا آند خواند فقط در صورتى آه مأموم احتياطش با امام یكى باشد، مى طًا دوباره مىرا احتيا
آند یا   توان به او اقتدا آرد، ولى اگر نمازش را احتياطًا قضا مى                 خواند، مى  اگر امام جماعت قضاى نماز یوميه خود را مى              )  ١٣٨٢  مسئله(

واند، اگرچه براى آن پول نگرفته باشد، اقتداى به او اشكال دارد، ولى اگر انسان بداند آه از آن شخص  خ قضاى احتياطى نماز شخص دیگرى را مى      
 .خواند نماز فوت شده، در این صورت اقتداى به او اشكال ندارد آه براى او قضا مى

 .تواند به او اقتدا آند ستحب، نمىخواند نماز واجب یوميه است یا نماز م اگر انسان نداند نمازى را آه امام مى ) ١٣٨٣ مسئله(
اند و به واسطه دیوار        اگر امام در محراب باشد و آسى پشت سر او اقتدا نكرده باشد، آسانى آه دو طرف محراب ایستاده                                )  ١٣٨۴  مسئله(

اند و به     سانى آه دو طرف او ایستاده       ولى اگر آسى پشت سر امام اقتدا آرده باشد، اقتدا آردن آ                 ;  توانند اقتدا آنند    بينند، نمى  محراب امام را نمى    
 .بينند، نمازشان اشكال ندارد واسطه دیوار محراب امام را نمى

همچنين اگر به    ;  توانند اقتدا آنند    اند، امام را نبينند، مى       اگر به واسطه درازى صف اول، آسانى آه دو طرف صف ایستاده                    )  ١٣٨۵  مسئله(
 .توانند اقتدا نمایند اند، صف جلوى خود را نبينند، مى ه دو طرف آن ایستادهواسطه درازى یكى از صفهاى دیگر، آسانى آ

اگر صفهاى جماعت تا در مسجد برسد، آسى آه مقابل در پشت صف ایستاده، نمازش صحيح است، و نيز نماز آسانى آه پشت                          )  ١٣٨۶  مسئله(
 .بينند هم صحيح است اند و صف جلو را نمى ستادهباشد، بلكه نماز آسانى آه دو طرف او ای مى آنند صحيح سر او اقتدا مى

اّما ;  تواند اقتدا آند   آسى آه پشت ستون ایستاده، اگر از طرف راست یا چپ به واسطه مأموم دیگرى به امام متصل نباشد، نمى                       )  ١٣٨٧  مسئله(
 .تواند اقتدا نماید اگر از یك طرف متصل باشد، مى

 از جاى مأموم بلندتر باشد، ولى اگر مكان امام مقدار خيلى آمى بلندتر باشد اشكال ندارد، و نيز اگر                               جاى ایستادن امام نباید      )  ١٣٨٨  مسئله(
زمين شيبدار باشد و امام در طرفى آه بلندتر است بایستد در صورتى آه شيب آن زیاد نباشد و طورى باشد آه به آن، زمين مسطح بگویند، مانعى                                   

 .ندارد
وم بلندتر از جاى امام باشد در صورتى آه بلندى به مقدار متعارف باشد، مثل اقتداى مأمومى آه در طبقه دوم است      اگر جاى مأم    )  ١٣٨٩  مسئله(

 .باشد، اشكال ندارد به امامى آه در طبقه اول مى
د، چنانچه ندانند نماز او فهمد فاصله شو اى آه خوب و بد را مى اند بچه ممّيز، یعنى بچه     اگر بين آسانى آه در یك صف ایستاده         )  ١٣٩٠  مسئله(

 .توانند اقتدا آنند باطل است، مى
تواند  بعد از تكبير امام جماعت، اگر صف جلو آماده نماز و تكبير گفتن آنان نزدیك باشد آسى آه در صف بعد ایستاده، مى                                    )  ١٣٩١  مسئله(

 .تكبير بگوید، ولى احتياط مستحب آن است آه صبر آند تا تكبير صِف جلو تمام شود
تواند اقتدا آند، ولى اگر نداند نماز آنان صحيح           اگر انسان بداند نماز یك صف از صفهاى جلو باطل است، در صفهاى بعد نمى                   )  ١٣٩٢  مسئله(

 .تواند اقتدا نماید است یا نه، مى
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تواند به او    د امام متوجه نباشد، نمى     هرگاه انسان بداند نماز امام جماعت باطل است ـ مثال بداند امام وضو ندارد ـ اگرچه خو                         )  ١٣٩٣  مسئله(
 .اقتدا آند

اگر مأموم بعد از نماز بفهمد آه امام جماعت عادل نبوده یا آافر بوده، یا به جهتى نمازش باطل بوده ـ مثال بىوضو نماز خوانده                       )  ١٣٩۴  مسئله(
 .ـ نمازش صحيح است

ه یا نه، چنانچه در حالى باشد آه وظيفه مأموم است، مثال به حمد و سوره امام                    اگر نمازگزار در بين نماز شك آند آه اقتدا آرد             )  ١٣٩۵  مسئله(
دهد، نمازش محكوم به جماعت است و اگر مشغول آارى باشد آه هم وظيفه امام و هم وظيفه مأموم است، مثال در رآوع یا سجده باشد،                                  گوش مى 

 .باید نماز را به نّيت فرادا تمام نماید
 .تواند نّيت فرادا آند  در بين نماز جماعت مىانسان ) ١٣٩۶ مسئله(
اگر مأموم به واسطه عذرى بعد از حمد و سوره امام نّيت فرادا آند، الزم نيست حمد و سوره را بخواند، ولى اگر پيش از تمام                                 )  ١٣٩٧  مسئله(

 .شدن حمد و سوره نّيت فرادا نماید، باید مقدارى را آه امام نخوانده بخواند
اگر انسان در بين نماز جماعت نّيت فرادا نماید، بنا بر احتياط واجب نباید دوباره نّيت جماعت آند، ولى اگر مرّدد شود آه نّيت                             )  ١٣٩٨  مسئله(

 .فرادا آند یا نه و بعد تصميم بگيرد نماز را با جماعت تمام آند، نمازش صحيح است
 . باید بنا بگذارد آه نّيت فرادا نكرده استاگر انسان شك آند آه نّيت فرادا آرده یا نه، ) ١٣٩٩ مسئله(
اگر انسان موقعى آه امام در رآوع است اقتدا آند و به رآوع امام برسد، اگرچه ذآر امام تمام شده باشد، نمازش به طور                                          )  ١۴٠٠  مسئله(

باشد و   مازش به طور فرادا صحيح مى     شود، اّما اگر به مقدار رآوع خم شود و به رآوع امام نرسد، ن                جماعت صحيح است و یك رآعت حساب مى        
 .باید آن را تمام نماید

اگر نمازگزار موقعى آه امام در رآوع است اقتدا آند و به مقدار رآوع خم شود و شك آند آه به رآوع امام رسيده یا نه،                                           )  ١۴٠١  مسئله(
 .شود نمازش صحيح است و فرادا مى

آوع است اقتدا آند و پيش از آنكه به اندازه رآوع خم شود، امام سر از رآوع بردارد،                             اگر نمازگزار موقعى آه امام در ر            )  ١۴٠٢  مسئله(
ولى اگر برخاستن امام به قدرى طول       ;  تواند نّيت فرادا آند یا صبر آند تا امام براى رآعت بعد برخيزد و آن را رآعت اول نماز خود حساب آند                        مى

 .باید نّيت فرادا نمایدخواند،  بكشد آه نگویند این شخص نماز جماعت مى
ِ نماز یا بين حمد و سوره اقتدا آند و پيش از آنكه به رآوع رود، امام سر از رآوع بر دارد نماز او به طور                                        اگر آسى اول     )  ١۴٠٣  مسئله(

 .جماعت صحيح است و باید رآوع آند و خود را به امام برساند
واندن تشّهد آخر نماز است، چنانچه بخواهد به ثواب جماعت برسد، باید بعد از نّيت و                 اگر انسان موقعى برسد آه امام مشغول خ         )  ١۴٠۴  مسئله(

االحرام بنشيند و تشّهد را با امام بخواند ولى سالم را نگوید و صبر آند تا امام سالم نماز را بدهد، بعد بایستد و بدون آنكه دوباره نّيت                                     گفتن تكبيرة 
 .خواند و آن را رآعت اول نماز خود حساب آندآند و تكبير بگوید، حمد و سوره را ب

مأموم نباید جلوتر از امام بایستد و چنانچه قد او بلندتر از امام باشد آه در رآوع و سجود فقط سرش جلوتر از امام باشد، اشكال                             )  ١۴٠۵  مسئله(
 .تر از امام بایستد ندارد و به احتياط مستحب باید آمى عقب

شود، فاصله نباشد، و همچنين است بين انسان و            اعت باید بين مأموم و امام، پرده و مانند آْن آه پشت آن دیده نمى                  در نماز جم    )  ١۴٠۶  مسئله(
ولى اگر اماْم مرد و مأموْم زن باشد، چنانچه بين آن زن و امام یا بين آن زن و مأموم                      ;  مأموم دیگرى آه انسان به واسطه او به امام متصل شده است            

 .ست و زن به واسطه او به امام متصل شده است، پرده و مانند آن باشد، اشكال ندارددیگرى آه مرد ا
اگر بعد از شروع به نماز بين مأموم و امام، یا بين مأموم و آسى آه مأموم به واسطه او به امام متصل است، پرده یا چيز                                            )  ١۴٠٧  مسئله(

 .شود و صحيح است ا مىتوان دید فاصله شود، نمازش فراد دیگرى آه پشت آن را نمى
انسان و   ندارد، ونيز اگر بين      باشد اشكال  سجده مأموم و جاى ایستادن امام به قدر گشادى بين دو قدم فاصله                        اگر بين جاى     )  ١۴٠٨  مسئله(

تياط مستحّب آن است آه     جلوى اوایستاده و انسان به وسيله او به امام متصل است به همين مقدار فاصله باشد، نمازش اشكال ندارد و اح                         مأمومى آه 
 .جاى سجده مأموم با جاى آسى آه جلوى او ایستاده، هيچ فاصله نداشته باشد

اگر مأموم به واسطه آسى آه طرف راست یا چپ او اقتدا آرده به امام متصل باشد و از جلو به امام متصل نباشد، چنانچه به                                  )  ١۴٠٩  مسئله(
 .باشند، نمازش صحيح استاندازه گشادى بين دو قدم هم فاصله داشته 

اگر در نماز، بين مأموم و امام یا بين مأموم و آسى آه مأموم به واسطه او به امام متصل است بيشتر از یك قدم بزرگ فاصله                                  )  ١۴١٠  مسئله(
 .شود و صحيح است پيدا شود، نمازش فرادا مى
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همه نّيت فرادا نمایند، اگر فاصله به اندازه یك قدم بزرگ نباشد، نماز               اگر نماز همه آسانى آه در صف جلو هستند تمام شود یا                 )  ١۴١١  مسئله(
 .شود و صحيح است صف بعد به طور جماعت صحيح است و اگر بيشتر از این مقدار باشد فرادا مى

موقع خواندن تشّهد، انگشتان    اگر آسى در رآعت دوم نماز اقتدا آند، باید قنوت و تشّهد را با امام بخواند و احتياط آن است آه                             )  ١۴١٢  مسئله(
دست و سينه پا را به زمين بگذارد و زانوها را بلند آند، و باید بعد از تشّهد، با امام برخيزد و حمد و سوره را بخواند، و اگر براى سوره وقت                                                

 . استندارد، حمد را تمام آند و در رآوع یا سجده، خود را به امام برساند، یا نّيت فرادا آند و نمازش صحيح
اگر موقعى آه امام در رآعت دوم نماز چهار رآعتى است، آسى اقتدا آند، باید در رآعت دوم نمازش آه رآعت سوم امام است،           )  ١۴١٣  مسئله(

 ولى اگر   بعد از دو سجده بنشيند و تشّهد را به مقدار واجب بخواند و برخيزد، و چنانچه وقت دارد بنا بر احتياط مستحب سه مرتبه تسبيحات بگوید،                              
 .وقت ندارد، باید یك مرتبه بگوید و در رآوع یا سجده، خود را به امام برساند

رسد، بنا بر احتياط     اگر امام در رآعت سوم یا چهارم باشد و مأموم بداند آه اگر اقتدا آند و حمد را بخواند به رآوع امام نمى                               )  ١۴١۴  مسئله(
 .گوید و یا به رآوع برود، بعد اقتدا نمایدواجب، باید صبر آند تا امام تكبير رآوع را ب

اگر آسى در رآعت سوم یا چهارم امام اقتدا آند، باید حمد و سوره را بخواند و اگر براى سوره وقت ندارد، باید حمد را تمام                                    )  ١۴١۵  مسئله(
 .آند و در رآوع یا سجده، خود را به امام برساند یا نّيت فرادا آند

 .رسد، نباید سوره را بخواند ولى اگر خواند، نمازش صحيح است داند اگر سوره را بخواند در رآوع به امام نمى ىآسى آه م ) ١۴١۶ مسئله(
رسد، احتياط واجب آن است آه سوره را            آسى آه اطمينان دارد آه اگر سوره را شروع آند یا تمام نماید به رآوع امام مى                           )  ١۴١٧  مسئله(

 . نمایدشروع آند یا اگر شروع آرده تمام
رسد، چنانچه سوره را بخواند و به رآوع نرسد، نمازش صحيح                 آسى آه یقين دارد، اگر سوره را بخواند به رآوع امام مى                   )  ١۴١٨  مسئله(
 .است
ت بخواند و   تواند اقتدا آند، ولى باید حمد و سوره را به قصد قرب             اگرامام ایستاده باشد و مأموم نداند آه در آدام رآعت است مى              )  ١۴١٩  مسئله(

 .اگرچه بعد بفهمد آه امام در رآعت اول یا دوم بوده، نمازش صحيح است
اگر به تصّور اینكه امام در رآعت اول یا دوم است حمد و سوره نخواند و بعد از رآوع بفهمد آه در رآعت سوم یا چهارم بوده،                   )  ١۴٢٠  مسئله(

 و سوره را بخواند و اگر وقت ندارد، فقط حمد را بخواند و در رآوع یا سجده، خود را                     ولى اگر پيش از رآوع بفهمد، باید حمد       ;  نمازش صحيح است  
 .به امام برساند

اگر به تصّور اینكه امام در رآعت سوم یا چهارم است حمد و سوره بخواند و پيش از رآوع یا بعد از آن بفهمد آه در رآعت                                     )  ١۴٢١  مسئله(
 .اول یا دوم بوده، نمازش صحيح است

اگر انسان موقعى آه مشغول نماز مستحّبى است جماعت برپا شود، چنانچه اطمينان ندارد آه اگر نماز را تمام آند به جماعت                              )  ١۴٢٢  ئلهمس(
بلكه اگر اطمينان نداشته باشد آه به رآعت اول برسد مستحّب است به همين                 ;  برسد، مستحّب است آه نماز را رها آند و مشغول نماز جماعت شود               

 . عمل نمایددستور
آه مشغول نماز سه رآعتى یا چهار رآعتى است جماعت برپا شود، چنانچه به رآوع رآعت سوم نرفته و                             اگر انسان موقعى     )  ١۴٢٣  مسئله(

ز جماعت  اطمينان ندارد آه اگر نماز را تمام آند به جماعت برسد، مستحب است به نّيت نماز مستحّبى نماز را دو رآعتى تمام آند و خود را به نما                                 
 .برساند

 .اگر نماز امام تمام شود و مأموم مشغول تشّهد یا سالم اول باشد، الزم نيست نّيت فرادا آند ) ١۴٢۴ مسئله(
تواند برخيزد و نماز را تمام آند، و یا             خواند، مى  مى را آسى آه یك رآعت از امام عقب مانده، وقتى امام تشّهد رآعت آخر                    )  ١۴٢۵  مسئله(

 .برخيزد بگذارد و زانوها را بلند آند و صبر آند تا امام سالم نماز را بگوید و بعد زمين به و سينه پا راانگشتان دست 
 شرایط امام جماعت

زاده و بنا بر احتياط مستحب بالغ باشد، و نماز را به طور صحيح                امام جماعت باید عاقل و شيعه دوازده امامى و عادل و حالل              )  ١۴٢۶  مسئله(
 .نيست چنين بنا بر احتياط مستحب، اگر مأموْم مرد است، امام او هم مرد باشد، ولى اقتدا به بچه غير ممّيز صحيحهم; بخواند

 .تواند به او اقتدا نماید دانسته، اگر شك آند آه به عدالت خود باقى است یا نه، مى آسى آه امام جماعتى را عادل مى ) ١۴٢٧ مسئله(
و آسى آه نشسته نماز       ;  خواند، اقتدا آند    تواند به آسى آه نشسته یا خوابيده نماز مى               خواند، نمى   نماز مى   آسى آه ایستاده     )  ١۴٢٨  مسئله(
 .خواند، اقتدا نماید تواند به آسى آه خوابيده نماز مى خواند، بنا بر احتياط واجب نمى مى

و همچنين آسى آه خوابيده است،          ;  خواند، اقتدا آند    مىتواند به آسى آه نشسته نماز             خواند، مى  آسى آه نشسته نماز مى         )  ١۴٢٩  مسئله(
 .خواند، اقتدا آند تواند به آسى آه نشسته نماز مى مى
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اى نماز بخواند و یا به واسطه عذرى با لباس نجس نماز بخواند،                اگر امام جماعت به واسطه عذرى با تيّمم یا با وضوى جبيره               )  ١۴٣٠  مسئله(
 .توان به او اقتدا آرد مى

 .توان به او اقتدا آرد تواند از بيرون آمدن بول و غائطش خوددارى آند، مى اى دارد آه نمى اگر امام جماعت، بيمارى ) ١۴٣١ سئلهم(
 .صّحت اعضا و عدم نقص، شرط امام جماعت نيست، ليكن باید امام جماعت بتواند ایستاده نماز بخواند ) ١۴٣٢ مسئله(

 احكام جماعت
آنم به   اقتدا مى «:  مثال اگر نّيت آند آه     ;  آند، باید امام را معّين نماید، ولى دانستن اسم او الزم نيست                آه مأموم نّيت مى     موقعى  )  ١۴٣٣  مسئله(

 .، نمازش صحيح است»امام حاضر
ا چهارم امام   ولى اگر رآعت اول یا دوم او، رآعت سوم ی            ;  مأموم باید غير از حمد و سوره، همه چيز نماز را خودش بخواند                   )  ١۴٣۴  مسئله(

 .باشد، باید حمد و سوره را بخواند
صداى حمد و سوره امام را بشنود ـ اگرچه آلمات را                »  عشا«و  »  مغرب«و  »  صبح«اگر مأموم در رآعت اول و دوم نماز               )  ١۴٣۵  مسئله(

اند ولى باید آهسته بخواند و چنانچه سهوًا        تشخيص ندهد ـ باید حمد و سوره را نخواند و اگر صداى امام را نشنود، مستحّب است حمد و سوره را بخو                      
 .بلند بخواند، اشكال ندارد

 .اگر مأموم بعضى از آلمات حمد و سوره امام را بشنود، احتياط واجب آن است آه حمد و سوره را نخواند ) ١۴٣۶ مسئله(
نود صداى امام نيست و حمد و سوره را بخواند و              ش اگر مأموم سهوًا حمد و سوره را بخواند، یا تصّور آند صدایى را آه مى                    )  ١۴٣٧  مسئله(

 .بعد بفهمد صداى امام بوده، نمازش صحيح است
تواند حمد و سوره     شنود یا نه، یا صدایى بشنود و نداند صداى امام است یا شخص دیگر، مى                اگر شك آند آه صداى امام را مى         )  ١۴٣٨  مسئله(

 .را بخواند
 . اول و دوم نماز ظهر و عصر، حمد و سوره بخواند و مستحّب است به جاى آن ذآر بگویدمأموم نباید در رآعت ) ١۴٣٩ مسئله(
 .االحرام را پيش از امام بگوید، بلكه احتياط واجب آن است آه تا تكبير امام تمام نشده، تكبير نگوید مأموم نباید تكبيرة ) ١۴۴٠ مسئله(
 .م دهد، نمازش صحيح استاگر مأموم پيش از امام، عمدًا هم سال ) ١۴۴١ مسئله(
االحرام چيزهاى دیگر نماز را پيش از امام بگوید، اشكال ندارد، ولى اگر آنها را بشنود، یا بداند امام                       اگر مأموم غير از تكبيرة      )  ١۴۴٢  مسئله(

 .گوید، احتياط مستحب آن است آه پيش از امام نگوید چه وقت مى
شود، آارهاى دیگر آن، مانند رآوع و سجود را با امام یا آمى بعد از امام به جا                         نماز خوانده مى  مأموم باید غير از آنچه در           )  ١۴۴٣  مسئله(

اّما اگر در دو رآن پشت سر هم از امام جلو            ;  آورد و اگر عمدًا پيش از امام یا مدتى بعد از امام انجام دهد، معصيت آرده، ولى نمازش صحيح است                     
 . باید نمازش را تمام آند و دوباره بخواند، اگرچه بعيد نيست نمازش صحيح باشد و فرادا نمایدیا عقب بيفتد، بنا بر احتياط واجب،

اگر مأموم سهوًا پيش از امام سر از رآوع بردارد، چنانچه امام در رآوع باشد، باید به رآوع برگردد و با امام سر بردارد و در                         )  ١۴۴۴  مسئله(
آند، ولى اگر به رآوع برگردد و پيش از آنكه به رآوع برسد، امام سر بردارد،                     مازش را باطل نمى   این صورت زیاد شدن رآوع آه رآن است، ن          

 .نمازش باطل است
اگر مأموم سهوًا پيش از امام سر از سجده بردارد و ببيند امام در سجده است، باید به سجده بر گردد و چنانچه در هر دو سجده                                 )  ١۴۴۵  مسئله(

 .شود زیاد شدن دو سجده آه رآن است، نمازش باطل نمىاین اتفاق بيفتد براى 
آسى آه سهوًا پيش از امام سر از سجده برداشته، هرگاه به سجده برگردد و هنوز به سجده نرسيده امام سر بردارد، نمازش                                      )١۴۴۶  مسئله(

 .صحيح است، ولى اگر در هر دو سجده این اتفاق بيفتد، نمازش باطل است
رسد، به رآوع یا سجده نرود، نمازش           مأموم سهوًا سر از رآوع یا سجده بردارد و سهوًا یا به تصّور اینكه به امام نمى                        اگر    )  ١۴۴٧  مسئله(

 .صحيح است
اگر مأموم سر از سجده بردارد و ببيند امام در سجده است، چنانچه به تصّور اینكه سجده اول امام است، به قصد اینكه با امام                                   )  ١۴۴٨  مسئله(

شود، ولى بنا بر احتياط مستحب نمازش را تمام آند و دوباره بخواند،               د به سجده رود و بفهمد سجده دوم امام بوده، سجده دوم او حساب مى                سجده آن 
ز شود و احتياط مستحب آن است آه نما و اگر به تصّور اینكه سجده دوم امام است به سجده رود و بفهمد سجده اول امام بوده سجده دوم او حساب مى         

 .تواند از امام متابعت بكند و به سجده رود و نمازش را تمام آند و احتياط بيشتر آن است آه نماز را دو باره بخواند را فرادا تمام نماید، اگرچه مى
چنانچه سر  رسد،   اگر مأموم سهوًا پيش از امام به رآوع رود و طورى باشد آه اگر سر بردارد به مقدارى از قرائت امام مى                              )  ١۴۴٩  مسئله(

 .بردارد و با امام به رآوع رود، نمازش صحيح است
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رسد، واجب است    اگر مأموم سهوًا پيش از امام به رآوع رود و طورى باشد آه اگر سر بردارد به چيزى از قرائت امام نمى                                )١۴۵٠مسئله  (
 این صورت اعاده نماز است، و اگر سر بر ندارد تا امام                 سر بردارد و با امام نماز را تمام آند و نمازش صحيح است، اگرچه احوط استحبابى در                      

 .برسد، نمازش صحيح است
اگر پيش از امام، مأموم سهوًا به سجده رود، واجب است آه سر بردارد و با امام به سجده رود و نمازش صحيح است، اگرچه                                )  ١۴۵١  مسئله(

 .رد، نمازش صحيح استاحتياط استحبابى در این صورت اعاده نماز است و اگر سر بر ندا
اگر امام در رآعتى آه قنوت ندارد سهوًا قنوت بخواند، یا در رآعتى آه تشّهد ندارد سهوًا مشغول خواندن تشّهد شود، مأموم نباید        )  ١۴۵٢  مسئله(

د صبر آند تا قنوت و تشّهد امام تمام شود           تواند پيش از امام به رآوع رود، یا پيش از ایستادن امام بایستد، بلكه بای                ولى نمى ;  قنوت و تشّهد را بخواند    
 .و بقّيه نماز را با او بخواند

 چيزهایى آه در نماز جماعت مستحّب است
اگر مأموْم یك مرد باشد، مستحّب است طرف راسِت امام بایستد و اگر یك زن باشد، مستحّب است در طرف راسِت امام طورى                           )  ١۴۵٣  مسئله(

 زانو یا قدم امام باشد، و اگر یك مرد و یك زن یا یك مرد و چند زن باشند، مستحّب است مرد طرف راسِت امام و                                اش مساوى  بایستد آه جاى سجده   
باقى پشت سر امام بایستند، و اگر چند مرد یا چند زن باشند، مستحّب است پشت سر امام بایستند و اگر چند مرد و چند زن باشند، مستحّب است                                           

 . پشت سر مردها بایستندمردها پشت سر امام و زنها
 .بایستد اگر امام و مأموم هر دو زن باشند، احتياط آن است آه امام آمى جلوتر ) ١۴۵۴ مسئله(
 .مستحّب است امام در وسط صف بایستد و اهل علم و آمال وتقوا در صف اول بایستند ) ١۴۵۵ مسئله(
اند فاصله نباشد و شانه آنان در ردیف یكدیگر            ى آه در یك صف ایستاده      مستحّب است صفهاى جماعت منظم باشد و بين آسان            )  ١۴۵۶  مسئله(
 .باشد
 .مأمومين برخيزند» َقْدَقاَمِت الصََّالُة«مستحّب است بعد از گفتن  ) ١۴۵٧ مسئله(
ضعيف به او برسند    تر است رعایت آند و عجله نكند تا افراد           مستحّب است امام جماعت حال مأمومى را آه از دیگران ضعيف            )  ١۴۵٨  مسئله(

 .اند اند، مایل و نيز مستحّب است قنوت و رآوع و سجود را طول ندهد، مگر بداند همه آسانى آه به او اقتدا آرده
خواند صداى خود را به قدرى بلند آند آه دیگران بشنوند،               مستحّب است امام جماعت در حمد و سوره و ذآرهایى آه بلند مى                 )  ١۴۵٩  مسئله(

 .ش از اندازه صدا را بلند نكندولى باید بي
خواهد اقتدا آند، مستحّب است رآوع را دو برابر هميشه طول بدهد و بعد                      اگر امام در رآوع بفهمد آسى تازه رسيده و مى                )  ١۴۶٠  مسئله(

 .برخيزد، اگرچه بفهمد فرد دیگرى هم براى اقتدا وارد شده است
 چيزهایى آه در نماز جماعت مكروه است

 .اگر در صفهاى جماعت جا باشد، مكروه است انسان تنها بایستد ) ١۴۶١ مسئله(
 .مكروه است مأموم ذآرهاى نماز را طورى بگوید آه امام بشنود ) ١۴۶٢ مسئله(
خواند، مكروه است در این نمازها به آسى آه مسافر نيست               را دو رآعت مى    »  عشا«و  »  عصر«و  »  ظهر«مسافرى آه نماز         )١۴۶٣مسئله  (
 .ند، و آسى آه مسافر نيست، مكروه است در این نمازها به مسافر اقتدا نمایداقتدا آ

 نماز جمعه 
 ).یعنى مكّلف، مخّير است بين خواندن نماز ظهر و یا جمعه(، نماز جمعه واجب تخييرى است )عج(در زمان غيب ولى عصر)  ١۴۶۴ مسئله(
ست نماز ظهر را هم بخواند، ولى احتياط مستحب آن است آه آن را نيز به جا                       آسى آه نماز جمعه را به جا آورده، واجب ني               )  ١۴۶۵  مسئله(
 .آورد
 .جا آورد توان آن را به طور فرادا به نماز جمعه باید به جماعت برگزار شود و نمى ) ١۴۶۶ مسئله(
ن حایل، باالتر نبودن جاى امام، فاصله        مانند نبود ;  است همه شرایطى آه در نماز جماعت معتبر است، در نماز جمعه نيز الزم                )  ١۴۶٧  مسئله(

 .اینها بيش از حد نداشتن و غير
 .آمترین فاصله الزم بين دو نماز جمعه، یك فرسخ است ) ١۴۶٨ مسئله(
ر واجب  پس نماز جمعه با آمتر از پنج نف       .  آمترین عدد الزم براى انعقاد نماز جمعه، پنج نفر است آه باید یكى از آنها امام باشد                    )  ١۴۶٩  مسئله(

 .شود، ولى اگر هفت نفر و بيشتر باشند، فضيلت جمعه بيشتر خواهد بود نيست و منعقد نمى
نشينان آنها و روستائيان، چادرنشينان و            در صورت وجود شرایط الزم، نماز جمعه بر سكنه شهرها و شهرآها و حاشيه                            )  ١۴٧٠  مسئله(

 .بيابانگردهایى آه روش زندگى آنها چنين است، واجب است
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بدون (تواند در نماز جمعه شرآت آند و در این صورت نماز ظهر از او ساقط است، ليكن مسافرین به تنهایى                               مى»  مسافر«  )  ١۴٧١  مسئله(
تواند مكّمل عدد الزم پنج      توانند نماز جمعه تشكيل دهند و در این صورت نماز ظهر بر آنها واجب است، و نيز مسافر نمى                       نمى)  شرآت حاضرین   

توانند نماز جمعه تشكيل دهند و در         بنمایند، مى )  ده روز یا بيشتر   (تواند بنا بر اقوى امام جمعه باشد، ولى اگر مسافرین قصد اقامه                 اشد و نمى  نفر ب 
 .حكم حاضر هستند

 .توانند در نماز جمعه شرآت آنند و نمازشان صحيح است و مجزى از نماز ظهر است زنان مى ) ١۴٧٢ مسئله(
هاى امام گوش فرا دهند و احتياط مستحب آن است آه ساآت باشند و از حرف زدن بپرهيزند آه                     واجب است مأمومين به خطبه      )  ١۴٧٣  مسئله(

 .بلكه اگر سخن گفتن مأمومين موجب نشنيدن خطبه و از بين رفتن فایده آن باشد، سكوت الزم است; ها، مكروه است صحبت آردن در وقِت خطبه
 .ها برسد، و اگر نرسيد و به نماز برسد، نمازش صحيح است خواهد نماز جمعه بخواند باید سعى آند به خطبه مىآسى آه  ) ١۴٧۴ مسئله(

 نماز آیات
 : شود مى شود، به واسطه چهار چيز واجب نماز آیات آه دستور آن بعدًا گفته مى  )١۴٧۵مسئله (
 ; گرفتن خورشيد. ١
 ;ته شود و آسى هم از آن نترسدگرفتن ماه، اگرچه مقدار آمى از آنها گرف. ٢
 ;زلزله، اگرچه آسى هم نترسد. ٣
رعد و برق و بادهاى سياه و سرخ و مانند اینها، در صورتى آه بيشتر مردم بترسند و نيز بنا بر احتياط واجب، باید براى حوادث وحشتناك                                  .  ۴

 .آیات بخوانندزمينى مانند شكافتن و فرورفتن زمين در صورتى آه بيشتر مردم بترسند نماز 
اگر از چيزهایى آه نماز آیات براى آنها واجب است، بيشتر از یكى اّتفاق بيفتد، انسان باید براى هریك از آنها یك نماز آیات                                   )  ١۴٧۶مسئله  (
 .مثال اگر خورشيد بگيرد و زلزله هم رخ بدهد، باید دو نماز آیات بخواند. بخواند

بر او واجب شده باشد، مثال سه مرتبه خورشيد گرفته و             بر او واجب است، اگر همه آنها براى یك چيز          آسى آه چند نماز آیات         )  ١۴٧٧مسئله  (
باشد، و همچنين است اگر چند نماز           آنها خواند، الزم نيست معّين آند آه براى آدام دفعه             موقعى آه قضاى آنها را مى         است، نماز آنها را نخوانده    

دوتاى اینها   براى یا زلزله، ولى اگر براى گرفتن خورشيد و ماه و           ;  اینها بر او واجب شده باشد         مانند و رخس براى رعد و برق و بادهاى سياه و            
 .آنهاست خواند براى آدام یك معّين آند، نماز آیاتى را آه مى موقع نّيت، باید واجب، نمازهایى بر او واجب شده باشد، بنا بر احتياط

 براى آنها واجب است، در هر شهرى اّتفاق بيفتد، فقط مردم همان شهر باید نماز آیات بخوانند و بر مردم                       چيزهایى آه نمازآیات    )  ١۴٧٨مسئله  (
 .ولى اگر مكان آنها به قدرى نزدیك باشد آه با آن شهر یكى حساب شود، نماز آیات بر آنان هم واجب است; جاهاى دیگر واجب نيست

آند تا هنگامى آه هنوز همه آن باز نشده، انسان باید نماز آیات را بخواند، و بنا                   ع به گرفتن مى   از وقتى آه خورشيد یا ماه شرو        )  ١۴٧٩  مسئله(
 .بر احتياط مستحب، به قدرى تأخير نيندازد آه شروع به باز شدن آند

بر احتياط مستحب نّيت ادا و قضا اگر خواندن نماز آیات را به قدرى تأخير بيندازد آه خورشيد یا ماه شروع به باز شدن آند، بنا         )  ١۴٨٠  مسئله(
 .نكند، ولى اگر بعد از باز شدن تمام آن، نماز بخواند باید نّيت قضا نماید

اگر مدت گرفتن خورشيد یا ماه، بيشتر از خواندن یك رآعت باشد ولى انسان نماز را نخواند، تا به اندازه خواندن یك رآعت به                              )  ١۴٨١  مسئله(
ید نّيت ادا آند، بلكه اگر مدت گرفتن آنها به اندازه خواندن یك رآعت هم باشد بنا بر احتياط واجب، باید نماز آیات را                                     آخر وقت آن مانده باشد، با       

 .بخواند و اداست
رده، و  افتد، انسان باید فورًا نماز آیات را بخواند و اگر نخواند معصيت آ              موقعى آه زلزله و رعد و برق و مانند اینها اّتفاق مى              )  ١۴٨٢  مسئله(

 .تا آخر عمر بر او واجب است و هر وقت بخواند اداست
اگر بعد از باز شدن خورشيد یا ماه انسان بفهمد آه تمام آن گرفته بوده، باید قضاى نماز آیات را بخواند، ولى اگر بفهمد مقدارى                             )  ١۴٨٣  مسئله(

 .از آن گرفته بوده، قضا بر او واجب نيست
ویند آه خورشيد یا ماه گرفته است، چنانچه انسان از گفته آنان یقين پيدا نكند و نماز آیات را نخواند و بعد معلوم                           اى بگ  اگر عده   )  ١۴٨۴  مسئله(

اند، در صورتى آه تمام خورشيد یا ماه گرفته باشد، باید نماز آیات را بخواند، و همچنين است اگر دو نفر آه عادل بودن آنان معلوم                            شود راست گفته  
 .اند بوده خورشيد یا ماه گرفته، بعد معلوم شود آه عادلنيست بگویند 

دانند، اطمينان پيدا آند آه خورشيد یا ماه           اگر انسان به گفته آسانى آه از روى قاعده علمى وقت گرفتن خورشيد و ماه را مى                       )  ١۴٨۵  مسئله(
آشد و انسان به     گيرد و فالن مقدار طول مى       وقت خورشيد یا ماه مى     گرفته، بنا بر احتياط واجب باید نماز آیات را بخواند، و نيز اگر بگویند فالن                     

شود، باید نماز را تا آن        گفته آنان اطمينان پيدا آند، بنا بر احتياط واجب باید به حرف آنان عمل نماید، مثال اگر بگویند خورشيد فالن ساعت باز مى                          
 .وقت به تأخير نيندازد
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 . آیاتى آه خوانده باطل بوده، باید دوباره بخواند و اگر وقت گذشته، قضا نمایداگر انسان بفهمد نماز ) ١۴٨۶ مسئله(
براى هر دو نماز وقت دارد، هر آدام را اول بخواند اشكال             اگر در وقت نماز یوميه نماز آیات هم بر انسان واجب شود، چنانچه               )  ١۴٨٧  مسئله(

 .نماز یوميه را بخواند را بخواند و اگر وقت هر دو تنگ باشد، باید اولاز آن دو تنگ باشد، باید اول آن  ندارد، و اگر وقت یكى
اگر انسان در بين نماز یوميه بفهمد آه وقت نماز آیات تنگ است، چنانچه وقت نماز یوميه هم تنگ باشد، باید آن را تمام آند بعد           )  ١۴٨٨  مسئله(

 .د آن را بشكند و اول نماز آیات را بخواند، بعد نماز یوميه را به جا آوردنماز آیات را بخواند، و اگر وقت نماز یوميه تنگ نباشد، بای
نماز آیات را رها آند و مشغول نماز یوميه شود و بعد از              اگر انسان در بين نماز آیات بفهمد آه وقت نماز یوميه تنگ است، باید               )  ١۴٨٩  مسئله(

 .بخواند به هم بزند، بقّيه نماز آیات را از همان جا آه رها آردهآنكه نمازش را تمام آرد، پيش از انجام آارى آه نماز را 
شوند در حال حيض یا نفاس        اگر در حال حيض یا نفاِس زن، خورشيد یا ماه بگيرد و تا آخر مدتى آه خورشيد یا ماه باز مى                             )  ١۴٩٠  مسئله(

 .باشد، نماز آیات بر او واجب نيست و قضا هم ندارند
 دستور نماز آیات

چنين است آه انسان بعد از نّيت، تكبير بگوید و یك               نماز آیات، دو رآعت است و در هر رآعت، پنج رآوع دارد و دستور آن                    )  ١۴٩١  همسئل(
رآوع رود، تا پنج مرتبه، و بعد از         به به رآوع رود و سر از رآوع بردارد، دوباره یك حمد و یك سوره بخواند، باز                  و حمد و یك سوره تمام بخواند     

 .دهد و رآعت دوم را هم مثل رآعت اول به جا آورد و تشّهد بخواند و سالم برخيزد و  شدن از رآوع پنجم، دو سجده نمایدبلند
هاى یك سوره را پنج قسمت نماید و یك آیه یا بيشتر از آن                آیه تواند بعد از نّيت و تكبير و خواندن حمد،          در نماز آیات انسان مى      )  ١۴٩٢  مسئله(

و به رآوع رود و همين طور تا پيش از              رآوع رود و سر بردارد و بدون اینكه حمد بخواند، قسمت دوم از همان سوره را بخواند                        بهرا بخواند و     
ر رآوع برود، س    را آه یك آیه از سوره است، بخواند و به            »ِبْسِم اِهللا الرَّْحمِن الرَّحيم   «قصد سوره توحيد،     رآوع پنجم، سوره را تمام نماید، مثال به         

و سپس رآوع را تكرار نماید و بعد از سر برداشتن           »  َاُهللا الصََّمدُ «:  و بگوید   و به رآوع برود و سپس سر بردارد         »ُقل ُهَو اُهللا َاَحدٌ   «:  بردارد و بگوید  
و به رآوع برود و سجده را به جا آورد و بعد،                »  ٌدَاَح َوَلْم َیُكْن َلُه ُآُفواً    «:  و به رآوع برود و بعد از سر برداشتن بگوید            »  َلْم َیِلْد َوَلْم ُیوَلدْ    « :بگوید

 .جا آورد رآعت دوم را مثل رآعت اول به
اگر در یك رآعت از نماز آیات، پنج مرتبه حمد و سوره بخواند و در رآعت دیگر یك حمد بخواند و سوره را پنج قسمت آند،                                  )  ١۴٩٣  مسئله(

 .مانعى ندارد
باشد، ولى در نماز آیات مستحّب است        وميه واجب و مستحب است در نماز آیات هم واجب و مستحب مى            چيزهایى آه در نماز ی      )  ١۴٩۴  مسئله(

 .»الصالة«: به جاى اذان و اقامه، سه مرتبه به قصد اميد ثواب، بگویند
آوع و بعد از آن، تكبير بگوید ولى          و نيز پيش از هر ر      »  َسِمَع اُهللا ِلَمْن َحِمَده   «:  مستحّب است بعد از رآوع پنجم و دهم بگوید            )  ١۴٩۵  مسئله(

 .بعد از رآوع پنجم و دهم، گفتن تكبير مستحب نيست
مستحّب است پيش از رآوع دوم و چهارم و ششم و هشتم و دهم، قنوت بخواند و اگر فقط یك قنوت پيش از رآوع دهم بخواند،                                )  ١۴٩۶  مسئله(

 .آافى است
 .د آه چند رآعت خوانده و فكرش به جایى نرسد، نمازش باطل استاگر انسان در نماز آیات، شك آن ) ١۴٩٧ مسئله(
اگر انسان شك آند آه در رآوع آخر رآعت اول است یا در رآوع اول رآعت دوم و فكرش به جایى نرسد، نمازش باطل است،                             )  ١۴٩٨  مسئله(

 نشده، باید رآوعى را آه شك دارد به جا آورده یا نه، به جا رآوع آرده یا پنج رآوع، چنانچه براى رفتن به سجده خم   ولى اگر مثال شك آند آه چهار      
 .آورد و اگر براى رفتن به سجده خم شده، به شّك خود اعتنا نكند

 .هر یك از رآوعهاى نماز آیات، رآن است آه اگر عمدًا یا سهوًا آم یا زیاد شود، نماز باطل است ) ١۴٩٩ مسئله(
 نماز عيد فطر و قربان

 واجب است و باید به جماعت خوانده شود و در زمان ما آه                        )عليه السالم  ( در زمان حضور امام     »  نماز عيد فطر و قربان       «  )  ١۵٠٠  مسئله(
 .بلكه به جماعت خواندن، احوط است; توان آن را به جماعت خواند غایب است، مستحب است و مى)عليه السالم( امام
 .تاب روز عيد است تا ظهروقت نماز عيد فطر و قربان از اول آف ) ١۵٠١ مسئله(
مستحّب است نماز عيد قربان را بعد از بلند شدن آفتاب بخوانند و در عيد فطر مستحّب است، بعد از بلند شدن آفتاب افطار آنند                              )  ١۵٠٢  مسئله(

 .و زآات فطره را هم بدهند، بعد نماز عيد را بخوانند
در رآعت اول، بعد از خواندن حمد و سوره، نمازگزار باید پنج تكبير بگوید، و بعد                  نماز عيد فطر و قربان، دو رآعت است آه             )  ١۵٠٣  مسئله(

از هر تكبير، یك قنوت بخواند و بعد از قنوت پنجم، تكبير دیگرى بگوید و به رآوع رود و دو سجده به جا آورد و برخيزد، و در رآعت دوم، چهار                                   
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ر پنجم را بگوید و به رآوع رود و بعد از رآوع، دو سجده به جا آورد و تشّهد بخواند و نماز را                        تكبير بگوید و بعد از هر تكبير، قنوت بخواند و تكبي          
 .دهد سالم
: بهتر است این دعا رابه قصد اميد ثواب بخوانند             در قنوت نماز عيد فطر و قربان هر دعا و ذآرى بخوانند، آافى است ولى                       )  ١۵٠۴  مسئله(

اْلُجوِد َواْلَجَبروِت و اْهَل اْلَعْفِو َو الرَّْحَمِة َو َاْهَل التَّقوى َو اْلَمْغِفَرِة َاْسأُلَك ِبَحقِّ هَذا اْلَيوِم الَِّذى َجَعْلَتُه ِلْلُمسِلميَن                            اْلَعَظَمِة َوَاْهلَ َالّلهمَّ َاْهَل اْلِكْبِریاِء وَ    «
َمًة َو َمزیدًا َاْن ُتَصلَِّى َعَلى ُمَحمَّد َو آِل ُمَحمَّد َو َاْن ُتدِخَلِنى في ُآلِّ َخْير َاْدَخْلَت فيِه َمَحمَّدًا َو آَل                       عيدًا و ِلُمَحمَّد َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َو آِلِه ُذْخرًا َو َشَرَفًا َو َآرا             

ّللُهمَّ ِاّنى َاْسأُلَك َخْيَر ما َسأَلَك بِه ِعباُدَك الصَّاِلُحوَن َو َاُعوُذ            ُمَحمَّد َو َاْن ُتْخِرَجِنى ِمْن ُآلِّ ُسوء َاْخَرْجَت ِمْنُه ُمَحمَّدًا َو آَل ُمَحمَّد َصَلواُتَك َعَلْيِه َو َعَلْيِهْم اَ                    
 .»اْلُمْخَلُصوَن ِبَك ِممَّا اْسَتعاَذ ِمْنُه ِعباُدَك

 .مستحّب است در نماز عيد فطر و قربان قرائت را بلند بخوانند ) ١۵٠۵ مسئله(
، و در رآعت دوم سوره       )٩١سوره  (»  شمس«سوره   آن تر است آه در رآعت اول      نماز عيد سوره مخصوصى ندارد، ولى به          )  ١۵٠۶  مسئله(

 .بخوانند را» شمس«، و در رآعت دوم سوره )٨٧سوره (» أعلى«در رآعت اول سوره  را بخوانند، یا) ٨٨سوره (» غاشيه«
 .ن از گوشت قربانى بعد از نماز، قدرى بخوردمستحّب است روز عيد فطر قبل از نماز عيد، به خرما افطار آند و در عيد قربا ) ١۵٠٧ مسئله(
 .مستحّب است پيش از نماز عيد غسل آند و دعاهایى آه پيش از نماز و بعد از آن در آتابهاى دعا ذآر شده به اميد ثواب بخواند ) ١۵٠٨ مسئله(
 .ا بلند آنند و نماز را بلند بخوانندمستحّب است در نماز عيد بر زمين سجده آنند و در حال گفتن تكبيرها دستها ر ) ١۵٠٩ مسئله(
بعد از نماز مغرب و عشاى شب عيد فطر و بعد از نماز صبح و ظهر و عصر روز عيد و نيز بعد از نماز عيد فطر مستحّب                                     )  ١۵١٠  مسئله(

 .» َاُهللا َاْآَبُر َوِلّلِه اْلَحْمُد، َاُهللا َاْآَبُر َعلى ما َهداناَاُهللا َاْآَبُر، َاُهللا َاْآَبُر، الِالَه ِاالَّ اُهللا َو اُهللا َاْآَبُر،«: است این تكبيرها را بگوید
روز عيد و آخر آنها نماز صبح روز دوازدهم است،              مستحّب است انسان در عيد قربان بعد از ده نماز آه اول آنها نماز ظهر                     )  ١۵١١  مسئله(

، ولى اگر   »َاُهللا َاْآَبُر َعلى ما َرَزَقنا ِمْن َبِهيَمِة اَألْنعاِم َو اْلَحْمُدِللَِّه َعلى ما َاْبالنا               «:دهدتكبيرهایى را آه در مسئله قبل گفته شد بگوید و بعد از آن ادامه                
عيد قربان را در منا باشد، مستحّب است بعد از پانزده نماز آه اول آنها نماز ظهر روز عيد و آخر آنها نماز صبح روز سيزدهم ذیحّجه است، این                                      

 .گویدب تكبيرها را
 .خواندن نماز عيد زیر سقف آراهت دارد ) ١۵١٢ مسئله(
اگر نمازگزار در تكبيرهاى نماز و قنوتهاى آن شك آند، اگر از محّل آن نگذشته است، بنا را بر اقل بگذارد و اگر بعد معلوم                                    )  ١۵١٣  مسئله(

 .شود آه گفته بوده، اشكال ندارد
 . یا قنوتها را فراموش آند و به جا نياورد، نمازش صحيح استاگر انسان قرائت یا تكبيرات ) ١۵١۴ مسئله(
 .شود االحرام را فراموش آند، نمازش باطل مى اگر نمازگزار رآوع یا دو سجده یا تكبيرة ) ١۵١۵ مسئله(
جائًا به جا آورد، و اگر        اگر در نماز عيد یك سجده یا تشّهد را فراموش آند، احتياط مستحب آن است آه بعد از نماز آن را ر                                )  ١۵١۶  مسئله(

 .آارى آند آه براى آن سجده سهو در نمازهاى یوميه الزم است، احتياط مستحب آن است آه بعد از نماز رجائًا دو سجده سهو براى آن بنماید
 اجير گرفتن براى نماز

به جا نياورده، دیگرى را اجير آرد، یعنى به          توان براى نماز و عبادتهاى دیگر او آه در زمان حيات               بعد از مرگ انسان، مى       )  ١۵١٧  مسئله(
 .آسى مزد دهند آه آنها را به جا آورد، و اگر آسى بدون مزد هم آنها را انجام دهد، صحيح است

 و  ، از طرف زندگان اجير شود،     )عليهم السالم ( تواند براى بعضى از آارهاى مستحّبى، مثل زیارت قبر پيامبر و امامان            انسان مى   )  ١۵١٨  مسئله(
 .تواند آار مستحّبى را انجام دهد و ثواب آن را براى مردگان یا زندگان هدیه نماید نيز مى

شود، از روى    آسى آه براى نماز قضاى مّيت اجير شده، باید یا مجتهد باشد یا مسائل نماز را آه احتمال ابتال به آن داده مى                                 )  ١۵١٩  مسئله(
 .تقليِد صحيح بداند

خوانم آه براى    پس اگر نّيت آند از طرف آسى نماز مى        .  اید موقع نّيت، مّيت را معّين نماید و الزم نيست اسم او را بداند              اجير ب   )  ١۵٢٠  مسئله(
 .ام، آافى است او اجير شده

واب آن را براى او اجير باید عبادت را براى مّيت به جا آورد و نّيت آند عبادتهاى او را قضا نماید و اگر عملى را انجام دهد و ث ) ١۵٢١ مسئله(
 .هدیه آند، آافى نيست

 .خواند باید آسى را اجير آنند آه اطمينان داشته باشند آه نماز را به صورت صحيح مى ) ١۵٢٢ مسئله(
ه اجير  آسى آه دیگرى را براى نمازهاى مّيت اجير آرده، اگر بفهمد آه عمل را به جا نياورده، یا باطل انجام داده، باید دوبار                              )  ١۵٢٣  مسئله(
 .بگيرد
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ام، باید دوباره اجير بگيرد، ولى اگر شك آند آه عمل             هرگاه شك آند آه اجير عمل را انجام داده یا نه، اگرچه بگوید انجام داده                  )  ١۵٢۴  مسئله(
 .او صحيح بوده یا نه، گرفتن اجير الزم نيست

وان براى نمازهاى مّيت اجير آرد، بلكه بنا بر احتياط واجب باید               ت خواند، نمى  آسى را آه عذرى دارد و مثال نشسته نماز مى             )  ١۵٢۵  مسئله(
 .خواند، اجير نكنند آسى را هم آه با تيّمم یا جبيره نماز مى

 .تواند اجير شود، و در بلند خواندن و آهسته خواندن نماز باید به تكليف خود عمل نماید مرد براى زْن و زن براى مرْد مى ) ١۵٢۶ مسئله(
 .دانسته است الزم نيست قضاى نمازهاى مّيت به ترتيب خوانده شود، اگرچه بدانند آه مّيت ترتيب نمازهاى خود را مى ) ١۵٢٧ مسئله(
اگر با اجير شرط آنند آه عمل را به طور مخصوصى انجام دهد، باید همان طور به جا آورد، و اگر با او شرط نكنند، باید در                                  )  ١۵٢٨  مسئله(

تر است به آن عمل آند،        و احتياط مستحب آن است آه از وظيفه خودش و مّيت، هر آدام آه به احتياط نزدیك                     ;   رفتار نماید  آن عمل به تكليف خود     
 .مثال اگر وظيفه مّيت گفتن سه مرتبه تسبيحات اربعه بوده و تكليف او یك مرتبه است، سه مرتبه بگوید

 مقدار از مستحّبات آن بخواند، باید مقدارى از مستحّبات نماز را آه معمول است به جا                  اگر با اجير شرط نكنند آه نماز را با چه           )  ١۵٢٩  مسئله(
 .آورد
دانسته و انسان بخواهد براى آن نمازها چند نفر را اجير بگيرد، الزم نيست براى                اگر مّيت ترتيب نمازهایى را آه قضا شده مى          )  ١۵٣٠  مسئله(

 .نماید هر آدام از آنها وقتى را معّين
اگر آسى اجير شود آه مثال در مدت یك سال نمازهاى مّيت را بخواند و پيش از تمام شدن سال بميرد، باید براى نمازهایى آه                                )  ١۵٣١  سئلهم(
 .يرنددهند به جا نياورده، باید بنا بر احتياط واجب اجير بگ دانند به جا نياورده دیگرى را اجير نمایند، بلكه براى نمازهایى هم آه احتمال مى مى

نمازها بميرد و اجرت همه آنها را گرفته باشد، چنانچه             اند، اگر پيش از تمام آردن       آسى را آه براى نمازهاى مّيت اجير آرده          )  ١۵٣٢  مسئله(
نها را نخوانده،   بدهند، مثال اگر نصف آ     نمازها را خودش بخواند، باید اجرت مقدارى را آه نخوانده از مال او به ولّى مّيت                  شرط آرده باشند آه تمام    

نداشته باشد   اش از مال او اجير بگيرند، اّما اگر مال          مّيت بدهند، و اگر شرط نكرده باشند، باید ورثه          باید نصف پولى را آه گرفته از مال او به ولىّ           
 .بر ورثه او چيزى واجب نيست

 قضا داشته باشد، باید از مال او براى نمازهایى آه اجير                اگر اجير پيش از تمام آردن نمازهاى مّيت بميرد و خودش هم نماز                   )  ١۵٣٣  مسئله(
نمازهاى او اجير بگيرند و اگر       چيزى زیاد آمد، در صورتى آه وصّيت آرده باشد و ورثه اجازه بدهند براى تمام                 بوده دیگرى را اجير نمایند و اگر       

 .برسانند اجازه ندهند، یك سوم آن را به مصرف نماز خودش
 

 احكام روزه
آند و شرح آنها بعدًا گفته       آن است آه انسان براى انجام فرمان خداوند عالم، از اذان صبح تا مغرب، از چيزهایى آه روزه را باطل مى                      »  هروز«
 .شود، خوددارى نماید مى

 نّيت
لكه همين قدر آه بنا دارد براى       ب;  »گيرم فردا را روزه مى   «:  الزم نيست انسان، نّيت روزه را از قلب خود بگذراند یا مثال بگوید             )  ١۵٣۴  مسئله(

آند، انجام ندهد، آافى است و براى آنكه یقين آند تمام این مدت  انجام فرمان خداوند عالم، از اذان صبح تا غروب آفتاب، آارى آه روزه را باطل مى    
. آند، خوددارى نماید   ى آه روزه را باطل مى      را روزه بوده، باید مقدارى قبل از اذان صبح و مقدارى هم بعد از غروب آفتاب، از انجام دادن آار                          

بلكه همين آه انسان در روز      ;  آند شوند، در نّيت آفایت مى     اى آه مسلمانان سحرهاى ماه رمضان، براى سحرى خوردن بيدار مى            همين سّنت حسنه  
روزه و عبادتها، مثل نّيت در همه اعمال است           خالصه، نّيت   .  آند، گرچه سحر هم بيدار نشود       قبل به فكر روزه گرفتن فرداست، در نّيت آفایت مى           

 .دهد، تنها در روزه و بقّيه عبادات انگيزه باید خدا و اطاعت از فرمان او باشد، یعنى قربًة الى الّله روزه بگيرد آه انسان انجام مى
 آه شب اول ماه هم نّيت روزه همه ماه را          تواند در هرشب از ماه رمضان براى روزه فرداى آن نّيت آند، و بهتر است               انسان مى )  ١۵٣۵  مسئله(
 .بنماید
 .نّيت روزه ماه رمضان وقت معّين ندارد و تا اذان صبح، هر وقت نّيت روزه فردا را بكند، اشكال ندارد) ١۵٣۶ مسئله(
شد آه اگر تا این وقت، آارى       وقت نّيت روزه مستحّبى از اول شب است تا موقعى آه به اندازه نّيت آردن به مغرب وقت مانده با                    )  ١۵٣٧  مسئله(

 .آند، انجام نداده باشد و نّيت روزه مستحّبى آند، روزه او صحيح است آه روزه را باطل مى
آسى آه پيش از اذان صبح بدون نّيت روزه خوابيده است، اگر پيش از ظهر بيدار شود و نّيت آند، روزه او صحيح است چه                                   )  ١۵٣٨  مسئله(

 .تواند نّيت روزه واجب نماید حب و اگر بعد از ظهر بيدار شود، نمىروزه او واجب باشد چه مست
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مثال نّيت آند آه روزه قضا یا روزه نذر               .  اگر بخواهد غير از روزه رمضان، روزه دیگرى بگيرد، باید آن را معّين نماید                        )  ١۵٣٩  مسئله(
بلكه اگر نداند ماه رمضان است یا فراموش نماید و روزه                  ;  مگير ولى در ماه رمضان، الزم نيست نّيت آند آه روزه ماه رمضان مى                     ;  گيرم مى

 .شود دیگرى را نّيت آند، روزه ماه رمضان حساب مى
اى آه قصد آرده     شود و نه روزه    اگر بداند ماه رمضان است و عمدًا نّيت روزه غير رمضان آند، نه روزه رمضان حساب مى                   )  ١۵۴٠  مسئله(
 .است
 .ت روز اول ماه، روزه بگيرد، بعد بفهمد روز دوم یا سوم بوده، روزه او صحيح استاگر مثال به نّي) ١۵۴١ مسئله(
اگر پيش از اذان صبح نّيت آند و بيهوش شود و در بين روز به هوش آید، بنا بر احتياط واجب باید روزه آن روز را تمام نماید                                )  ١۵۴٢  مسئله(

 .جا آورد و اگر تمام نكرد، قضاى آن را به
آید، بنا بر احتياط واجب، باید روزه آن روز را تمام              اگر آسى پيش از اذان صبح نّيت آند و مست شود و در بين روز به هوش                   )  ١۵۴٣  مسئله(

 .آورد جا آند و قضاى آن را هم به
 .اش صحيح است اگر پيش از اذان صبح نّيت آند و بخوابد و بعد ازمغرب بيدار شود، روزه) ١۵۴۴ مسئله(
آند، انجام نداده     نداند یا فراموش آند آه ماه رمضان است و پيش ازظهر متوجه شود، چنانچه آارى آه روزه را باطل مى                          اگر)  ١۵۴۵  مسئله(

آند انجام داده باشد، یا بعد از ظهر متوجه شود آه ماه رمضان است،                باشد، باید نّيت آند و روزه او صحيح است و اگر آارى آه روزه را باطل مى                  
 .آند انجام ندهد و بعد از رمضان هم آن روزه را قضا نماید ت، ولى باید تا مغرب، آارى آه روزه را باطل مىروزه او باطل اس

اگر بچه پيش از اذان صبح ماه رمضان بالغ شود، باید روزه بگيرد و اگر بعد از اذان بالغ شود، روزه آن روز بر او واجب                                       )  ١۵۴۶  مسئله(
 .نيست
ولى آسى آه روزه قضا یا روزه         ;  ه جا آوردن روزه مّيتى اجير شده، اگر روزه مستحّبى بگيرد، اشكال ندارد                 آسى آه براى ب    )  ١۵۴٧  مسئله(

تواند روزه مستحّبى بگيرد و چنانچه فراموش آند و روزه مستحب بگيرد، در صورتى آه پيش از ظهر یادش بياید، روزه                        واجب دیگرى دارد، نمى   
ند نّيت خود را به روزه واجب برگرداند، و اگر بعد از ظهر متوجه شود، روزه او باطل است و اگر بعد از                               توا خورد و مى   مستحّبى او به هم مى     

 .اش صحيح است مغرب یادش بياید، روزه
اگر غير از روزه ماه رمضان، روزه معّين دیگرى بر انسان واجب باشد، مثال نذر آرده باشد آه روز معّينى را روزه بگيرد،                              )  ١۵۴٨  مسئله(

و اگر نداند آه روزه آن روز بر او واجب است یا فراموش آند و پيش ازظهر یادش بياید، ; 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 چنانچه آارى آه روزه را باطل مى

وزه واجب غير معّينى، مثل روزه آّفاره، عمدًا تا نزدیك ظهر نّيت نكند، اشكال ندارد، بلكه اگر پيش از نّيت تصميم                         اگر براى ر  )  ١۵۴٩  مسئله(
آند انجام نداده باشد و پيش از ظهر نّيت آند،             داشته باشد آه روزه نگيرد، یا تردید داشته باشد آه بگيرد یا نه، چنانچه آارى آه روزه را باطل مى                        

 .ح استروزه او صحي
آند انجام نداده    وقت آارى آه روزه را باطل مى         اگر در ماه رمضان، پيش از ظهر، آافر، مسلمان شود و از اذان صبح تا آن                    )  ١۵۵٠  مسئله(

 .ندارد تواند روزه بگيرد و قضا هم باشد، نمى
آند، انجام نداده باشد،     آارى آه روزه را باطل مى     وقت،   آن اگر بيمار پيش ازظهر در ماه رمضان بهبود یابد و از اذان صبح تا               )  ١۵۵١  مسئله(

 .نيست را روزه بگيرد، و چنانچه بعد ازظهر بهبود یابد، روزه آن روز بر او واجب روز باید نّيت روزه آند و آن
د روزه بگيرد،   روزى را آه انسان شك دارد آخر ماه شعبان است یا اول ماه رمضان، واجب نيست روزه بگيرد و اگر بخواه                             )  ١۵۵٢  مسئله(
تواند نّيت روزه رمضان آند، ولى اگر نّيت روزه قضا و مانند آن بنماید، چنانچه بعد معلوم شود آه در رمضان بوده، از رمضان حساب                                              نمى
 .شود مى

وزه بگيرد و در    اگر روزى را آه شك دارد آخر شعبان است یا اول رمضان، به نّيت روزه قضا یا روزه مستحّبى و مانند آن ر                           )  ١۵۵٣  مسئله(
 .بين روز بفهمد آه ماه رمضان است، باید نّيت روزه رمضان آند

اش باطل است، ولى چنانچه نّيت آند آه            اگر در روزه واجب معّينى، مثل روزه رمضان از نّيت روزه گرفتن برگردد، روزه                   )  ١۵۵۴  مسئله(
 .شود اش باطل نمى جام ندهد روزهآند به جا آورد، درصورتى آه آن را ان چيزى را آه روزه را باطل مى

در روزه مستحب و روزه واجبى آه وقت آن معّين نيست، مثل روزه آّفاره، اگر از نّيت خود برگردد یا قصد آند آارى آه روزه                   )  ١۵۵۵  مسئله(
 دوباره نّيت روزه آند، روزه او       آند انجام دهد، چنانچه به جا نياورد و پيش از ظهر در روزه واجب و قبل از غروب در روزه مستحب                       را باطل مى  
 .صحيح است

 آند چيزهایى آه روزه را باطل مى
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 :آنند ُنه چيز روزه را باطل مى) ١۵۵۶ مسئله(
. ۶;  رساندن غبار غليظ به حلق     .  ۵;  )عليهم السالم ( جانشينان ایشان  دروغ بستن به خدا و پيامبر و        .  ۴;  استمنا.  ٣;  جماع.  ٢;  خوردن و آشاميدن  .  ١

 .قى آردن .٩; اماله آردن با چيزهاى روان. ٨; باقى ماندن برجنابت وحيض و نفاس تا اذان صبح .٧;  تمام سر درآبفرو بردن
 خوردن و آشاميدن. ١
شود، چه خوردن و آشاميدن چيِز معمول باشد، مثل نان و آب و    دار، عمدًا چيزى بخورد یا بياشامد، روزه او باطل مى          اگر روزه )  ١۵۵٧  مسئله(

حّتى اگر مسواك را از دهان بيرون آورد و دوباره به دهان ببرد و رطوبت آن را                   .  مول نباشد، مثل خاك و شيره درخت، و چه آم باشد یا زیاد             چه مع 
 .شود، مگر آنكه رطوبت مسواك در آب دهان، به طورى از بين برود آه رطوبت خارج به آن گفته نشود فرو برد، روزه او باطل مى

ر آسى موقعى آه مشغول سحرى خوردن است، بفهمد آه صبح شده، باید لقمه را از دهان بيرون آورد و چنانچه عمدًا فرو                                اگ)  ١۵۵٨  مسئله(
 .شود اش باطل است و به دستورى آه بعدًا گفته خواهد شد، آّفاره هم بر او واجب مى برد، روزه

 .شود باطل نمىاش  دار سهوًا چيزى بخورد یا بياشامد، روزه اگر روزه) ١۵۵٩ مسئله(
آند  حس مى  ولى تزریق آمپولى آه عضو را بى      ;  دار، از استعمال آمپول تقویتى خوددارى آند       احتياط مستحب آن است آه روزه     )  ١۵۶٠  مسئله(

 .نمایدشود اجتناب  ليكن بنا بر احتياط واجب باید از ِسُرمى آه به جاى غذا استعمال مى; شود، اشكال ندارد یا به جاى دارو استعمال مى
 .شود اش باطل مى دار چيزى را آه الى دندان مانده است، عمدًا فرو ببرد، روزه اگر روزه) ١۵۶١ مسئله(
خواهد روزه بگيرد، الزم نيست پيش از اذان دندانهایش را خالل آند، ولى اگر بداند غذایى آه الى دندان مانده در                           آسى آه مى  )  ١۵۶٢  مسئله(

 .شود، بلكه اگر فرو هم نرود باید قضاى آن روز را بگيرد اش باطل مى ل نكند و چيزى از آن فرو رود، روزهرود، چنانچه خال روز فرو مى
 .آند فرو بردن آب دهان، اگرچه به واسطه تصّور ترشى و مانند آن در دهان جمع شده باشد، روزه را باطل نمى) ١۵۶٣ مسئله(
ولى اگر داخل فضاى دهان شود، احتياط واجب آن است            ;  ضاى دهان نرسيده، اشكال ندارد     فرو بردن اخالط سر و سينه، تا به ف          )  ١۵۶۴  مسئله(

 .آه آن را فرو نبرد
اى آه از مردن نجات پيدا آند آب بياشامد، ولى           تواند به اندازه   دار به قدرى تشنه شود آه بترسد از تشنگى بميرد، مى            اگر روزه )  ١۵۶۵  مسئله(

 .آند، خوددارى نماید رمضان باشد، باید در بقّيه روز از انجام آارى آه روزه را باطل مىشود و اگرماه  روزه او باطل مى
رسد، اگرچه اّتفاقًا به حلق برسد، روزه را باطل   جویدن غذا براى بچه یا پرنده و چشيدن غذا و مانند اینها آه معموال به حلق نمى                )  ١۵۶۶  مسئله(
شود و باید قضاى آن را بگيرد و آّفاره هم بر او                اش باطل مى   رسد، چنانچه فرو رود، روزه      به حلق مى  ولى اگر انسان از اول بداند آه          ;  آند نمى

 .واجب است
توان آن را تحّمل آرد، خوردن  ولى اگر ضعف او به قدرى است آه معموال نمى      ;  تواند براى ضعف، روزه را بخورد      انسان نمى )  ١۵۶٧  مسئله(

 .روزه اشكال ندارد
 ِجماع. ٢
 .گاه داخل شود و منى هم بيرون نياید آند، اگرچه فقط به مقدار ختنه ، روزه را باطل مى»جماع«) ١۵۶٨ ئلهمس(
اند، اگر آمتر    شود، ولى آسى آه آلتش را بریده        گاه داخل شود و منى هم بيرون نياید، روزه باطل نمى             اگر آمتر از مقدار ختنه    )  ١۵۶٩  مسئله(

 .شود اش باطل مى وزهگاه را هم داخل آند، ر از ختنه
اند اگر شك آند     گاه داخل شده یا نه، روزه او صحيح است و آسى هم آه آلتش را بریده                 دار شك آند آه به اندازه ختنه       اگر روزه )  ١۵٧٠  مسئله(

 .آه دخول شده یا نه، روزه او صحيح است
ا به جماع مجبور نمایند، به طورى آه از اختيار او خارج باشد،             دار فراموش آند آه روزه است و جماع نماید، یا او ر            اگر روزه )  ١۵٧١  مسئله(

شود، ولى چنانچه در بين جماع یادش بياید یا دیگر مجبور نباشد، باید فورًا از حال جماع خارج شود و اگر خارج نشود، روزه او     روزه او باطل نمى   
 .باطل است
 استمنا. ٣
 .شود اش باطل مى با خود آارى آند آه منى از او بيرون آید، روزهدار استمنا آند، یعنى  اگر روزه) ١۵٧٢ مسئله(
اش  اختيار منى از او بيرون آید، روزه         ولى اگر آارى آند آه بى       ;  اش باطل نيست   اختيار منى از او بيرون آید، روزه         اگر بى )  ١۵٧٣  مسئله(

 .شود باطل مى
تواند در روز بخوابد     آید، مى  شود، یعنى در خواب منى از او بيرون مى         حتلم مى دار بداند آه اگر در روز بخوابد م        هرگاه روزه )  ١۵٧۴  مسئله(

 .اش صحيح است و چنانچه بخوابد و محتلم هم بشود، روزه
 .دار در حال بيرون آمدن منى از خواب بيدار شود، واجب نيست از بيرون آمدن آن جلوگيرى آند اگر روزه) ١۵٧۵ مسئله(
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گفته شد، استبراء نماید، ولى اگر بداند به واسطه          )  ٧۴ مسئله(تواند بول آند و به دستورى آه در            محتلم شده، مى   دارى آه  روزه)  ١۵٧۶  مسئله(
 .تواند استبراء آند آید، در صورتى آه غسل آرده باشد نمى بول یا استبراء آردن باقى مانده منى از مجرا بيرون مى

 منى در مجرا مانده و در صورتى آه پيش از غسْل بول نكند بعد ازغسل منى از او بيرون                         دارى آه محتلم شده اگر بداند       روزه)  ١۵٧٧  مسئله(
 .آید، بنا بر احتياط واجب باید پيش از غسْل بول آند مى

 .شود اش باطل نمى دار به قصد بيرون آمدن منى آارى بكند، در صورتى آه منى از او بيرون نياید، روزه اگر روزه) ١۵٧٨ مسئله(
دار بدون قصد بيرون آمدن منى با آسى بازى و شوخى آند، در صورتى آه عادت نداشته باشد آه بعد از بازى و                                   اگر روزه )  ١۵٧٩  مسئله(

ولى اگر شوخى را ادامه دهد تا آنجا آه نزدیك است منى خارج                ;  شوخى منى از او خارج شود، اگرچه اّتفاقًا منى بيرون آید، روزه او صحيح است                  
 .اش باطل است نكند تا خارج گردد، روزهشود و خوددارى 

 )صلى اهللا عليه وآله(دروغ بستن به خدا و پيامبر. ۴
 و جانشينان آن حضرت، عمدًا نسبت        )صلى اهللا عليه وآله   (دار با گفتن یا با نوشتن یا با اشاره و مانند اینها به خدا و پيامبر                  اگر روزه )  ١۵٨٠  مسئله(

 و سایر پيامبران و      )عليها السالم ( وغ گفتم یا توبه آند، روزه او باطل است، و بنا بر احتياط واجب، حضرت زهرا                   دروغ بدهد، اگرچه فورًا بگوید در      
 .جانشينان آنان هم در این حكم، فرقى ندارند

ن خبر را گفته، یا     داند راست است یا دروغ نقل آند، بنا بر احتياط واجب، باید از آسى آه آ                   اگر آسى بخواهد خبرى را آه نمى       )  ١۵٨١  مسئله(
 .شود اش باطل نمى ليكن اگر خودش هم خبر بدهد، روزه; از آتابى آه آن خبر در آن نوشته شده، نقل نماید

 نقل آند و بعد بفهمد آه دروغ بوده،           )صلى اهللا عليه وآله   (دار چيزى را به اعتقاد اینكه راست است، از قول خدا یا پيامبر                اگر روزه )  ١۵٨٢  مسئله(
 .شود  باطل نمىاش روزه
داند دروغ است به آنان نسبت       آند و چيزى را آه مى      ، روزه را باطل مى    )صلى اهللا عليه وآله   (اگر بداند دروغ بستن به خدا و پيامبر       )  ١۵٨٣  مسئله(

 .اش صحيح است دهد و بعدًا بفهمد آنچه را آه گفته راست بوده، روزه
اش باطل   و جانشينان ایشان نسبت دهد، روزه     )صلى اهللا عليه وآله   (اخته عمدًا به خدا و پيامبر     دار دروغى را آه دیگرى س       اگر روزه )  ١۵٨۴  مسئله(
 .شود، ولى اگر از قول آسى آه آن دروغ را ساخته نقل آند، مبطل روزه نيست مى

ایى آه در جواب باید بگوید نه، عمدًا            اند و او ج      چنين مطلبى فرموده    )صلى اهللا عليه وآله     (دار بپرسند آه آیا پيامبر       اگر از روزه   )  ١۵٨۵  مسئله(
 .شود اش باطل مى بگوید بلى، یا جایى آه باید بگوید بلى، عمدًا بگوید نه، روزه

 حرف راستى را بگوید بعد بگوید دروغ گفتم، یا در شب دروغى را به آنان نسبت دهد                   )صلى اهللا عليه وآله   (اگر از قول خدا یا پيامبر     )  ١۵٨۶  مسئله(
 .شود اش باطل مى وز آه روزه است بگوید آنچه دیشب گفتم راست است، روزهو فرداى آن ر

 رساندن غبار غليظ به حلق. ۵
آند، چه غباِر چيزى باشد آه خوردن آن حالل است، مثل آرد، و چه غباِر چيزى                 رساندن غبار غليظ به حلق، روزه را باطل مى        )  ١۵٨٧  مسئله(

 .باشد آه خوردن آن حرام است
اش باطل   اگر به واسطه باد، غبار غليظى پيدا شود و انسان با اینكه متوجه است، مواظبت نكند و غبار به حلق برسد، روزه                                 )  ١۵٨٨  مسئله(
 .شود مى

 .دار، دود سيگار و تنباآو و بخار غليظ را به حلق نرساند احتياط واجب آن است آه روزه) ١۵٨٩ مسئله(
رسد،   غبار یا بخار یا دود و مانند اینها داخل حلقش شود، چنانچه گمان داشته آه به حلق نمى                           دار مواظبت نكند و     اگر روزه )    ١۵٩٠  مسئله(
 .اش صحيح است روزه
اش باطل   اختيار غبار و مانند آن به حلق او برسد، روزه               دار فراموش آند آه روزه است و مواظبت نكند، یا بى                 اگر روزه )    ١۵٩١  مسئله(
 .ید آن را بيرون آوردشود و چنانچه ممكن است با نمى
 فرو بردن سر در آب. ۶
ولى اگر ; دار عمدًا تمام سر را در آب فرو برد، اگرچه باقى بدن او از آب بيرون باشد، باید قضاى آن روزه را بگيرد       اگر روزه )    ١۵٩٢  مسئله(

 .شود تمام بدنش را آب بگيرد و مقدارى از سرش بيرون باشد، روزه او باطل نمى
 .شود اش باطل نمى دار نصف سر را یك دفعه و نصف دیگر آن را دفعه دیگر در آب فرو برد، روزه اگر روزه) ١۵٩٣ مسئله(
 .اش صحيح است دار شك آند آه تمام سرش زیر آب رفته یا نه، روزه اگر روزه)  ١۵٩۴ مسئله(
 .شود مى اطلاگر تمام سر زیر آب برود ولى مقدارى از موها بيرون بماند، روزه ب)  ١۵٩۵ مسئله(
 .دار، سرش را در گالب و آبهاى مضاف دیگر و چيزهاى دیگرى آه روان است، فرو نبرد احتياط مستحب آن است آه روزه)  ١۵٩۶ مسئله(
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اختيار در آب بيفتد و تمام سر او را آب بگيرد، یا فراموش آند آه روزه است و سرش را در آب فرو برد،                                دار، بى  اگر روزه )  ١۵٩٧  مسئله(
 .شود وزه او باطل نمىر

دار با توجه به این مطلب خود را در آب بيندازد و سرش زیر                 رود، چنانچه روزه   اگر عادتًا با افتادن در آب سرش زیر آب مى          )  ١۵٩٨  مسئله(
 .شود اش باطل مى آب برود، روزه

رى به زور سر او را در آب فرو برد، چنانچه در             دیگ دار فراموش آند آه روزه است و سرش را در آب فرو برد، یا               اگر روزه )  ١۵٩٩  مسئله(
اش باطل   نياورد، روزه  یا آن شخص دست خود را بردارد، باید فورًا سرش را بيرون آورد و چنانچه بيرون                           زیرآب یادش بياید آه روزه است،        

 .شود مى
 .برد، روزه و غسل او صحيح استدار فراموش آند آه روزه است و به نّيت غسل سرش را در آب فرو  اگر روزه) ١۶٠٠ مسئله(
دار بداند آه روزه است و عمدًا براى غسل سرش را در آب فرو برد، چنانچه روزه او، روزه واجبى باشد آه مثل                                  اگر روزه )  ١۶٠١  مسئله(

و بردن سر درآب، قصد       ولى اگر واجب معّين باشد، اگر با فر           ;  باشد اش باطل مى    روزه آّفاره، وقِت معّينى ندارد، غسل صحيح است ولى روزه              
غسل آند، روزه او باطل است، و بنا بر احتياط واجب، غسل او هم باطل است، مگر آنكه در زیر آب، یا در حال خارج شدن از آب، نّيت غسل آند                                   

ان زیر آب توبه    اش باطل است، مگر آنكه در هم        و اّما اگر روزه ماه رمضان باشد، هم غسل و هم روزه             ;  آه در این صورت غسل او صحيح است        
 .نماید و در حال خارج شدن از آب، نّيت غسل آند، آه در این صورت غسل او صحيح است

اش باطل   اگر براى آنكه آسى را از غرق شدن نجات دهد سر را در آب فرو برد، اگرچه نجات دادن او واجب باشد، روزه                                   )  ١۶٠٢  مسئله(
 .شود مى
  اذان صبحباقى ماندن بر جنابت و حيض و نفاس تا. ٧
 .اش باطل است اگر ُجُنب عمدًا تا اذان صبح غسل نكند، یا اگر وظيفه او تيّمم است، عمدًا تيّمم ننماید، روزه) ١۶٠٣ مسئله(
هاى واجب و مستحب ـ تا اذان صبح غسل نكند و               روزه اگر آسى عمدًا، در غير از روزه ماه رمضان و قضاى آن ـ از اقسام                   )  ١۶٠۴  مسئله(

 .اش صحيح است ننماید، روزهتيّمم هم 
خواهد روزه واجبى بگيرد آه مثل روزه ماه رمضاْن، وقت آن معّين است، چنانچه عمدًا غسل نكند تا                      آسى آه ُجُنب است و مى      )  ١۶٠۵  مسئله(

 .اش صحيح است تواند با تيّمم روزه بگيرد و روزه وقت تنگ شود، مى
و اگر بعد از چند     ;  فراموش آند و بعد از یك روز یادش بياید، باید روزه آن روز را قضا نماید               اگر ُجُنب در ماه رمضان غسل را        )  ١۶٠۶  مسئله(

داند سه روز ُجُنب بوده یا چهار روز، باید روزه سه            روز یادش بياید، باید روزه هر چند روزى را آه یقين دارد ُجُنب بوده قضا نماید، مثال اگر نمى                    
 .روز را قضا آند

اش باطل است و قضا و        ى آه در شب ماه رمضان براى هيچ آدام از غسل و تيّمم وقت ندارد، اگر خود را ُجُنب آند، روزه                        آس)  ١۶٠٧  مسئله(
 .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   د آه به اندازه غسل وقت دارد و خود را ُجُنب آند و بعد بفهمد وقت تنگ بوده، چنانچه تيّمم آند روزه                            اگر گمان آن  )  ١۶٠٨  مسئله(
 .است
شود، باید غسل آند و        داند آه اگر بخوابد تا اذان صبح براى غسل بيدار نمى                 آسى آه در شب ماه رمضان ُجُنب است و مى              )  ١۶٠٩  مسئله(

 .شود اش باطل است و قضا و آّفاره بر او واجب مى  اذان صبح بيدار نشود، روزهچنانچه بدون غسل بخوابد و تا
شود،  هرگاه ُجُنب در شب ماه رمضان بخوابد و بيدار شود، اگر احتمال بدهد آه اگر دوباره بخوابد براى غسل بيدار مى                                        )  ١۶١٠  مسئله(
 .تواند بخوابد مى

شود، چنانچه   دهد آه اگر بخوابد پيش از اذان صبح بيدار مى            داند یا احتمال مى     و مى  آسى آه در شب ماه رمضان ُجُنب است         )  ١۶١١  مسئله(
 .اش صحيح است تصميم داشته باشد آه بعد از بيدار شدن غسل آند و با این تصميم بخوابد و تا اذان خواب بماند، روزه

شود، چنانچه   هد آه اگر بخوابد پيش از اذان صبح بيدار مى           د داند یا احتمال مى    آسى آه در شب ماه رمضان ُجُنب است و مى            )  ١۶١٢  مسئله(
 .اش صحيح است غفلت داشته باشد آه بعد از بيدارشدن باید غسل آند، در صورتى آه بخوابد و تا اذان صبح خواب بماند، روزه

شود، چنانچه    از اذان صبح بيدار مى      دهد آه اگر بخوابد پيش      داند یا احتمال مى    آسى آه در شب ماه رمضان ُجُنب است و مى            )  ١۶١٣  مسئله(
اش باطل است و قضا و         نخواهد بعد از بيدار شدن غسل آند، یا تردید داشته باشد آه غسل آند یا نه، در صورتى آه بخوابد و بيدار نشود، روزه                                  

 .آّفاره دارد
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 آه اگر دوباره بخوابد، پيش از اذان صبح بيدار                 اگر ُجُنب در شب ماه رمضان بخوابد و بيدار شود و بداند یا احتمال دهد                         )    ١۶١۴  مسئله(
همچنين ;  شود و تصميم هم داشته باشد آه بعد از بيدارشدن غسل آند، چنانچه دوباره بخوابد و تا اذان بيدار نشود، باید روزه آن روز را قضا آند                             مى

 .دو صورت، به دادن آّفاره استاست اگر از خواب دوم بيدار شود و براى مرتبه سوم بخوابد، و احتياط مستحب در هر
دار در آن محتلم شده، نباید خواب اول حساب آرد، بلكه اگر از آن خواب بيدار شود و دوباره بخوابد، خواب  خوابى را آه روزه   )    ١۶١۵  مسئله(

 .شود اول محسوب مى
 .دار در روز محتلم شود، واجب نيست فورًا غسل آند اگر روزه)  ١۶١۶ مسئله(
هرگاه در ماه رمضان بعد از اذان صبح بيدار شود و ببيند محتلم شده، اگرچه بداند پيش از اذان محتلم شده، روزه او صحيح                                  )    ١۶١٧  مسئله(
 .است
خواهد قضاى روزه رمضان را بگيرد، هرگاه تا اذان صبح ُجُنب بماند، اگرچه از روى عمد نباشد، روزه او باطل                       آسى آه مى  )    ١۶١٨  مسئله(
 .است
خواهد قضاى روزه رمضان را بگيرد اگر بعد از اذان صبح بيدار شود و ببيند محتلم شده و بداند پيش از اذان                                  آسى آه مى   )    ١۶١٩  مسئله(

محتلم شده است، چنانچه وقت قضاى روزه تنگ است ـ مثال پنج روز روزه قضاى رمضان دارد و پنج روز هم به رمضان مانده است ـ باید بنا بر                                   
هم آن روز را روزه بگيرد و هم بعد از رمضان آن را قضا آند و اگر وقت قضاى روزه تنگ نيست، باید روز دیگر روزه بگيرد و                                احتياط واجب،   

 .روزه آن روز صحيح نيست
اش  د، روزه اگر زن پيش از اذان صبح از حيض یا نفاس پاك شود و عمدًا غسل نكند، یا اگر وظيفه او تيّمم است، عمدًا تيّمم نكن                          )    ١۶٢٠  مسئله(

 .باطل است
اگر زن پيش از اذان صبح از حيض یا نفاس پاك شود و براى غسل وقت نداشته باشد، چنانچه روزه او روزه ماه رمضان یا                                    )  ١۶٢١  مسئله(

ى باشد، اگرچه   و اگر روزه او روزه مستحب یا روزه واجب مثل روزه آّفاره و روزه نذر                ;  اش صحيح است   قضاى آن باشد، باید تيّمم نماید و روزه        
 .اش صحيح است، ولى احتياط مستحب آن است آه تيّمم آند بدون تيّمم هم باشد روزه

از غسل و تيّمم وقت نداشته باشد، یا بعد از اذان بفهمد آه              اگر زن نزدیك اذان صبح از حيض یا نفاس پاك شود و براى هيچ آدام               )  ١۶٢٢  مسئله(
 .روزه او صحيح است پيش از اذان پاك شده،

اگر زن بعد از اذان صبح از خون حيض یا نفاس پاك شود، یا در بين روز خون حيض یا نفاس ببيند، اگرچه نزدیك مغرب باشد،                           )  ١۶٢٣  مسئله(
 .روزه او باطل است

 .هایى آه گرفته صحيح است اگر زن غسل حيض یا نفاس را فراموش آند و بعد از یك یا چند روز یادش بياید، روزه) ١۶٢۴ مسئله(
در انجام غسل آوتاهى آند و تا اذان غسل نكند و در                اگر زن پيش از اذان صبح در ماه رمضان از حيض یا نفاس پاك شود و                    )  ١۶٢۵  مسئله(

 اش باطل است، ولى چنانچه آوتاهى نكند، مثال منتظر باشد آه حمام زنانه شود، اگرچه سه مرتبه بخوابد و تا اذان                            تنگى وقت تيّمم هم نكند، روزه      
 .است غسل نكند، در صورتى آه تيّمم آند روزه او صحيح

گفته شـد به جا    )   به بعد  ٣٨۴در مسئله   (احكام استحاضه    در اگر زنى آه در حال استحاضه است، غسلهاى خود را به تفصيلى آه             )  ١۶٢۶  مسئله(
 .است آورد، روزه او صحيح

تواند بدون غسل مّس مّيت روزه بگيرد، و اگر در            را به بدن مّيت رسانده، مى     آسى آه مّس مّيت آرده، یعنى جایى از بدن خود            )  ١۶٢٧  مسئله(
 .شود حال روزه هم مّيت را مس نماید، روزه او باطل نمى

 اماله آردن. ٨
ى آه براى   ولى استعمال شيافهای  ;  آند روزه را باطل مى    ـ اماله آردن با چيز روان ـ اگرچه از روى ناچارى و براى معالجه باشد             )  ١۶٢٨  مسئله(

 .معالجه است، اشكال ندارد و احتياط واجب آن است آه از استعمال شيافهایى آه براى تغذیه از این مجراست، خوددارى شود
 قى آردن. ٩
یا ولى اگر سهوًا     ;  شود اش باطل مى   دار عمدًا قى آند ـ اگرچه به واسطه بيمارى و مانند آن ناچار باشد ـ روزه                       هرگاه روزه )    ١۶٢٩  مسئله(
 .اختيار باشد، اشكال ندارد بى

آند، احتياط واجب آن است آه        اختياْر قى مى   روز، بى   در داند به واسطه خوردن آن،      اگر آسى درشب چيزى بخورد آه مى        )    ١۶٣٠  مسئله(
 .نماید روزه آن روز را قضا

 .و مشّقت نداشته باشد، باید خوددارى نمایددار بتواند از قى آردن خوددارى آند، چنانچه براى او ضرر  اگر روزه)  ١۶٣١ مسئله(
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گویند، الزم نيست آن را        دار برود، چنانچه به قدرى پایين رود آه به فرو بردن آْن خوردن نمى                       اگر مگس در گلوى روزه      )    ١۶٣٢  مسئله(
اش باطل شود و     ب شود آه قى آند و روزه      بيرون آورد و روزه او صحيح است، و اگر به این مقدار پایين نرود باید آن را بيرون آورد، اگرچه موج                      

 .شود و باید آّفاره جمع بدهد و روزه آن روز را هم قضا نماید اش باطل مى چنانچه فرو برد روزه
اگر سهوًا چيزى را فرو ببرد و پيش از رسيدن به معده یادش بياید آه روزه است، چنانچه به قدرى پایين رفته باشد آه اگر آن                                )    ١۶٣٣  مسئله(
 .گویند، الزم نيست آن را بيرون آورد و روزه او صحيح است ا داخل معده آند، خوردن نمىر

آید، نباید عمدًا آروغ بزند، ولى اگر یقين           دار یقين داشته باشد آه به واسطه آروغ زدن، چيزى از گلویش بيرون مى                  اگر روزه )  ١۶٣۴  مسئله(
 .نداشته باشد، اشكال ندارد

اش  اختيار فرو رود، روزه       بزند و بدون اختيار چيزى در گلو یا دهانش بياید، باید آن را بيرون بریزد و اگر بى                               اگر آروغ )  ١۶٣۵  مسئله(
 .صحيح است

 آند احكام چيزهایى آه روزه را باطل مى
و چنانچه از روى      شود،   آند انجام دهد روزه او باطل مى           اگر انسان عمدًا و از روى اختيار، آارى آه روزه را باطل مى                      )  ١۶٣۶  مسئله(

گفته شد، تا اذان صبح غسل نكند، روزه او          )  ١۶١۴مسئله  (ولى ُجُنب، اگر بخوابد و به تفصيلى آه در            ;  زند فراموشى باشد، به روزه او ضرر نمى       
 .باطل است

اش باطل شده، عمدًا دوباره یكى       به خيال اینكه روزه    آند انجام دهد و    دار سهوًا یكى از آارهایى آه روزه را باطل مى          اگر روزه )  ١۶٣٧  مسئله(
 .شود مى از آنها را انجام دهد، روزه او باطل

ولى اگر  ;  شود دار بریزند، یا سر او را به زور در آب فرو برند، روزه او باطل نمى                         اگر چيزى را به زور در گلوى روزه           )  ١۶٣٨  مسئله(
زنيم و خودش براى جلوگيرى از ضرر        ذا نخورى ضرر مالى یا جانى به تو مى         مجبورش آنند آه روزه خود را باطل آند، مثال به او بگویند اگر غ               

 .شود چيزى بخورد، بنا بر احتياط واجب روزه او باطل مى
اش را باطل آند، اّما اگر قصد        آنند آه روزه   ریزند یا مجبورش مى    داند چيزى در گلویش مى     دار نباید جایى برود آه مى      روزه)  ١۶٣٩  مسئله(

آند انجام دهد،     نرود یا بعد از رفتن چيزى به او نخورانند روزه او صحيح است، و چنانچه از روى ناچارى آارى آه روزه را باطل مى                          رفتن آند و  
 .شود روزه او باطل مى

 دار مكروه است آنچه براى روزه
 :دار مكروه است از جمله چند چيز براى روزه) ١۶۴٠ مسئله(
 ;دن، در صورتى آه مزه یا بوى آن به حلق برسدریختن دارو به چشم و سرمه آشي. ١
 ;شود انجام دادن هرآارى آه مانند خون گرفتن و حّمام رفتن، باعث ضعف مى. ٢
 ;نيست رسد، جایز رسد، و اگر بداند به حلق مى انفيه آشيدن، اگر نداند آه به حلق مى. ٣
 ;بوآردن گياهان معطر. ۴
 ;نشستن زن در آب. ۵
 ;استعمال شياف. ۶
 ; خيس آردن لباسى آه در بدن دارد. ٧
 ;آشيدن دندان و هرآارى آه به واسطه آن از دهان خون بياید. ٨
 ;مسواك آردن به چوب َتر. ٩
در صورتى آه قصد بيرون آمدن منى نداشته باشد، و اگر به قصد بيرون آمدن منى باشد و منى               ;  آند انجام هرآارى آه شهوت را تحریك مى      .  ١٠

 .شود مى  روزه او باطلهم بيرون آید،
 مواردى آه قضا و آّفاره واجب است

گفته شد، سه مرتبه     )  ١۶١۴مسئله  (دار در روزه رمضان، عمدًا قى آند، یا درشب ُجُنب شود و به تفصيلى آه در                           اگر روزه )  ١۶۴١  مسئله(
انچه عمدًا اماله آند یا سر خود را زیرآب ببرد، بنا بر احتياط           بيدار شود و بخوابد و تا اذان صبح بيدار نشود، فقط باید قضاى آن روز را بگيرد، و چن                  

دانسته آن آاْر روزه را باطل         آند، عمدًا انجام دهد، در صورتى آه مى           ولى اگر آار دیگرى آه روزه را باطل مى            ;  مستحب، باید آّفاره هم بدهد      
تواند افطار آند و روزه      اش باطل شود، نمى    ه ماه رمضان، هرگاه روزه    شود، و باید توجه داشت آه در روز        آند، قضا و آّفاره بر او واجب مى         مى

 .دارد شود، اگر بعد از آن چيزى بخورد، آّفاره بنابراین، اگر عمدًا قى آند آه قضا بر او واجب مى. خود را بخورد، چون امساك واجب است
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توانسته مسئله را یاد بگيرد،        آند، چنانچه مى    ه روزه را باطل مى      دار به واسطه ندانستن مسئله، آارى انجام دهد آ             اگر روزه )  ١۶۴٢  مسئله(
توانسته مسئله را یاد بگيرد یا اصال متوجه مسئله نبوده است یا یقين داشته آه فالن چيز روزه را باطل                                 و اگر نمى   ;  شود آّفاره بر او واجب مى      

 .آند، آّفاره بر او واجب نيست نمى
 آّفاره روزه

شود، دوماه روزه    ه آّفاره روزه رمضان بر او واجب است، باید یك بنده آزاد آند یا به دستورى آه در مسئله بعد گفته مى                      آسى آ )  ١۶۴٣  مسئله(
طعام،یعنى گندم یا جو و مانند اینها بدهد، و چنانچه اینها برایش ممكن             )  آه تقریبًا ده سير است    (بگيرد یا شصت فقير را سير آند یا به هرآدام، یك ُمّد              

و احتياط  ،  »َاستغفرالّله«:  تواند، به فقرا طعام بدهد و اگر نتواند طعام بدهد، باید استغفار آند، اگرچه مثال یك مرتبه بگوید                       شد، هرچند ُمّد آه مى     نبا
 .مستحب در فرض اخير آن است آه هروقت بتواند، آّفاره را بدهد

ا بگيرد، باید سى و یك روز آن را پى در پى بگيرد و اگر بقّيه آن پى در پى                    خواهد دوماه آّفاره روزه ماه رمضان ر       آسى آه مى  )  ١۶۴۴  مسئله(
 .نباشد، اشكال ندارد

خواهد دو ماه آّفاره روزه ماه رمضان را بگيرد، نباید موقعى شروع آند آه در بين سى و یك روز، روزى باشد آه                         آسى آه مى  )  ١۶۴۵  مسئله(
 .است مانند عيد قربان، روزه آن حرام

آسى آه باید پى در پى روزه بگيرد، اگر در بين آن بدون عذر یك روز روزه نگيرد، یا وقتى شروع آند آه در بين آن به روزى                       )  ١۶۴۶  همسئل(
 .ها را از سر بگيرد برسد آه روزه آن واجب است، مثال به روزى برسد آه نذر آرده آن روز را روزه بگيرد، باید روزه

روزهایى آه باید پى در پى روزه بگيرد، عذرى مثل حيض یا نفاس، یا سفرى آه در رفتن آن مجبور است،                            اگر آسى در بين      )  ١۶۴٧  مسئله(
 .آورد جا مى ها را از سر بگيرد، بلكه بقّيه را بعد از برطرف شدن عذر به براى او پيش آید، بعد از برطرف شدن عذر واجب نيست روزه

باطل آند، چه آن چيز اصال حرام باشد مثل شراب و زنا، یا به جهتى حرام شده باشد، مثل                            اگر با چيز حرامى روزه خود را           )  ١۶۴٨  مسئله(
شود، یعنى باید یك بنده آزاد آند و دوماه روزه بگيرد و شصت فقير را سير                 نزدیكى آردن با همسر خود در حال حيض، آّفاره جمع بر او واجب مى              

طعام، یعنى گندم یا جو یا نان و مانند اینها بدهد، و چنانچه هرسه برایش ممكن نباشد، هر آدام آنها                      )  استآه تقریبًا ده سير     (آند، یا به هرآدام یك ُمّد       
 .را آه ممكن است باید انجام دهد

 او  نسبت دهد، آّفاره جمع آه تفصيل آن در مسئله قبل گفته شد بر                  )صلى اهللا عليه وآله     (دار دروغى را به خدا و پيامبر          اگر روزه )  ١۶۴٩  مسئله(
 .شود واجب مى

دار در یك روز ماه رمضان چند مرتبه جماع آند، یك آّفاره بر او واجب است، ولى اگر جماع او حرام باشد، یك                                    اگر روزه )  ١۶۵٠  مسئله(
 .شود آّفاره جمع بر او واجب مى

آند، انجام دهد، یك آّفاره        را باطل مى    دار در یك روز ماه رمضاْن چند مرتبه غير از جماع، آار دیگرى آه روزه                     اگر روزه )  ١۶۵١  مسئله(
 .براى همه آنها آافى است

 .دار جماع حرام آند و بعد با همسر خود جماع نماید، یك آّفاره جمع آافى است اگر روزه) ١۶۵٢ مسئله(
ار دیگرى آه حرام است و        آند، انجام دهد، مثال آب بياشامد و بعد آ            دار آارى آه حالل است و روزه را باطل مى              اگر روزه )  ١۶۵٣  مسئله(

 .آند، انجام دهد، مثال غذاى حرامى بخورد، یك آّفاره آافى است روزه را باطل مى
اش باطل است و باید قضاى آن را             دار آروغ بزند و چيزى در دهانش بياید، چنانچه عمدًا آن را فرو ببرد، روزه                        اگر روزه )  ١۶۵۴  مسئله(

و اگر خوردن آن چيز حرام باشد، مثال موقع آروغ زدن، خون یا غذایى آه از صورت غذا بودن خارج                            ;  شود بگيرد و آّفاره هم بر او واجب مى          
 .شود شده، به دهان او بياید و عمدًا آن را فرو ببرد، باید قضاى آن روزه را بگيرد و آّفاره جمع هم بر او واجب مى

چه در آن روز عمدًا روزه خود را باطل آند، باید یك بنده آزاد نماید یا دو ماه                      اگر نذر آند آه روز معّينى را روزه بگيرد، چنان           )  ١۶۵۵  مسئله(
 .پى در پى روزه بگيرد یا به شصت فقير طعام دهد

شود، ولى اگر    گوید مغرب شده افطار آند و بعد بفهمد مغرب نبوده است، قضا و آّفاره بر او واجب مى                  اگر به گفته آسى آه مى     )  ١۶۵۶  مسئله(
 .عادل بوده، فقط قضاى آن روز واجب استخبردهنده 

آسى آه عمدًا روزه خود را باطل آرده، اگر بعد ازظهر مسافرت آند، یا پيش ازظهر براى فرار از آّفاره سفر نماید، آّفاره از                             )  ١۶۵٧  مسئله(
 .شود، بلكه اگر قبل از ظهر مسافرتى براى او پيش آید، آّفاره بر او واجب است او ساقط نمى

دار عمدًا روزه خود را باطل آند و بعد، عذرى مانند حيض یا نفاس یا بيمارى براى او پيدا شود، بنا بر احتياط واجب،               اگر روزه )  ١۶۵٨  همسئل(
 .آّفاره بر او واجب است
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ن بوده، آّفاره بر او      اگر یقين آند آه روز اول ماه رمضان است و عمدًا روزه خود را باطل آند و بعد معلوم شود آه آخر شعبا                            )  ١۶۵٩  مسئله(
 .واجب نيست

اگر انسان شك آند آه آخر رمضان است یا اول شّوال و عمدًا روزه خود را باطل آند و بعد معلوم شود اول شّوال بوده، آّفاره بر                  )  ١۶۶٠  مسئله(
 .او واجب نيست، گرچه احتياط آن است آه آّفاره بدهد

دار است، جماع آند، چنانچه زن را مجبور آرده باشد، آّفاره روزه خودش و              خود آه روزه   دار در ماه رمضان با زن      اگر روزه )  ١۶۶١  مسئله(
 .شود روزه زن را باید بدهد، و اگر زن به جماع راضى بوده، بر هرآدام یك آّفاره واجب مى

 . را بدهددار خود را مجبور آند آه جماع نماید، واجب است آّفاره روزه شوهر اگر زنى شوهر روزه) ١۶۶٢ مسئله(
دار است، جماع آند، چنانچه به طورى زن را مجبور آرده باشد آه از خود                دار در ماه رمضان، با زن خود آه روزه         اگر روزه )  ١۶۶٣  مسئله(

 .اختيارى نداشته باشد و در بين جماع، زن راضى شود، باید مرد دو آّفاره و زن، یك آّفاره بدهد
شود، و روزه زن      نماید، یك آّفاره بر او واجب مى         دار خود آه خواب است، جماع       رمضان با زن روزه    دار در ماه      اگر روزه )  ١۶۶۴  مسئله(

 .صحيح است و آّفاره هم بر او واجب نيست
آند انجام دهد، بر هيچ آدام        اگر مرد یا زن هر آدام دیگرى را مجبور آند آه غير از جماع، آار دیگرى آه روزه را باطل مى                        )  ١۶۶۵  مسئله(
 .اره واجب نيستآّف

دار خود را مجبور به جماع آند، ولى اگر او را                روزه تواند زن  گيرد، نمى  آسى آه به واسطه مسافرت یا بيمارى روزه نمى           )  ١۶۶۶  مسئله(
 .شود اش بر او واجب مى مجبور نماید، آّفاره

 .ًا آن را انجام دهدانسان نباید در به جا آوردن آّفاره آوتاهى آند، ولى الزم نيست فور) ١۶۶٧ مسئله(
 .شود اگر آّفاره بر انسان واجب شود و چند سال آن را به جا نياورد، چيزى بر آن اضافه نمى) ١۶۶٨ مسئله(
آسى آه باید براى آّفاره یك روز شصت فقير را طعام بدهد، اگر به شصت فقير دسترس دارد، نباید به هرآدام از آنها بيشتر از                             )  ١۶۶٩  مسئله(

تواند براى  طعام بدهد، یا یك فقير را بيشتر از یك مرتبه سير نماید، ولى چنانچه انسان بداند آه فقير عياالت دارد، مى) ه تقریبًا ده سير استآ(یك ُمّد   
 .هریك از عياالت فقير اگرچه صغير باشند، یك ُمّد به آن فقير بدهد

آند، انجام دهد، باید به ده فقير،            عمدًا آارى آه روزه را باطل مى           آسى آه قضاى روزه رمضان را گرفته، اگر بعد ازظهر              )  ١۶٧٠  مسئله(
 .تواند بنا بر احتياط واجب باید سه روز پى در پى روزه بگيرد طعام بدهد و اگر نمى) آه تقریبًا ده سير است(هرآدام یك ُمّد 

 مواردى آه فقط قضاى روزه واجب است
 :نيست ر انسان واجب است و آّفاره واجبدر چند صورت، فقط قضاى روزه ب ) ١۶٧١ مسئله(
 ;گذشت) ١۶۴١مسئله (دار در روزه ماه رمضان، عمدًا قى آند، یا سرش را زیر آب ببرد، یا ُحقنه نماید، به تفصيلى آه در  چنانچه روزه. ١
 ; سوم بيدار نشودگفته شد، تا اذان صبح از خواب) ١۶١۴مسئله (اگر در شب ماه رمضان ُجُنب باشد و به تفصيلى آه در . ٢
 ;آند، به جا نياورد، ولى نّيت روزه نكند، یا ریا آند، یا قصد آند آه روزه نباشد چنانچه عملى آه روزه را باطل مى. ٣
 ;اگر در ماه رمضان، غسل جنابت را فراموش آند و با حال جنابت، یك یا چند روز روزه بگيرد. ۴
و ;  آند، انجام دهد و بعد معلوم شود آه صبح بوده          آند صبح شده یا نه، آارى آه روزه را باطل مى          چنانچه در ماه رمضان، بدون اینكه تحقيق        .  ۵

انجام دهد و بعد معلوم شود آه صبح بوده، قضاى آن روزه بر ; آند نيز اگر بعد از تحقيق، با اینكه گمان دارد صبح شده، آارى آه روزه را باطل مى             
 با نگاه آردن، گمان یا یقين آند آه صبح نشده و چيزى بخورد و بعد معلوم شود آه صبح بوده، قضا واجب                             ولى اگر بعد از تحقيق     ;  او واجب است  

آند، انجام دهد، بعد معلوم شود آه صبح بوده، قضا واجب              بلكه اگر بعد از تحقيق شك آند آه صبح شده یا نه و آارى آه روزه را باطل مى                      ;  نيست
 ;دیگرى بوده، باید روزه آن روز را قضا نمایدنيست، و اّما اگر تحقيقش از راه 

 ;آند، انجام دهد و بعد معلوم شود آه صبح بوده است اگر آسى بگوید صبح نشده و انسان به گفته او آارى آه روزه را باطل مى. ۶
آند، انجام دهد، بعد     وزه را باطل مى   آند و آارى آه ر     شوخى مى  چنانچه آسى بگوید صبح شده و انسان به گفته او یقين نكند، یا خيال آند آه                .  ٧

 ;است معلوم شود آه صبح بوده
 ;در صورتى آه به گفته شخص دیگرى آه عادل باشد، افطار آند، بعد معلوم شود آه مغرب نبوده است. ٨
ولى اگر در هواى ابرى      ;  چنانچه در هواى صاف، به واسطه تاریكى یقين آند آه مغرب شده و افطار آند، بعد معلوم شود مغرب نبوده است                         .  ٩

 ;به گمان اینكه مغرب شده افطار آند، بعد معلوم شود آه مغرب نبوده، قضا الزم نيست
ولى اگر فراموش آند آه       ;  اختيار فرو رود    جهت، َمضَمضه آند، یعنى آب در دهان بگرداند و بى               در صورتى آه براى خنك شدن یا بى           .  ١٠

 .اختيار فرو رود، قضا بر او واجب نيست  َمضَمضه آند و بىروزه است و آب را فرو برد، یا براى وضو
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اختيار فرو رود، قضا بر او         اختيار فرو رود یا آب داخل بينى آند و بى              اگر غير از آب چيز دیگرى را در دهان ببرد و بى                  )  ١۶٧٢  مسئله(
 .واجب نيست

ضه بخواهد آب دهان را فرو برد، بهتر است سه مرتبه آب دهان              دار مكروه است و اگر بعد از مضم        مضمضه زیاد براى روزه     )  ١۶٧٣  مسئله(
 .را بيرون بریزد

 .شود، نباید مضمضه آند اختيار یا از روى فراموشى آب وارد گلویش مى اگر انسان بداند آه به واسطه مضمضه بى ) ١۶٧۴ مسئله(
تواند  ، ولى اگر شك آند آه صبح شده یا نه، پيش از تحقيق هم مى                تواند افطار آند   اگر انسان شك آند آه مغرب شده یا نه، نمى            )  ١۶٧۵  مسئله(

 .آند، انجام دهد آارى آه روزه را باطل مى
 احكام روزه قضا

 .هاى وقتى را آه دیوانه بوده، قضا نماید اگر دیوانه عاقل شود، واجب نيست روزه ) ١۶٧۶ مسئله(
ولى اگر مسلمانى آافْر شود و دوباره مسلمان ; اى وقتى را آه آافر بوده، قضا نماید     ه اگر آافْر مسلمان شود، واجب نيست روزه        )  ١۶٧٧  مسئله(

 .هاى وقتى را آه آافر بوده، باید قضا نماید گردد روزه
اى آه از انسان به واسطه مستى باطل شده، باید قضا نماید، اگرچه چيزى را آه به واسطه آن مست شده، براى معالجه                               روزه  )  ١۶٧٨  مسئله(
بلكه اگر نّيت روزه آرده و مست شده و در حال مستى روزه را ادامه داده تا از مستى خارج شده باشد، بنا بر احتياط واجب باید روزه                               ;  رده باشد خو

 .آن روز را تمام آند و بعدًا قضا نماید
تواند مقدار آمتر را آه      طرف شده، مى  اگر آسى به خاطر عذرى چند روز روزه نگيرد و بعد شك آند آه چه وقت عذر او بر                        )  ١۶٧٩  مسئله(

داند روز پنجم رمضان از سفر برگشته یا ششم،            مثال آسى آه پيش از ماه رمضان مسافرت آرده و نمى             .  دهد روزه نگرفته، قضا نماید      احتمال مى 
مثال اگر در    .  ر آمتر را قضا نماید       تواند مقدا  داند چه وقت عذر برایش پيش آمده، مى              تواند پنج روز روزه بگيرد، و نيز آسى هم آه نمى                    مى

تواند  آخرهاى ماه رمضان مسافرت آند و بعد از ماه رمضان برگردد و نداند آه روز بيست و پنجم رمضان مسافرت آرده یا بيست و ششم، مى                                      
 .مقدار آمتر، یعنى پنج روز را قضا آند

 آدام را آه اول بگيرد، مانعى ندارد، ولى اگر وقت قضاى رمضان                اگر از چند ماه رمضان روزه قضا داشته باشد، قضاى هر              )  ١۶٨٠  مسئله(
آخر تنگ باشد، مثال پنج روز از رمضان آخر قضا داشته باشد و پنج روز هم به ماه رمضان مانده باشد، احتياط واجب آن است آه اول، قضاى                                          

 .رمضان آخر را بگيرد
گيرد قضاى آدام رمضان است،        اى را آه مى     د و در نّيت معّين نكند روزه         اگر قضاى روزه چند رمضان بر او واجب باش               )  ١۶٨١  مسئله(

 .شود قضاى سال اول حساب مى
تواند پيش از ظهر، روزه خود را باطل            آسى آه قضاى روزه رمضان را گرفته، اگر وقت قضاى روزه او تنگ نباشد، مى                       )  ١۶٨٢  مسئله(
 .نماید
تواند بعد از ظهر روزه را باطل آند، اگرچه احتياط آن است               ص دیگرى را گرفته باشد، مى      اگر قضاى روزه ماه رمضان شخ        )  ١۶٨٣  مسئله(

 .آه باطل نكند
اگر آسى به واسطه بيمارى یا حيض یا نفاس، روزه ماه رمضان را نگيرد و پيش از تمام شدن رمضان بميرد، الزم نيست                                      )  ١۶٨۴  مسئله(
 .اگرچه مستحب استهایى را آه نگرفته، براى او قضا آنند،  روزه
هایى را   اگر آسى به واسطه بيمارى روزه ماه رمضان را نگيرد و بيمارى او تا ماه رمضان سال بعد طول بكشد، قضاى روزه                         )  ١۶٨۵  مسئله(

ولى اگر به   ;  فقير بدهد طعام، یعنى گندم یا جو و مانند اینها به             )  آه تقریبًا ده سير است     (آه نگرفته بر او واجب نيست و باید براى هر روز یك ُمّد                   
هایى را آه نگرفته، باید قضا آند و           واسطه عذر دیگرى، مثال براى مسافرت، روزه نگرفته باشد و عذر او تا رمضان سال بعد باقى بماند، روزه                         

 .احتياط مستحب آن است آه براى هر روز، یك ُمّد طعام هم به فقير بدهد
روزه ماه رمضان را نگيرد و بعد از رمضان، بيمارى او برطرف شود، ولى عذر دیگرى پيش                      اگر آسى به واسطه بيمارى،         )  ١۶٨۶  مسئله(

همچنين اگر در ماه رمضان غير از بيمارى        .  هایى را آه نگرفته، قضا نماید      آید آه نتواند تا ماه رمضان سال بعد، قضاى روزه را بگيرد، باید روزه              
هایى را آه    عذر برطرف شود و تا رمضان سال بعد، به واسطه بيمارى نتواند روزه بگيرد، روزه               عذر دیگرى داشته باشد و بعد از ماه رمضان، آن         

 .نگرفته باید قضا آند، و احتياط مستحب آن است آه در هر دو صورت، براى هر روز یك ُمّد طعام هم به فقير بدهد
ز رمضان، عذر او برطرف شود و تا رمضان آینده، عمدًا                 اگر آسى در ماه رمضان به واسطه عذرى روزه نگيرد و بعد ا                      )  ١۶٨٧  مسئله(

 .قضاى روزه را نگيرد، باید روزه را قضا آند و براى هر روز، یك ُمّد طعام، گندم یا جو و مانند اینها هم به فقير بدهد
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 را بگيرد و براى هر روز یك ُمّد          اگر در قضاى روزه آوتاهى آند تا وقت تنگ شود و در تنگى وقت عذرى پيدا آند، باید قضا                      )  ١۶٨٨  مسئله(
هاى خود را قضا     بلكه اگر موقعى آه عذر دارد تصميم داشته باشد آه بعد از برطرف شدن عذر روزه                  ;  طعام، گندم یا جو و مانند اینها به فقير بدهد          

 واجب آن است آه براى هر روز هم یك ُمّد              آند و پيش از آنكه قضا نماید در تنگى وقت عذر دیگرى پيدا آند، باید قضاى آن را بگيرد، و احتياط                            
 .طعام به فقير بدهد

اگر بيمارى انسان چند سال طول بكشد، بعد از آنكه بهبود یافت، اگر تا ماه رمضان آینده به مقدار قضا وقت داشته باشد، باید                                   )  ١۶٨٩  مسئله(
 .م، یعنى گندم یا جو و مانند اینها به فقير بدهدقضاى ماه رمضان آخر را بگيرد و براى هر روز از سالهاى پيش، یك ُمّد طعا

 .تواند آّفاره چند روز را به یك فقير بدهد آسى آه باید براى هر روز یك ُمّد طعام به فقير بدهد، مى ) ١۶٩٠ مسئله(
 .ّد طعام به فقير بدهداگر قضاى روزه رمضان را چند سال به تأخير بيندازد، باید قضا را بگيرد و براى هر روز یك ُم ) ١۶٩١ مسئله(
اگر روزه رمضان را عمدًا نگيرد، باید قضاى آن را به جا آورد و براى هر روز دو ماه روزه بگيرد یا به شصت فقير طعام                                    )  ١۶٩٢  مسئله(

 .است طعام الزمبدهد، یا یك بنده آزاد آند، و چنانچه تا رمضان آینده قضاى آن روزه را به جا نياورد، براى هر روز نيز دادن یك ُمّد 
آند، انجام دهد، مثال چند مرتبه جماع آند یك آّفاره             اگر روزه رمضان را عمدًا نگيرد و در روز آارى آه روزه را باطل مى                    )  ١۶٩٣  مسئله(

 .آافى است
ولى ;  د به جا آورد    گفته ش )  ١٣۶٣مسئله  (بعد از مرگ پدر، پسر بزرگتر باید قضاى نماز و روزه او را به تفصيلى آه در                              )  ١۶٩۴  مسئله(

 .قضاى روزه مادر، بر پسر واجب نيست
اگر پدر غير از روزه رمضان، روزه واجب دیگرى را مانند روزه نذر نگرفته باشد، بنا بر احتياط واجب پسر بزرگتر باید                                  )  ١۶٩۵  مسئله(

 .قضا نماید
 احكام روزه مسافر

خواند   سفر، دو رآعت بخواند، نباید روزه بگيرد و مسافرى آه نمازش را تمام مى   مسافرى آه باید نمازهاى چهار رآعتى را در         )  ١۶٩۶  مسئله(
، باید در سفر    )آند و آثيرالسفر است آه مسافرت براى او امرى سهل و عادى است، یا سفر او سفِر معصيت است                       مثل آسى آه زیاد مسافرت مى      (

 .روزه بگيرد
 .ولى اگر براى فرار از روزه باشد، مكروه است; دمسافرت در ماه رمضان، مانعى ندار ) ١۶٩٧ مسئله(
اگر غير از روزه رمضان روزه معّين دیگرى بر انسان واجب باشد، بنا بر احتياط مستحب نباید در آن روز مسافرت آند، و                                 )  ١۶٩٨  مسئله(

 .يرداگر در سفر باشد احتياط مستحب آن است آه قصد آند ده روز در جایى بماند و آن روز را روزه بگ
جا آورد، ولى چنانچه نذر آند آه روز معّينى را            تواند آن را در سفر به      اگر نذر آند روزه بگيرد و روز آن را معّين نكند، نمى              )  ١۶٩٩  مسئله(

 آن روز را اگرچه     جا آورد، و نيز اگر نذر آند روز معّينى را چه مسافر باشد یا نباشد، روزه بگيرد باید                     در سفر روزه بگيرد باید آن را در سفر به           
 .مسافر باشد، روزه بگيرد

 .تواند براى خواستن حاجت، سه روز در مدینه منّوره روزه مستحّبى بگيرد مسافر مى ) ١٧٠٠ مسئله(
شود و   اش باطل مى   بين روز مسئله را بفهمد، روزه      داند روزه مسافر باطل است، اگر در سفر روزه بگيرد و در             آسى آه نمى    )  ١٧٠١  مسئله(
 .اش صحيح است گر تا مغرب نفهمد، روزها

باشد و در سفر روزه بگيرد، روزه او باطل           اگر انسان فراموش آند آه مسافر است، یا فراموش آند آه روزه مسافر باطل مى                   )  ١٧٠٢  مسئله(
 .است
ظهر مسافرت آند، وقتى به حّد ترّخص         دار بعد از ظهر مسافرت نماید، باید روزه خود را تمام آند و اگر پيش از                        اگر روزه   )  ١٧٠٣  مسئله(

باید از نّيت روزه برگردد، و اگر پيش از آْن روزه را باطل آند، آّفاره  )  یعنى به جایى برسد آه دیوار شهر را نبيند و صداى اذان آن را نشنود              (برسد  
 .نيز بر او واجب است

خواهد ده روز در آنجا بماند، چنانچه آارى آه روزه را باطل             د آه مى  اگر مسافر پيش از ظهر به وطنش برسد، یا به جایى برس             )  ١٧٠۴  مسئله(
 .آند، انجام نداده، باید آن روز را روزه بگيرد و اگر انجام داده، روزه آن روز بر او واجب نيست مى

 . نباید آن روز را روزه بگيردخواهد ده روز در آنجا بماند، اگر مسافر بعد از ظهر به وطنش برسد، یا به جایى برسد آه مى ) ١٧٠۵ مسئله(
مسافر و آسى آه از روزه گرفتن عذر دارد، مكروه است در روز ماه رمضان جماع نماید، و یا در خوردن و آشاميدن خود را                              )  ١٧٠۶  مسئله(

 .آامال سير آند
 آسانى آه روزه بر آنها واجب نيست
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ولى در صورت دوم، باید     ;  یا براى او مشّقت دارد، روزه بر او واجب نيست          تواند روزه بگيرد،     آسى آه به واسطه پيرى نمى        )  ١٧٠٧  مسئله(
 .طعام، یعنى گندم یا جو و مانند اینها به فقير بدهد) آه تقریبًا ده سير است(براى هر روز یك ُمّد 

هایى را آه     ست قضاى روزه   آسى آه به واسطه پيرى روزه نگرفته، اگر بعد از ماه رمضان بتواند روزه بگيرد، واجب ني                            )  ١٧٠٨  مسئله(
 .نگرفته به جا آورد

تواند تشنگى را تحّمل آند، یا براى او مشّقت دارد، روزه بر او واجب                شود و نمى   اى دارد آه زیاد تشنه مى      اگر انسان بيمارى    )  ١٧٠٩  مسئله(
و احتياط واجب آن است آه بيشتر از           ;   به فقير بدهد    ولى در صورت دوم، باید براى هر روز یك ُمّد طعام، یعنى گندم یا جو و مانند اینها                          ;  نيست

 .هایى را آه نگرفته، قضا نماید مقدارى آه ناچار است، آب نياشامد و چنانچه بعد بتواند روزه بگيرد، واجب نيست روزه
واجب نيست و اگر ضرر      اش ضرر دارد، روزه بر او          اى آه زایيدن او نزدیك است و روزه براى خود او یا بچه                  زن حامله   )  ١٧١٠  مسئله(

هایى را آه    براى بچه بوده نه خود او باید براى هر روز، یك ُمّد طعام، یعنى گندم یا جو و مانند اینها به فقير بدهد، و در هر دو صورت، روزه                                          
 .نگرفته، باید قضا نماید

او باشد، یا بدون اجرْت شير دهد ـ اگر روزه براى              دهد و شير او آم است ـ چه مادر بچه و چه دایه                    زنى آه به بچه شير مى        )  ١٧١١  مسئله(
ولى اگر ضرر براى بچه بوده نه خود او، براى هر روز باید یك ُمّد                 ;  خورد، ضرر دارد، روزه بر او واجب نيست         اى آه شير مى    خودش و یا بچه   

ولى اگر آسى پيدا شود آه بدون       ;   نگرفته، باید قضا نماید    هایى را آه   و در هر دو صورت، روزه     ;  طعام، یعنى گندم یا جو و مانند اینها به فقير بدهد           
اجرْت بچه را شير دهد، یا براى شير دادن به بچه، از پدر یا مادر او یا از شخص دیگرى اجرت بگيرد، احتياط واجب آن است آه بچه را به او بدهد         

 .و روزه بگيرد
 راه ثابت شدن اول ماه

 :شود ار چيز ثابت مىاول ماه به یكى از چه ) ١٧١٢ مسئله(
 ;خود انسان ماه را ببيند. ١
 ;همچنين است هر چيزى آه به واسطه آن یقين پيدا شود; ایم شود، بگویند ماه را دیده اى آه از گفته آنان یقين پيدا مى عده. ٢
 شهادتشان خالف واقع باشد، مثل اینكه          ولى اگر صفت ماه را برخالف یكدیگر بگویند، یا            ;  ایم دو نفر عادل بگویند آه در شب، ماه را دیده              .  ٣

اّما اگر در تشخيص بعضى از خصوصّيات اختالف داشته باشند، مثل آنكه یكى بگوید              ;  شود بگویند داخل دایره ماه طرف افق بود، اول ماه ثابت نمى          
 ;شود ماه بلند بود و دیگرى بگوید نبود، به گفته آنان، اول ماه ثابت مى

شود و سى روز از اول رمضان بگذرد آه به واسطه آن، اول               شعبان بگذرد آه به واسطه آن، اول ماه رمضان ثابت مى           سى روز از اول ماه      .  ۴
 .شود ماه شّوال ثابت مى

 .حكم حاآم نسبت به اول ماه و هالل نفوذ ندارد و هر آسى باید خود، حّجت شرعى بر اول ماه داشته باشد) ١٧١٣ مسئله(
 .شود، ولى اگر انسان از گفته آنان یقين پيدا آند، باید به آن عمل نماید ا پيشگویى منّجمين ثابت نمىاول ماه ب ) ١٧١۴ مسئله(
 .شود آه شب گذشته شب اول ماه بوده است بلند بودن ماه یا دیر غروب آردن آن، دليل نمى ) ١٧١۵ مسئله(
ایم، باید   چنانچه دو نفر عادل بگویند آه شب گذشته ماه را دیده               اگر اول ماه رمضان براى آسى ثابت نشود و روزه نگيرد،                    )  ١٧١۶  مسئله(

 .روزه آن روز را قضا نماید
اگر در شهرى اول ماه ثابت شود، براى مردم شهر دیگر فایده ندارد، مگر آن دو شهر با هم نزدیك باشند، یا انسان بداند آه افق                              )  ١٧١٧  مسئله(

 .آنها یكى است
ولى اگر پيش از مغرب بفهمد آه اول ماه           ;  داند آخر ماه رمضان است یا اول شّوال، باید روزه بگيرد              انسان نمى روزى را آه       )  ١٧١٨  مسئله(

 .شّوال است، باید افطار آند
اگر زندانى نتواند به حلول ماه رمضان یقين آند، باید به گمان عمل نماید، و اگر آن هم ممكن نباشد، هر ماهى را آه روزه                                        )  ١٧١٩  مسئله(
گيرد صحيح است، و باید بعد از گذشتن یازده ماه از ماهى آه روزه گرفته، دوباره یك ماه روزه بگيرد، ولى اگر بعد گمان پيدا آرد باید به آن عمل                                ب

 .نماید
 هاى حرام و مكروه روزه

 است یا اول ماه رمضان، اگر به نّيت         آخر ماه شعبان   داند حرام است، و نيز روزى را آه انسان نمى        »  عيد فطر و قربان   «روزه    )  ١٧٢٠  مسئله(
 .حرام است روز اول رمضان روزه بگيرد،

همچنين اگر شوهر او را از گرفتن          ;  اگر زن به واسطه گرفتن روزه مستحّبى حّق شوهرش از بين برود، نباید روزه بگيرد                         )  ١٧٢١  مسئله(
 .باید خوددارى آندبر احتياط مستحب،  منع آند، بنا) نه براى اذّیت آردن(روزه مستحّبى 
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بلكه اگر اسباب اذّیت آنان نشود، ولى او را از گرفتن           ;  روزه مستحّبى اوالد اگر اسباب اذّیت پدر و مادر یا جّد شود، جایز نيست                )  ١٧٢٢  مسئله(
 .روزه مستحّبى منع آنند، احتياط مستحب آن است آه روزه نگيرد

دارد، باید روزه بگيرد، و آسى آه یقين یا گمان دارد              ندارد، اگرچه پزشك بگوید ضرر    داند روزه براى او ضرر        آسى آه مى    )  ١٧٢٣  مسئله(
 .نيست اگرچه پزشك بگوید ضرر ندارد، نباید روزه بگيرد، و اگر روزه بگيرد، صحيح آه روزه برایش ضرر دارد،

براى او پيدا شود، نباید روزه بگيرد و اگر روزه              ترس   احتمال، آن اگر انسان احتمال بدهد آه روزه برایش ضرر دارد و از                 )  ١٧٢۴  مسئله(
 .نيست بگيرد، صحيح

اش این است آه روزه براى او ضرر ندارد، اگر روزه بگيرد و بعد از مغرب بفهمد روزه براى او ضرر                                    آسى آه عقيده     )  ١٧٢۵  مسئله(
 .اش صحيح است داشته، روزه

 ١١.ارد روز عرفه است یا عيد قربان، مكروه استروزه روز عاشورا و روزى آه انسان شك د ) ١٧٢۶ مسئله(
 هاى مستحب روزه

و براى بعضى از روزها بيشتر سفارش        ;  هاى حرام و مكروه آه گفته شد ـ مستحب است           روزه تمام روزهاى سال ـ بجز روزه         )  ١٧٢٧  مسئله(
 :شده است، از جمله

و اگر آسى اینها را به جا نياورد، مستحّب است قضا نماید  .ز روز دهم ماه استپنجشنبه اول و پنجشنبه آخر هر ماه و چهارشنبه اولى آه بعد ا.  ١
 ;بدهد  نخود نقره به فقير۶/١٢روزه بگيرد، مستحّب است براى هر روز یك ُمّد طعام یا  و چنانچه اصال نتواند

 ;سيزدهم و چهاردهم و پانزدهم هر ماه. ٢
 ;، اگرچه یك روز باشدتمام ماه رجب و شعبان و بعضى از این دو ماه. ٣
، ولى اگر به واسطه ضعف روزه نتواند        )روز عرفه (ذیحّجه   نهم روز روز اول تا  ;  روز بيست و پنجم و بيست و نهم ذیقعده         ;  روز عيد نوروز  .  ۴

د مسعود پيامبر     ميال;  اول و سوم ُمحرم       روز ،)ذیحّجه هجدهم(روز عيد سعيد غدیر         ;  بخواند، روزه آن روز مكروه است           را عرفه روز دعاهاى
روزه  و اگر آسى      ;  )بيست و هفتم رجب         ()صلى اهللا عليه وآله          ( حضرت رسول اآرم       مبعث روز;  )األول ام ربيع    هفده()صلى اهللا عليه وآله          ( اآرم

د و در بين     آند، مستحّب است دعوت او را قبول آن          دعوت غذا به او را  واجب نيست آن را به آخر رساند، بلكه اگر شخص مؤمنى              بگيرد، مستحّبى
 .نماید روز افطار

 مواردى آه مستحّب است از مبطالت روزه خوددارى شود
 :آند، خوددارى نمایند براى شش گروه مستحّب است در ماه رمضان، اگرچه روزه نيستند از انجام آارى آه روزه را باطل مى ) ١٧٢٨ مسئله(
خواهد ده روز در آنجا        اده باشد و پيش از ظهر به وطنش یا به جایى آه مى                  آند انجام د    مسافرى آه در سفر، آارى آه روزه را باطل مى             .  ١

 ;بماند، برسد
 ;برسد خواهد ده روز در آنجا بماند، مسافرى آه بعد از ظهر به وطنش یا به جایى آه مى. ٢
 ;باشد آند، انجام داده بيمارى آه پيش از ظهر بهبود یابد و آارى آه روزه را باطل مى. ٣
 ; آه بعد از ظهر بهبود یابدبيمارى. ۴
 ;زنى آه در بين روز از خون حيض یا نفاس پاك شود. ۵
 .آافرى آه در روز ماه رمضاْن مسلمان شود. ۶
ولى اگر آسى منتظر اوست یا ميل زیادى به غذا             ;  دار نماز مغرب و عشا را قبل از افطار آردن بخواند               مستحّب است روزه    )  ١٧٢٩  مسئله(

 .د با حضور قلب نماز بخواند، بهتر است اول افطار آند ولى به قدرى آه ممكن است نماز را در وقت فضيلت آن به جا آوردتوان دارد آه نمى
 

 احكام اعتكاف
آند، هر چند احوط، انضمام  قصد قربت هم آفایت مى بلكه ماندن در مسجد به; ماندن در مسجد به قصد عبادت و ُقربًة الى الّله است» اعتكاف«
باشد و افضل اوقات آن، ماه رمضان و افضل، دهه  در هر زمانى آه روزه در آن صحيح است، اعتكاف هم درست مى. باشد عبادت هم مىقصد 

توان براى خود و یا نيابتًا از غير ـ چه زنده یا مرده ـ انجام داد، هر چند  آخر ماه رمضان است و اعتكاف، به َحَسب اصل شرع، مستحّب است و مى
 . مستحب نسبت به نيابت از زنده به جا آوردن به اميد آسب ثواب استاحتياط

 شرایط اعتكاف

                                                           
 .است هاى حرام و مكروه دیگرى نيز هست آه در آتابهاى مفّصل بيان شده هایى آه گفته شد، روزه غير از روزه. ١١
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در مساجد اربعه و یا       .  ۶;  آمتر از سه روز نبودن      .  ۵;  روزه گرفتن .  ۴;  قصد قربت .  ٣;  عقل.  ٢;  ایمان.  ١:صّحت اعتكاف، هشت شرط دارد      
 .بيرون نرفتن از مسجد .٨; اجازه شوهر نسبت به زن. ٧; مسجد جامع

 .اعتكاف از بچه ممّيز مانند بقّيه عبادات او صحيح است ) ١٧٣٠ مسئله(
 .است اعتكاف دیوانه و یا آسى آه در اثر ُشرب ُمسكر، مست شده، باطل ) ١٧٣١ مسئله(
 .آند نّيت اعتكاف وقت معّين ندارد و هر زمان تا قبل از سپيده صبح نّيت آند مانند روزه ماه رمضان، آفایت مى ) ١٧٣٢ مسئله(
 .آند اى چه واجب یا مستحب و چه از خود یا از غير، آفایت مى بلكه هر روزه; روزه در اعتكاف، الزم نيست براى آن باشد ) ١٧٣٣ مسئله(
 تواند و یا نباید روزه بگيرد مانند بيمار و یا مسافر و یا روزه عيد فطر و قربان، و یا حائض و                                 اعتكاف براى آسى آه نمى        )  ١٧٣۴  مسئله(

 .صحيح نيست) هر چند اعتكاف آنها به خاطر حرمت لبث و ماندن در مسجد هم باطل است(نفساء 
خواهند اعتكاف نمایند باید نذر روزه مستحْب در سفر بنمایند، تا اعتكافشان همراه با روزه و صحيح                       آسانى آه مسافرند و مى       )  ١٧٣۵  مسئله(
 .باشد
و اگر معتكف پنج روز مانْد، ماندن روز ششم واجب                   ;  وز است و زیادتر از آن مانعى ندارد              حّداقل اعتكاف ماندن سه ر          )  ١٧٣۶  مسئله(
ممكن نباشد، در مساجد    )  ، مسجد آوفه، مسجد بصره    )صلى اهللا عليه وآله   (مسجدالحرام، مسجدالّنبى (اعتكاف اگر در مساجد اربعه        )  ١٧٣٧  مسئله.(است

 . اميد آسب ثواب، مانعى نداردبه) مسجدى آه رفت و آمد در آن زیاد است(جامع 
 .اعتكاف در غير از مسجد جامع، مانند مسجد قبيله و محّله و یا مسجدى آه جامع بودنش مشكوك است، صحيح نيست ) ١٧٣٨ مسئله(
پدر و مادر    اینكه اعتكاف فرزند هم اگر باعث اذّیت              آما ;اعتكاف زن اگر منافى با حّق شوهر باشد، منوط به اجازه اوست                     )  ١٧٣٩  مسئله(

 .الزم است گردد، رضایت آنها
 ) ١٧۴١ مسئله.(گردد، چه عالم به مسئله باشد چه جاهل    بيرون رفتن از مسجد از روى عمد و اختيار، سبب بطالن اعتكاف مى              )  ١٧۴٠  مسئله(

و همين طور بيرون رفتن      ;  عى ندارد رفتن براى تخّلى و یا غسل جنابت، مان          بيرون رفتن از مسجد به خاطر آارهاى الزم و ضرورى مانند بيرون               
بيمار، آمك به مظلوم، بدرقه مسلمان، تشييع جنازه و              آارهاى مطلوب و مرغوب شرعى آه متوّقف بر خروج از مسجد است، مانند عيادت                     براى

 .ندارد خواندن نماز مّيت مانعى
ون رفتنش به قدرى طول بكشد آه صورت اعتكاف به هم            اگر آسى به خاطر ضرورتهاى ذآر شده از مسجد بيرون برود و بير                )  ١٧۴٢  مسئله(

 .اعتكافش باطل است) مثل اینكه نصف روز بيرون بوده(بخورْد 
ضرورت بيرون بماند، و اگر امكان دارد زیر سایر             رود نباید بيش از حاجت و       آسى آه براى ضرورت از مسجد بيرون مى            )  ١٧۴٣  مسئله(

 .است مطلقًا رت امكان زیر سایه راه نرود، بلكه احتياط در صورت امكان ننشستنصو در ننشنيد، و بنا بر احتياط مستحب
ولى بعد از تمام شدن دو روز، ماندن روز سوْم          ;  قبل از تمام شدن دو روز به هم زدن اعتكاف به اعتبار استحبابش، مانعى ندارد                )  ١٧۴۴  مسئله(

 .واجب است
،  آجاى آن به هر نحو آه باشد ـ چه ایستاده یا نشسته و چه در حالت راه رفتن یا خوابيدن ـ                        در اعتكاف بودن در مسجد در هر           )  ١٧۴۵  مسئله(

 .آند و آنچه در اعتكاف الزم است، اصل بودن و توّقف در مسجد است آفایت مى
 چيزهایى آه بر معتكف حرام است

 :پنج چيز بر معتكف حرام است
 ; آميزش و لمس آردن و بوسيدنانجام دادن امور شهویه مربوط به زنان، مانند. ١
 ;استمنا. ٢
 ;بوئيدن بوهاى خوش و یا گياهان خوشبو و لذت بردن از آن. ٣
 ;خرید و فروش، بلكه بنا بر احوط مطلق تجارت. ۴
 .مجادله و مباحثه براى آوبيدن طرف و غلبه بر او. ۵
اى خوردنيها و آشاميدنيها احتياج به خرید و فروش و معامله داشته             مانند اینكه بر  .  خرید و فروش براى ضرورتها، مانعى ندارد         )  ١٧۴۶  مسئله(
 .و وآالت و یا انتقال بدون خرید و فروش و تجارت هم برایش مقدور نباشد; باشد
ولى پوشيدن لباس   ;  چيزهایى آه براى ُمحرم حرام است، اقوى جواز آن براى معتكف است، هر چند احتياط در ترك آن است                           )  ١٧۴٧  مسئله(
 .باشد نمى خيط، محّل اشكالم
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آند ارتكاب آنها در روز  و آنچه آه روزه را باطل مى; محّرمات ذآر شده براى معتكف، حرام است چه در روز باشد یا در شب               )  ١٧۴٨  مسئله(
گناه است، اگر   محّرمات ذآر شده همان طور آه معصيت و             )  ١٧۴٩  مسئله.(گردد، چون اعتكاف مشروط به روزه است         سبب بطالن اعتكاف مى    

 .باشد عمدًا انجام گيرد، موجب بطالن اعتكاف هم مى
 

 احكام ُخمس
 :شود در هفت چيز ُخمس واجب مى )١٧۵٠ مسئله(
غنيمت  .۶;  آید جواهرى آه به واسطه غّواصى در دریا به دست مى               .  ۵;  مال حالل مخلوط به حرام      .  ۴;  گنج.  ٣;  معدن.  ٢;  منفعت آسب .  ١
 . ذّمى از مسلمان بخردزمينى آه آافر. ٧; جنگ
 منفعت آسب. ١
هرگاه انسان از تجارت یا صنعت یا آسبهاى دیگر، مالى به دست آورد، اگرچه مثال نماز و روزه مّيتى را به جا آورد و از                                       )  ١٧۵١  مسئله(

نجم آن را به دستورى آه بعدًا گفته              اش زیاد بياید، باید خمس، یعنى یك پ              اجرت آن، مالى تهّيه آند، چنانچه از مخارج سال خود او و خانواده                       
 .شود، بپردازد مى

اگر از غير از آسب، مالى به دست آورد، مثال چيزى به او ببخشند واجب نيست خمس آن را بدهد، اگرچه احتياط مستحب آن                                )  ١٧۵٢  مسئله(
 .است آه اگر از مخارج سالش زیاد بياید، خمس آن را هم بپردازد

ولى اگر مثال با آسى خویشاوندى دورى        ;  رسد همچنين است ارثى آه به انسان مى       ;  گيرد، خمس ندارد    آه زن مى   اى را  مهریه  )١٧۵٣  مسئله(
 .برد، اگر از مخارج سالش زیاد بياید، بپردازد دارد، احتياط مستحب آن است خمس ارثى را آه از او مى داشته باشد و نداند چنين خویشى

; سان برسد و بداند آسى آه این مال از او به ارث رسيده، خمس آن را نداده، باید خمس آن را بپردازد                              اگر مالى به ارث به ان         )١٧۵۴  مسئله(
همچنين اگر در خود آن مال خمس نباشد، ولى انسان بداند آسى آه آن مال از او به ارث رسيده، خمس بدهكار است، باید خمس را از مال او                                                  

 .بپردازد
ت آردن و سخت گرفتن، چيزى از مخارج سال انسان زیاد بياید، اداى خمس آن واجب نيست و از مئونه                              اگر به واسطه قناع      )١٧۵۵  مسئله(

 .گردد، هر چند احتياط مستحب در اداى آن است محسوب مى
 را خرج   ولى اگر مقدارى از آن    ;  آورد، بپردازد  دهد، باید خمس تمام مالى را آه به دست مى           آسى آه دیگرى مخارج او را مى         )١٧۵۶  مسئله(

 .زیارت و مانند آن، حّتى َبرجهاى مشروِع متعارف آرده باشد، فقط باید خمس باقى مانده را بپردازد
اگر ملكى را بر افراد معّينى، مثال بر اوالد خود وقف نماید، چنانچه در آن ملك زراعت و درختكارى آنند و از آن چيزى به                                      )١٧۵٧  مسئله(

 .زیاد بياید، باید خمس آن را بپردازددست آورند و از مخارج سال آنان 
اگر مالى را آه فقير بابت خمس و زآات و صدقه مستحّبى گرفته، از مخارج سالش زیاد بياید، واجب نيست خمس آن را                                             )١٧۵٨  مسئله(

ى به دست آورد، چنانچه درخت را براى   ا اند ميوه  اند منفعتى ببرد، مثال از درختى آه بابت خمس به او داده            ولى اگر از مالى آه به او داده       ;  بپردازد
 .آید بپردازد منفعت بردن و آسب نگه داشته باشد، باید خمس مقدارى آه از مخارج سالش زیاد مى

خرم یا در وقت خریدن قصدش       اگر با عين پول خمس نداده جنسى را بخرد، یعنى به فروشنده بگوید این جنس را با این پول مى                       )١٧۵٩  مسئله(
و ;  ه از پول خمس نداده، عوض آن را بدهد، چنانچه مجتهد جامع الشرائط معامله یك پنجم آن را اجازه بدهد، معامله آن مقدار صحيح است                         این باشد آ  

پس اگر پولى را آه فروشنده       ;  انسان باید یك پنجم جنسى را آه خریده به مجتهد جامع الشرائط بدهد و اگر اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است                            
 .آند گيرد و اگر از بين رفته، عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه مى گرفته از بين نرفته مجتهد جامع الشرائط خمس همان پول را مى

اگر جنسى را بخرد و بعد از معامله قيمت آن را از پول خمس نداده بپردازد، و در وقت خریدن هم قصدش این نباشد آه از پول                              )  ١٧۶٠  مسئله(
ولى چون از پولى آه خمس در آن است به فروشنده داده، به مقدار یك پنجم                 ;  اى آه انجام داده صحيح است      س نداده عوض آن را بپردازد، معامله      خم

ن رفته،  گيرد، و اگر از بي      الشرائط یك پنجم همان را مى       باشد و پولى را آه به فروشنده داده اگر از بين نرفته مجتهد جامع                 آن پول به او مدیون مى      
 .آند عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه مى

الشرائط معامله یك پنجم آن را اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل              اگر مالى را آه خمس آن داده نشده بخرد، چنانچه مجتهد جامع            )  ١٧۶١  مسئله(
بدهد، معامله صحيح است و خریدار باید مقدار یك پنجم پول آن را به                تواند یِك پنجم آن مال را بگيرد و اگر اجازه              الشرائط مى  است و مجتهد جامع   

 .تواند از او پس بگيرد الشرائط بدهد، و اگر به فروشنده داده مى مجتهد جامع
 .شود اگر چيزى را آه خمس آن داده نشده به آسى ببخشند، یك پنجم آن چيز، مال او نمى) ١٧۶٢ مسئله(
 .سى آه به دادن خمس عقيده ندارد، مالى به دست انسان برسد، واجب نيست خمس آن را بپردازداگر از آافر یا آ) ١٧۶٣ مسئله(
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آنند، اگر یك سال بگذرد، باید خمس آنچه را آه از                 تاجر و آاسب و صنعتگر و مانند اینها از وقتى آه شروع به آاسبى مى                      )  ١٧۶۴  مسئله(
اى آند و منفعتى ببرد، بعد از آنكه یك سال از موقعى آه                   آاسبى نيست، اگر اّتفاقًا معامله     آید بپردازند، و آسى آه شغلش          مخارج سالشان زیاد مى    

 .فایده برده، بگذرد، باید خمس مقدارى را آه از مخارج سالش زیاد آمده، بپردازد
اداى خمس را تا آخر سال به         و جایز است     ;  تواند در بين سال هر وقت منفعتى به دست آورد، خمس آن را بپردازد                    انسان مى )  ١٧۶۵  مسئله(

 .تأخير اندازد و اگر براى دادن خمس، سال شمسى را مالك قرار دهد، مانعى ندارد
آسى آه مانند تاجر و آاسب باید براى دادن خمس، سال خمسى قرار دهد، اگر منفعتى به دست آورد و در بين سال بميرد، باید                               )  ١٧۶۶  مسئله(

 .عت آسر آنند و خمس باقى مانده را بپردازندمخارج تا موقع مرگش را از آن منف
اگر قيمت جنسى آه براى تجارت خریده باال رود و آن را نفروشد و در بين سال قيمتش پایين آید، خمس مقدارى آه باال رفته بر                            )  ١٧۶٧  مسئله(

 .او واجب نيست
كه قيمت آن باالتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد               اگر قيمت جنسى را آه براى تجارت خریده باال رود و به اميد این               )  ١٧۶٨  مسئله(

اى نگه داشته آه تّجار معموال براى گران           مگر آنكه به اندازه   ;  و قيمتش پایين آید، خمس مقدارى را آه باال رفته، بنا بر احتياط واجب باید بپردازد                    
 .آه باال رفته، الزم نيستدارند، آه در این صورت اداى خمس مقدارى  شدن جنس آن را نگه مى

اند، چنانچه قيمتش باال رود،        التجاره، مالى داشته باشد آه خمسش را داده یا خمس ندارد مثال به او بخشيده                        اگر غير از مال     )  ١٧۶٩  مسئله(
ریده رشد آند و بزرگ     ولى اگر درختى آه خ    ;  گردد زمانى آه آن را بفروشد مقدارى آه بر قيمتش اضافه شده جزو درآمد سال فروش محسوب مى                    

نگهدارى آنها این بوده آه از زیادتى عين آن سود ببرد، باید خمس آنچه زیاد                   شود و یا گوسفندى آه خریده چاق شود، در صورتى آه مقصود او از                
 .بپردازد شده،
 و نمّو درختها و زیادى قيمت باغ را             اگر انسان باغى احداث آند براى آنكه بعد از باال رفتن قيمتش بفروشد، باید خمس ميوه                        )  ١٧٧٠  مسئله(
 .ولى اگر قصدش این باشد آه از ميوه آن استفاده آند، فقط باید خمس ميوه را بپردازد; بدهد
اگر آسى درخت بيد و چنار و مانند اینها را بكارد، سالى آه موقع فروش آنهاست، اگرچه آنها را نفروشد، باید خمس آنها را                                    )  ١٧٧١  مسئله(

اى ببرد و به تنهایى یا با منفعتهاى دیگر آسبش ازمخارج سال او زیاد                ُبرند، استفاده  هاى آن آه معموال هر سال مى       لى اگر مثال از شاخه    و;  بپردازد
 .بياید، در آخر هر سال باید خمس آن را بپردازد

آند، چنانچه در هر رشته آسبى آه        هم مى گيرد و خرید و فروش و زراعت         آسى آه چند رشته آسب دارد، مثال اجاره ملك مى          )  ١٧٧٢  مسئله(
و اگر در آن رشته ضرر       ;  دارد سرمایه و دخل و خرج و حساب صندوق جداگانه دارد، باید منافع همان رشته را حساب آند و خمس آن را بپردازد                          

اید همه را آخر سال یك جا حساب          هاى مختلف، در دخل و خرج و حساب صندوق، یكى باشند، ب               شود، و اگر رشته     آند از رشته دیگر جبران نمى      
 .آند و اگر نفع داشت، خمس آن را بپردازد

شود، چون جزو سرمایه سال قبل بوده و خمس آن            آند، از فایده آسر مى     مالى را آه انسان براى به دست آوردن فایده خرج مى           )  ١٧٧٣  مسئله(
 .پرداخت شده، خمس ندارد

ن سال به مصرف خوراك و پوشاك و اثاث و خرید منزل و عروسى و جهيزّیه دختر و زیارت                     آنچه شخص از منافع آسب در بي      )  ١٧٧۴  مسئله(
 .روى هم نكرده باشد، خمس ندارد رساند، در صورتى آه از شأن او زیاد نباشد و زیاده و مانند اینها مى

بخشد یا جایزه     و نيز مالى را آه به آسى مى          ;رساند، جزو مخارج ساليانه است      مالى را آه انسان به مصرف نذر و آّفاره مى            )  ١٧٧۵  مسئله(
 .شود دهد در صورتى آه ازشأن او زیاد نباشد، جزو مخارج ساليانه حساب مى مى

اگر انسان نتواند یكجا جهيزّیه دختر را تهّيه آند و مجبور باشد آه هرسال مقدارى از آن را تهّيه نماید، یا در شهرى باشد آه                                     )  ١٧٧۶  مسئله(
آنند، به طورى آه تهّيه نكردن آن عيب محسوب شود، چنانچه در بين سال از منافع آن سال                           مقدارى از جهيزّیه دختر را تهّيه مى          معموال هرسال 

تواند تهّيه نماید، آنار     همچنين است اگر پول آن را و یا سایر مایحتاج زندگى را آه بدون پس انداز نمودن پول آن نمى                        ;  جهيزّیه بخرد، خمس ندارد   
 .انداز نماید رد و پسبگذا
آند، اگر مانند مرآب سوارى باشد آه عين آن باقى است و از منفعت آن استفاده                 مالى را آه خرج سفر حج و زیارتهاى دیگر مى         )  ١٧٧٧  مسئله(

لى اگر مثل    و;  شود آه در آن سال شروع به مسافرت آرده، اگرچه سفر او تا مقدارى ازسال بعد طول بكشد                                شده، از مخارج سالى حساب مى         
 .خوراآيها از بين رفته باشد، باید خمس مقدارى را آه در سال بعد واقع شده بپردازد

تواند مخارج سال خود را       اى برده، اگر مال دیگرى هم دارد آه خمس آن واجب نيست، مى                  آسى آه از آسب و تجارت فایده        )  ١٧٧٨  مسئله(
 .فقط از فایده آسب، حساب آند
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و چنانچه  ;  اى آه براى مصرف سالش خریده، در آخر سال زیاد بياید، باید خمس آن را بپردازد                           منفعت آسب آذوقه   اگر از    )  ١٧٧٩  مسئله(
 .بخواهد قيمت آن را بدهد در صورتى آه قيمتش از وقتى آه خریده زیاد شده باشد، باید قيمت آخر سال را حساب آند

و وسایل براى منزل بخرد، چنانچه در بين سال به آن احتياج نداشته باشد و                         اگر از منفعت آسب پيش از اداى خمس، اثاث                )  ١٧٨٠  مسئله(
و همچنين است زیورآالت زنانه، اگر در بين سال وقت زینت               ;  شود، واجب است آه خمس آن را بپردازد           معموًال براى سالهاى بعد نگهدارى نمى       

 .آردن زنها به آنها، بگذرد
برد، آسر نماید و سرمایه خالص آخر         تواند مخارج آن سال را از منفعتى آه در سال بعد مى              رد، نمى اگر در یك سال منفعتى نب      )  ١٧٨١  مسئله(

 .هرسال، معيار براى سال آینده است
تواند مقدارى را آه از       اگر در اول سال منفعتى نبرد و از سرمایه خرج آند و قبل از تمام شدن ساْل منفعتى به دست آورد، مى                          )  ١٧٨٢  مسئله(
 .ه برداشته، از منافع آسر آندسرمای

تواند مقدارى را آه از       اگر مقدارى از سرمایه از بين برود و از باقى مانده آن منافعى ببرد آه از مخارج سالش زیاد بياید، مى                         )  ١٧٨٣  مسئله(
 .سرمایه آم شده، بردارد

ولى ;  آید آن چيز را تهّيه آند       اند از منفعتى آه به دستش مى       تو اگر غير از سرمایه چيز دیگرى از مالهاى او از بين برود، نمى               )  ١٧٨۴  مسئله(
 .تواند در بين سال از منافع آسْب آن را تهّيه نماید اگر در همان سال به آن چيز احتياج داشته باشد، مى

قرض خود را از آن منفعْت      تواند مقدار    اگر در اول سال براى مخارج خود قرض آند و قبل از تمام شدن سال منفعتى ببرد، مى                   )  ١٧٨۵  مسئله(
 .آسر نماید

 .تواند از منافع سالهاى بعد قرض خود را ادا نماید اگر در تمام سال منفعتى نبرد و براى مخارج خود قرض آند، مى) ١٧٨۶ مسئله(
ولى ;   آن قرض را بپردازد    تواند از منافع آسبْ    اگر براى زیاد آردن مال یا خریدن ملكى آه به آن احتياج ندارد قرض آند، نمى                 )  ١٧٨٧  مسئله(

تواند از منافع آسْب، قرض را       اگر مالى را آه قرض آرده و چيزى را آه از قرض خریده از بين برود و ناچار شود آه قرض خود را بپردازد، مى                         
 .ادا نماید

تواند از    ولى خمسهاى دیگر را مى       ;بنا بر احتياط واجب باید خمس مال حالل مخلوط به حرام را از عين همان ماْل بپردازد                         )  ١٧٨٨  مسئله(
 .همان چيز بپردازد یا به مقدار قيمت خمس آه بدهكار است، پول بدهد

مگر در زمانى آه سعى       ;  تواند در آن مال تصّرف آند، اگرچه قصد دادن خمس را داشته باشد                    تا خمس مال را نپردازد نمى        )  ١٧٨٩  مسئله(
 .باشد ه در این صورت بعد از به ذّمه گرفتن و یا تعيين آن در مالى، ظاهرًا جایز و مأذون مىنماید آه خمس را به مصرف برساند آ وآوشش مى

تواند آن را به ذّمه بگيرد، یعنى خود را بدهكار اهل خمس بداند و در تمام مال تصّرف آند و                          آسى آه خمس بدهكار است نمى      )  ١٧٩٠  مسئله(
 .خمس آن را بپردازدچنانچه تصّرف آند و آن مال از بين برود، باید 

تواند در تمام مال تصّرف نماید و بعد ازمصالحه منافعى آه            آسى آه خمس بدهكار است، اگر با مرجع تقليدش مصالحه آند، مى            )  ١٧٩١  مسئله(
 .آید، مال خود اوست از آن به دست مى

هد و در سال بعد، از مالى آه خمسش را نداده براى            آسى آه با دیگرى شریك است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شریك او ند                )  ١٧٩٢  مسئله(
 .توانند در آن تصّرف آنند سرمایه شرآت بگذارد، هيچ آدام نمى

اى داشته باشد و از آن منافعى به دست آید، بنا بر احتياط واجب بعد از آنكه بالغ شد، باید خمس آن را                               اگر بچه صغير سرمایه    )  ١٧٩٣  مسئله(
 .بپردازد

اند یا نه،    اند، تصّرف آند، ولى در مالى آه شك دارد خمس آن را داده                 تواند در مالى آه یقين دارد خمسش را نداده            انسان نمى )  ١٧٩۴  مسئله(
 .تواند تصّرف نماید مى

يمتش باال  آن ملك را براى آن نخریده آه ق          آسى آه از ابتداى تكليْف خمس نداده، اگر ملكى بخرد و قيمت آن باال رود، چنانچه                     )  ١٧٩۵  مسئله(
خرم، در   رود و بفروشد، مثال زمينى را براى زراعت خریده است اگر پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته این ملك را با این پول مى                                   

ست بنا بر احتياط    همچنين ا ;  صورتى آه مرجع تقليدش معامله یك پنجم آن را اجازه بدهد، خریدار باید خمس مقدارى آه آن ملك ارزش دارد بپردازد                      
 .واجب اگر چيزى را آه خریده، از اول قصد داشته آه پول خمس نداده را عوض آن بدهد

آسى آه از ابتداى تكليْف خمس نداده، اگر از منافع آسب چيزى آه به آن احتياج ندارد خریده و یك سال از خرید آن گذشته، باید                            )  ١٧٩۶  مسئله(
و چيزهاى دیگرى آه به آنها احتياج دارد، مطابق شأن خود خریده، پس اگر بداند در بين سالى آه در آن سال                             و اگر اثاث خانه      ;  خمس آن را بدهد    

فایده برده آنها را خریده، الزم نيست خمس آنها را بدهد، و اگر نداند آه در بين ساْل خریده یا بعد از تمام شدن ساْل در صورتى آه براى تهّيه آنها                                        
 .اشته، بنا بر احتياط واجب باید با مرجع تقليدش مصالحه آندانداز ند نياز به پس
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 معدن. ٢
سنگ، فيروزه، عقيق، زاج، نمك و معدنهاى دیگر، چيزى به دست             اگر آسى از معدن طال، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، ذغال           )  ١٧٩٧  مسئله(

 .آورد، در صورتى آه به مقدار نصاب باشد، باید خمس آن را بپردازد
 مثقال معمولى نقره یا پانزده مثقال معمولى طال است، یعنى اگر قيمت چيزى را آه از معدن                        ١٠۵نصاب معدن، بنا بر احتياط       )  ١٧٩٨  مسئله(

 . مثقال نقره یا پانزده مثقال طال برسد، باید بعد از آم آردن مخارج، خمس باقى مانده آن را بپردازد١٠۵بيرون آورده، به 
 مثقال نقره یا پانزده مثقال طال نرسد، خمس آن در صورتى الزم است آه به                  ١٠۵ از معدن برده، اگر قيمت آن به          اى آه  استفاده)  ١٧٩٩  مسئله(

 .تنهایى یا با منفعتهاى دیگر آسب او از مخارج سالش زیاد بياید
 .ردشود و خمس دا گچ و آهك و ِگل سرشوى و ِگل سرخ، بنا بر احتياط واجب، از معدن محسوب مى) ١٨٠٠ مسئله(
آورد، باید خمس آن را بپردازد، چه معدن روى زمين باشد، چه زیر آن، در زمينى باشد آه  آسى آه از معدن چيزى به دست مى      )  ١٨٠١  مسئله(

 .ملك است، یا در جایى باشد آه مالك ندارد
رسد یا نه، بنا بر احتياط واجب         ثقال طال مى   مثقال نقره یا پانزده م      ١٠۵اگر آسى چيزى را آه از معدن بيرون آورده، نداند به               )  ١٨٠٢  مسئله(

 .باید به وزن آردن یا از راه دیگر، قيمت آن را معلوم آند
 ١٠۵اند، اگر سهم هر آدام به          آردن مخارجى آه براى آن آرده        اگر چند نفر چيزى از معدن بيرون آورند، چنانچه بعد از آم               )  ١٨٠٣  مسئله(

 .، باید خمس آن را بپردازدمثقال نقره یا پانزده مثقال طال برسد
آید، مال صاحب ملك است و چون صاحب ملك             اگر معدنى را آه در ملك دیگرى است بيرون آورد، آنچه از آن به دست مى                     )    ١٨٠۴  مسئله(

 .براى بيرون آوردن آن خرجى نكرده، باید خمس تمام آنچه را آه از معدن بيرون آمده، بپردازد
. گيرد استخراج معدن باشد، با اداى خمس معدن آه گفته شد، خمس دیگرى از راه درآمد آسبى به او تعّلق نمى                    اگر آسى شغلش    )    ١٨٠۵  مسئله(

 .اى داشت، خمس ندارد و همان خمس معدن آه قبال داده آافى است پس اگر بعد از گذشتن سال و اخراج مئونه از درآمد معدنش اضافه
 گنج. ٣
 .یا آوه یا دیوارى پنهان باشد و آسى آن را پيدا آند و طورى باشد آه به آن، گنج بگویندمالى است آه در زمين یا درخت » گنج«
 .اگر انسان در زمينى آه ِملك آسى نيست، گنجى پيدا آند، مال خود اوست و باید خمس آن را بپردازد) ١٨٠۶ مسئله(
 مثقال  ١٠۵آورد، به    گر قيمت چيزى را آه از گنج به دست مى             مثقال نقره یا پانزده مثقال طال است، یعنى ا            ١٠۵نصاب گنج،   )  ١٨٠٧  مسئله(

 .آردن مخارجى آه براى آن آرده خمس آن را بپردازد نقره یا پانزده مثقال طال برسد، باید بعد از آم
شود  ست، مال خود او مى    اند، ني  اگر در زمينى آه از دیگرى خریده گنجى پيدا آند و بداند از آسانى آه قبال مالك آن زمين بوده                     )  ١٨٠٨مسئله  (

ولى اگر احتمال دهد آه مال یكى از آنان است، باید به او اّطالع دهد و چنانچه معلوم شود مال او نيست، باید به آسى آه                           ;  و باید خمس آن را بپردازد     
د خبر دهد، و اگر معلوم شود مال هيچ یك از       ان پيش از او مالك زمين بوده اّطالع دهد و به همين ترتيب به تمام آسانى آه پيش از او مالك زمين بوده                     

 .شود و باید خمس آن را بپردازد آنان نيست، مال خود او مى
 مثقال نقره یا پانزده مثقال طال باشد،         ١٠۵اگر در ظرفهاى متعددى آه در یك جا دفن شده، مالى پيدا آند آه قيمت آنها روى هم                      )  ١٨٠٩  مسئله(

انچه در چند جا گنج پيدا آند، هرآدام آه قيمتش به این مقدار برسد، خمس آن واجب است و گنجى آه قيمت آن به                             ولى چن ;  باید خمس آن را بپردازد     
 .این مقدار نرسيده، خمس ندارد

 . مثقال نقره یا پانزده مثقال طال برسد، باید خمس آن را بپردازند١٠۵اگر دو نفر گنجى پيدا آنند آه قيمت سهم هر آدام به ) ١٨١٠ مسئله(
اگر آسى حيوانى را بخرد و در شكم آن مالى پيدا آند، چنانچه احتمال دهد آه مال فروشنده است، باید به او خبر دهد و اگر                                        )  ١٨١١  مسئله(

 ١٠۵نيست، اگرچه قيمت آن       ترتيب، صاحبان قبلى آن را خبر آند، و چنانچه معلوم شود آه مال هيچ یك از آنان                      معلوم شود مال او نيست، باید به        
 .را بپردازد مثقال نقره یا پانزده مثقال طال نباشد، باید خمس آن

 مال حالل مخلوط به حرام. ۴
اگر مال حالل با مال حرام به طورى مخلوط شود آه انسان نتواند آنها را از یكدیگر تشخيص دهد و صاحب مال حرام و مقدار                              )  ١٨١٢  مسئله(

 .شود ل داده شود و بعد از دادن خمس، بقّيه مال، حالل مىآدام معلوم نباشد، باید خمس تمام ما آن، هيچ
اگر مال حالل با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند، ولى صاحب آن را نشناسد، باید آن مقدار را به نّيت صاحبش                                )  ١٨١٣  مسئله(

 .صدقه بدهد، و احتياط واجب آن است آه از مرجع تقليدش هم اجازه بگيرد
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اگر مال حالل با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند، ولى صاحبش را بشناسد، باید یكدیگر را راضى نمایند و                                       )  ١٨١۴  مسئله(
چنانچه صاحب مال راضى نشود، در صورتى آه انسان بداند چيز معّينى مال اوست و شك آند آه بيشتر از آن هم مال او هست یا نه، باید چيزى را                                

 .دهد مال اوست به او بپردازد مال اوست به او بپردازد، و احتياط مستحب آن است مقدار بيشترى را آه احتمال مىآه یقين دارد 
اگر خمس مال حالل مخلوط به حرام را بپردازد و بعد بفهمد آه مقدار حرام بيشتر از خمس بوده، چنانچه مقدار زیادى معلوم                                )  ١٨١۵  مسئله(

 .داند از خمس بيشتر بوده، از طرف صاحب آن صدقه بدهد ارى را آه مىباشد، بنا بر احتياط واجب مقد
شناسد به نّيت او صدقه بدهد، بعد از آنكه صاحبش           اگر خمس مال حالل مخلوط به حرام را بپردازد، یا مالى آه صاحبش را نمى               )  ١٨١۶  مسئله(

 .باشد نمى پيدا شد، چيزى به مالك بدهكار
ا حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند آه صاحب آن از چند نفر معّين بيرون نيست ولى                             اگر مال حاللى ب    )  ١٨١٧  مسئله(

نتواند او را شناسایى آند، به احتياط واجب باید از تمام آنان تحصيل رضایت نماید، و اگر ممكن نگردید باید قرعه بيندازند و به نام هرآس افتاد، مال                           
 .را به او بدهد

 آید جواهرى آه به واسطه فرو رفتن در دریا به دست مى. ۵
آید، بيرون آورند ـ       اگر به واسطه غّواصى در دریا، لؤلؤ و مرجان یا جواهر دیگرى آه با فرو رفتن در دریا به دست مى                                   )  ١٨١٨  مسئله(

ارج، خمس باقى مانده آن را بپردازند، چه در یك دفعه            رویيدنى باشد یا معدنى ـ چنانچه ارزش آن به هجده نخود طال برسد، باید بعد از آم آردن مخ                    
ولى اگر چند نفر آن را بيرون آورده باشند،          ;  آن را از دریا بيرون آورده باشند یا در چند دفعه، و آنچه بيرون آمده از یك جنس باشد یا از چند جنس                          

 .هرآدام آه ارزش سهمش به هجده نخود طال برسد، باید خمس بدهد
اگر بدون فرو رفتن در دریا به آمك وسایلى جواهر بيرون آورد، چنانچه ارزش آن به هجده نخود طال برسد، بنا بر احتياط                                    )  ١٨١٩  مسئله(

ولى اگر از روى آب دریا یا از آنار دریا جواهر بگيرد، در صورتى باید خمس آن را بدهد آه این آار شغلش باشد و به                                       ;  خمس آن واجب است    
 .ى دیگر از مخارج سالش زیاد بيایدتنهایى یا با منفعتها

آند، در صورتى واجب است آه براى آسب بگيرد           خمس ماهى و حيوانات دیگرى آه انسان بدون فرو رفتن در دریا صيد مى                 )  ١٨٢٠  مسئله(
 .و به تنهایى یا با منفعتهاى دیگر آسب او، از مخارج سالش زیادتر باشد

چيزى از دریا بيرون آورد در دریا فرو رود و اّتفاقًا جواهرى به دست آورد، در صورتى آه قصد                        اگر انسان بدون قصد اینكه       )  ١٨٢١  مسئله(
 .آند آه آن چيز ملكش باشد، باید خمس آن را بپردازد

شتر اگر انسان در دریا فرو رود و حيوانى را بيرون آورد و در شكم آن جواهرى پيدا آند آه ارزش آن هجده نخود طال یا بي                                     )  ١٨٢٢  مسئله(
باشد، چنانچه آن حيوان مانند صدف باشد آه نوعًا در داخل آن جواهر است، باید خمس آن را بپردازد، و اگر اّتفاقًا جواهر را بلعيده باشد احتياط آن                                 

 .است آه حكم گنج را در مورد آن جارى آند
آید،  ون آورد، چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل مى         هاى بزرگ مانند دجله و فرات فرو رود و جواهرى بير            اگر در رودخانه  )  ١٨٢٣  مسئله(

 .باید خمس آن را بپردازد
و ;  اگر در آب فرو رود و مقدارى عنبر بيرون آورد آه ارزش آن هجده نخود طال یا بيشتر باشد، باید خمس آن را بپردازد                                      )  ١٨٢۴  مسئله(

قدار هجده نخود طال هم نرسد، در صورتى آه این آار شغلش باشد و به تنهایى چنانچه از روى آب یا از آنار دریا به دست آورد، اگر ارزش آن به م       
 .یا با منفعتهاى دیگر او از مخارج سالش زیاد بياید، باید خمس آن را بپردازد

م نيست  آسى آه شغلش غّواصى یا بيرون آوردن معدن است اگر خمس آنها را بدهد و چيزى از مخارج سالش زیاد بياید، الز                              )  ١٨٢۵  مسئله(
 .دوباره خمس آن را بپردازد

اى از معدنى چيزى بدست آورد، یا مال حالل مخلوط به حرام داشته باشد، یا گنجى پيدا آند، یا به واسطه فرو رفتن در                            اگر بچه )  ١٨٢۶  مسئله(
 .دریا جواهرى بيرون آورد، ولّى او باید خمس آنها را بپردازد

 غنيمت. ۶
شود و   گفته مى »  غنيمت«با آّفار جنگ آنند و چيزهایى در جنگ به دست آورند، به آنها                  )عليه السالم ( ه امر امام  اگر مسلمانان ب  )  ١٨٢٧مسئله  (

داند به مصرف     صالح مى )عليه السالم ( اند، مانند مخارج نگهدارى و حمل و نقل آن و نيز مقدارى را آه امام                         مخارجى را آه براى غنيمت آرده        
 .مخصوص به امام است، باید از غنيمت آنار بگذارند و خمس بقّيه آن را بپردازندخاّصى برساند و چيزهایى آه 

 زمينى آه آافر ِذّمى از مسلمان بخرد. ٧
و اگر پول آن را هم بدهد، اشكال            ;  زمين واگذار نماید    اگر آافر ِذّمى زمينى را از مسلمانى بخرد، باید خمس آن را از همان                     )  ١٨٢٨  مسئله(
مانند اینها را از مسلمان بخرد،        چيز دیگرى بدهد، باید به اذن مجتهد جامع الشرائط باشد، و نيز اگر خانه و مغازه و                       ر از پول،  ولى اگر غي  ;  ندارد
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منتقل  خمس زمين آن را بپردازد، و اگر خانه و مغازه را روى هم بفروشد و زمين به َتَبع آن                      چنانچه زمين آن را جداگانه قيمت آنند و بفروشد، باید          
گيرد، الزم نيست    الشرائط هم آه خمس را از او مى        بلكه مجتهد جامع   ود، خمس زمين واجب نيست و در دادن این خمس، قصد قربت الزم نيست،              ش

 .نماید قصد قربت
 بميرد و    همچنين اگر ;  اگر آافر ذّمى زمينى را آه از مسلمان خریده به مسلمان دیگرى هم بفروشد، باید خمس آن را بپردازد                           )  ١٨٢٩  مسئله(

 .مسلمانى آن زمين را از او ارث ببرد، باید خمس آن را از همان زمين، یا از مال دیگرش بدهد
اگر آافر ذّمى موقع خریدن زمين شرط آند آه خمس بر او نباشد یا بر فروشنده باشد، شرط او صحيح نيست و باید خمس را                                    )  ١٨٣٠  مسئله(
 .مس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد، اشكال نداردولى اگر شرط آند آه فروشنده مقدار خ; بدهد
اگر مسلماْن زمينى را به غير از خرید و فروش، ملك آافر آند و عوض آن را بگيرد، مثال به او صلح نماید، آافر باید خمس آن                             )  ١٨٣١  مسئله(

 .را بپردازد
 .تياط واجب آن است آه تا بالغ نشود خمس زمين را از او نگيرنداگر آافر ذّمى صغير باشد و ولّى او برایش زمينى بخرد، اح) ١٨٣٢ مسئله(

 مصرف ُخمس
خمس را باید دو قسمت آنند، یك قسمت آن، معروف به سهم سادات است آه باید آن را به مرجع تقليد تسليم آنند و یا با اجازه او                               )  ١٨٣٣  مسئله(

است آه در این زمان، باید به مرجع تقليد یا           )عليه السالم ( ده بدهند و نصف دیگر آن سهم امام        به سّيد فقير یا سّيد یتيم یا به سّيدى آه در سفر درمانده ش               
آند،  ولى اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدى بدهد آه از او تقليد نمى                 ;  دهد، برسانند  وآيل یا نماینده او بدهند، یا به مصرفى آه او اجازه مى             

 .آنند آند، سهم امام را به یك شكل مصرف مى ود آه بداند آن مجتهد و مجتهدى آه از او تقليد مىش در صورتى به او اجازه داده مى
توان  دهند، باید فقير باشد ولى به سّيدى آه در سفر درمانده شده، اگر در وطنش فقير هم نباشد مى                     سّيد یتيمى آه به او خمس مى      )  ١٨٣۴  مسئله(

 .خمس داد
 .امامى نيست، نباید خمس بدهند توان خمس داد ولى به سّيدى آه دوازده دل نيست مىبه سّيدى آه عا) ١٨٣۵ مسئله(
آند،  توان خمس داد و به سّيدى هم آه آشكارا گناه مى            شود، نمى  به سّيدى آه گناهكار است، اگر خمس دادن آمك به گناه او مى              )  ١٨٣۶  مسئله(

 .اجب نباید خمس بدهنداگرچه دادن خمس آمك به گناه او نباشد، بنا بر احتياط و
توان به او خمس داد، مگر آنكه دونفر عادل، سّيد بودن او را تصدیق آنند یا در بين مردم به طورى                           اگر آسى بگوید سّيدم نمى     )  ١٨٣٧  مسئله(

 .معروف باشد آه انسان یقين یا اطمينان پيدا آند آه سّيد است
 .توان خمس داد د است، اگرچه انسان به سّيد بودن او یقين نداشته باشد مىبه آسى آه در شهر خودش مشهور باشد سّي) ١٨٣٨ مسئله(
آسى آه زنش سّيده است بنا بر احتياط واجب نباید به او خمس بدهد آه به مصرف مخارج خودش برساند، ولى اگر مخارج                                    )  ١٨٣٩  مسئله(

 .بابت خمس به زن بدهد آه به مصرف آن مخارج برسانددیگرى دارد آه به آن محتاج است و بر شوهرش واجب نيست، جایز است شوهر از 
تواند از خمس، خوراك و پوشاك او         اگر مخارج سّيدى آه زوجه انسان نيست، بر انسان واجب باشد، بنا بر احتياط واجب، نمى                  )  ١٨۴٠  مسئله(

 . خمس دهنده واجب است برساند، مانعى نداردرا بدهد، ولى اگر مقدارى خمس با اجازه مرجع تقليدش ِملك او آند آه به مصرف مخارجى آه بر
 .توان خمس داد تواند مخارج آن سّيد را بدهد، مى به سّيد فقيرى آه مخارجش بر دیگرى واجب است و او نمى) ١٨۴١ مسئله(
 .احتياط واجب آن است آه بيشتر از مخارج یك سال به یك سّيد فقير، خمس ندهند) ١٨۴٢ مسئله(
شهر محّل سكونت انسان سّيد مستحّقى نباشد و احتمال هم ندهد آه پيدا شود، یا نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق،                                 اگر در    )  ١٨۴٣  مسئله(

و احتياط آن است آه مخارج بردن آن را از خمس برندارد و اگر خمس از بين                  ;  ممكن نباشد، باید خمس را به شهر دیگرى ببرد و به مستحق برساند             
 . آن آوتاهى آرده، باید عوض آن را بدهد و اگر آوتاهى نكرده، چيزى بر او واجب نيستبرود، چنانچه در نگهدارى

هرگاه در شهر محّل سكونتش مستحّقى نباشد ولى احتمال دهد آه پيدا شود، اگرچه نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن                                )  ١٨۴۴  مسئله(
تواند مخارج بردن    دارى آن آوتاهى نكند و از بين برود، نباید چيزى بدهد، ولى نمى            و چنانچه در نگه   ;  تواند خمس را به شهر دیگرى ببرد       باشد، مى 

 .آن را از خمس بردارد
تواند خمس را به شهر دیگرى ببرد و به مستحق برساند، ولى مخارج                اگر در شهر محّل سكونتش مستحق پيدا شود، باز هم مى            )  ١٨۴۵  مسئله(

 .است رتى آه خمس از بين برود، اگرچه در نگهدارى آن آوتاهى نكرده باشد، ضامندر صو بردن آن را باید از خودش بدهد و
همچنين است اگر به     ;  اگر با اجازه مرجع تقليدش خمس را به شهر دیگرى ببرد و از بين برود، الزم نيست دوباره خمس بدهد                         )  ١٨۴۶  مسئله(

 .ز آن شهر به شهر دیگرى ببردآسى بدهد آه از طرف مرجع تقليدش وآيل بوده آه خمس را بگيرد و ا
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اگر خمس را از خود مال ندهد و بخواهد از جنس دیگرى بدهد، به احتياط واجب باید از مرجع تقليدش اجازه بگيرد و باید به                                   )  ١٨۴٧  مسئله(
اید مقدارى را آه زیاد      تر از قيمت حساب آند، اگرچه مستحق، به آن قيمت راضى شده باشد، ب                    قيمت واقعى آن جنس حساب آند، و چنانچه گران            

 .حساب آرده بپردازد
تواند با اجازه از مرجع تقليدش طلب خود را بابت خمس حساب آند، و بنا بر احتياط                              آسى آه از مستحق طلبكار است مى          )  ١٨۴٨  مسئله(

 .مستحب خمس را به او بدهد و بعد مستحق بابت بدهى خود به او برگرداند
مس را بگيرد و به مالك ببخشد، ولى آسى آه مقدار زیادى خمس بدهكار است و فقيرشده و اميدى به غنى                           تواند خ  مستحق نمى )  ١٨۴٩  مسئله(

اش را به نحوى آه         خواهد مدیون اهل خمس نباشد، احتياط در آن است آه به مرجع تقليدش مراجعه نماید تا او ذّمه                                رود و مى    شدنش هم نمى   
 .داند، برى نماید مصلحت مى

. تواند از منافع آن سال آسر نماید        گر خمس را با مرجع تقليدش یا وآيل او، دستگردان آند و بخواهد در سال بعد بپردازد، نمى                    ا)  ١٨۵٠  مسئله(
خمس دو هزار تومان را بپردازد       پس اگر مثال هزارتومان دستگردان آرده و از منافع سال بعد دو هزار تومان بيشتر از مخارجش داشته باشد، باید                      

 .مانى را آه بابت خمس بدهكار است، از بقّيه بپردازدو هزار تو
 

 احكام زآات
 : زآات در ُنه چيز واجب است ) ١٨۵١ مسئله(
 .گوسفند. ٩; گاو. ٨; شتر. ٧; نقره. ۶; طال. ۵; آشمش. ۴; خرما. ٣; جو. ٢; گندم. ١

ـ باید مقدارى را آه معّين شده به یكى از مصرفهایى آه                  دشو اگر آسى مالك یكى از این ُنه چيز باشد ـ با شرایطى آه در مسائل بعد گفته مى                         
 .برساند دستور داده شده

آه مثل گندم است و خوراك مردمان         »  َعْلس«ولى  ;  اى به نرمى گندم است و خاصّيت جو دارد، زآات ندارد              آه دانه »  ُسْلت«  )  ١٨۵٢  مسئله(
 .صنعاست، زآاتش بنا بر احتياط واجب باید پرداخت شود

 واجب شدن زآاتشرایط 
برسد و مالك آن، بالغ و عاقل و          )  شود آه در مسائل بعد گفته مى      (شود آه مال به مقدار نصاب          زآات در صورتى واجب مى       )  ١٨۵٣  مسئله(

 .آند آزاد باشد و بتواند در آن مال، تصّرف
ولى از اول ماه دوازدهم      ;  بود، باید زآات آن را بدهد        بعد از آنكه انسان دوازده ماه مالك گاو و گوسفند و شتر و طال و نقره                        )  ١٨۵۴  مسئله(
دوازدهم بدون اختيار او بعضى از          و چنانچه در ماه    ;  تصّرف آند آه مال از بين برود و اگر تصّرف آند ضامن است                     تواند طورى در مال      نمى

 .نيست شرطهاى زآات از بين برود، زآات بر او واجب
 . و شتر و طال و نقره در بين سال بالغ شود، زآات بر او واجب نيستاگر مالك گاو و گوسفند ) ١٨۵۵ مسئله(
و ; زآات آشمش هم وقتى است آه به آن آشمش گویند شود آه به آنها گندم و جو گفته شود، و      زآات گندم و جو وقتى واجب مى        )  ١٨۵۶  مسئله(

; شود گویند، زآات آن واجب مى     مى قدرى خشك شد آه به او تمر      شود آه غوره است، و موقعى هم آه خرما           واجب مى  بنا بر احتياط مستحب وقتى    
 .باشند ولى وقت دادن زآات در گندم و جو هنگام خرمن شدن و جدا آردن آاه آنها و در خرما و آشمش هنگامى است آه خشك شده

حب آنها بالغ باشد، باید زآات آنها را         اگر موقع واجب شدن زآات گندم و جو و آشمش و خرما آه در مسئله قبل گفته شد، صا                        )  ١٨۵٧  مسئله(
 .بپردازد

ولى اگر در مقدارى از      ;  اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طال و نقره در تمام سال دیوانه باشد، زآات بر او واجب نيست                              )  ١٨۵٨  مسئله(
د در تمام سال عاقل بوده، بنا بر احتياط پرداخت             سال دیوانه باشد و در آخر سال عاقل گردد، چنانچه دیوانگى او به قدرى آم باشد آه مردم بگوین                         

 .زآات بر او واجب است
همچنين ;  شود اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طال و نقره در مقدارى از سال مست یا بيهوش شود، زآات از او ساقط نمى                             )  ١٨۵٩  مسئله(

 .شداست اگر موقع واجب شدن زآات گندم و جو و خرما و آشمش، مست یا بيهوش با
همچنين اگر زراعتى را از او غصب آنند و          ;  تواند در آن تصّرف آند زآات ندارد       اند و نمى   مالى را آه از انسان غصب آرده        )  ١٨۶٠  مسئله(

 .گردد زآات ندارد شود، در دست غصب آننده باشد، موقعى آه به صاحبش بر مى موقعى آه زآات آن واجب مى
يز دیگرى را آه زآات آن واجب است قرض آند و یك سال نزد او بماند، باید زآات آن را بپردازد و بر                             اگر طال و نقره یا چ        )  ١٨۶١  مسئله(

 .نيست آسى آه قرض داده چيزى واجب
 )غالت اربع(زآات گندم، جو، خرما و آشمش 
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 مثقال آم   ۴۵ مِن تبریز،     ٢٨٨شود آه به مقدار نصاب برسند و نصاب آنها              زآات گندم، جو، خرما، آشمش، وقتى واجب مى           )  ١٨۶٢  مسئله(
 .شود آيلوگرم مى» ٢٠٧/٨۴٧«است آه معادل 

اگر قبل از دادن زآات از انگور بعد از آشمش شدن، و خرما بعد از تمر شدن، و جو و گندم بعد از صدق اسم، آه زآات آنها                                   )  ١٨۶٣  مسئله(
 .ت مقدارى را آه مصرف آرده، بپردازداش بخورند، یا مثال به فقير بدهد، باید زآا واجب شده، خود و خانواده

ولى اگر  ;  اگر بعد از آنكه زآات گندم، جو، خرما و انگور واجب شد، مالك آن بميرد، باید مقدار زآات را از مال او بپردازند                              )  ١٨۶۴  مسئله(
 . بپردازدقبل از واجب شدن زآات بميرد، هر یك از ورثه آه سهم او به اندازه نصاب است، باید زآات سهم خود را

آنند و بعد    آسى آه از طرف مجتهد جامع الشرائط مأمور جمع آورى زآات است، موقع خرمن آه گندم و جو را از آاه جدا مى                         )  ١٨۶۵  مسئله(
ا تواند زآات را مطالبه آند، و اگر مالك ندهد و چيزى آه زآات آن واجب شده از بين برود، باید عوض آن ر                                 از خشك شدن خرما و انگور، مى         

 .بدهد
 .اگر بعد از مالك شدن درخت خرما و انگور یا زراعت گندم وجو زآات آنها واجب شود، باید زآات آن را بدهد ) ١٨۶۶ مسئله(
 .اگر بعد از آنكه زآات گندم، جو، خرما و انگور واجب شد، زراعت و درخت را بفروشد، باید زآات آنها را بدهد ) ١٨۶٧ مسئله(
ان گندم یا جو یا خرما یا آشمش را بخرد و بداند آه فروشنده زآات آن را داده یا شك آند آه داده یا نه، چيزى بر او                                      اگر انس   )  ١٨۶٨  مسئله(

و اگر بداند آه زآات آن را نداده، چنانچه مجتهد جامع الشرائط معامله مقدارى را آه باید از بابت زآات داده شود، اجازه ندهد معامله                             ;  واجب نيست 
تواند مقدار زآات را از خریدار بگيرد، و اگر معامله مقدار زآات را اجازه دهد، معامله صحيح                        طل است، و مجتهد جامع الشرائط مى        آن مقدار با  

تواند از او    است و خریدار باید قيمت آن مقدار را به مجتهد جامع الشرائط بپردازد، و در صورتى آه قيمت آن مقدار را به فروشنده داده باشد، مى                                
 .بگيردپس 
 مثقال آم برسد و بعد از خشك شدن، آمتر از            ۴۵ مِن تبریز،    ٢٨٨اگر وزن گندم، جو، خرما و آشمش موقعى آه تازه است به                 )  ١٨۶٩  مسئله(

 .نيست این مقدار شود، زآات آن واجب
شد به اندازه     آه مصرف نمى   اگر گندم، جو، خرما و انگور را قبل از خشك شدن مصرف آند، اگرچه خشك آنها در صورتى                        )  ١٨٧٠  مسئله(

 .رسيد، زآات آنها واجب نيست، ولى اگر احتياطًا زآات آنها را بدهد خيلى پسندیده است نصاب مى
 مثقال ۴۵ مِن تبریز، ٢٨٨شود، چنانچه مقدارى باشد آه خشِك آن به  خورند و اگر بماند خيلى آم مى   خرمایى آه تازه آن را مى         )١٨٧١  مسئله(

 . آن واجب استآم برسد، زآات
 .گندم، جو، خرما و آشمشى آه زآات آنها را داده اگر چند سال هم نزد او بماند، زآات ندارد ) ١٨٧٢ مسئله(
اگر براى آبيارى گندم، جو، خرما و انگور، هم از آب باران استفاده شود و هم از آب دلْو و مانند آن، چنانچه طورى باشد آه                                   )  ١٨٧٣  مسئله(

 .است» یْك دهم«، و اگر بگویند با آب باران آبيارى شده، زآات آن »یْك بيستم است«زآات آن   آبيارى شده نه باران،بگویند با دلْو
اگر براى آبيارى گندم، جو، خرما و انگور، هم از آب باران استفاده شود وهم از آب دلْو و مانند آن، چنانچه طورى باشد آه                                    )  ١٨٧۴  مسئله(

» یْك دهم «داشته، زآات آن     و اگر بگویند آبيارى با آب نهر و باران غلبه           ;  است»  یْك بيستم «داشته، زآات آن      و مانند آن غلبه     بگویند آبيارى با دلوْ    
یْك «آبيارى با آب باران و نهر بيشتر از آب دلْو و مانند آن باشد، بنا بر احتياط، زآات آن                           است، بلكه اگر نگویند آب باران و نهر غلبه داشته ولى             

 .است» همد
 .شود بر او واجب مى» یْك بيستم«اگر شك آند آه آبيارى با آب باران انجام شده یا به آمك دلْو و مانند آن، زآات  ) ١٨٧۵ مسئله(
نباشد اگر براى آبيارى گندم، جو، خرما و انگور هم از آب باران استفاده شود و هم از آب نهر، و به آب دلْو و مانند آن احتياج                                  )  ١٨٧۶  مسئله(

و اگر با دلْو و مانند آن آبيارى شود و به آب              ;  است»  یْك دهم «ولى با آب دلْو هم آبيارى شود، و آب دلْو به زیاد شدن محصول آمك نكند، زآات آن                       
 .است» یْك بيستم«نهر و باران احتياج نباشد ولى با آب نهر و باران هم آبيارى شود و آنها به زیاد شدن محصول آمك نكنند، زآات آن 

اگر زراعتى را با دلْو و مانند آن آبيارى آنند و در زمينى آه پهلوى آن است زراعتى آنند آه از رطوبت آن زمين استفاده نماید                              )  ١٨٧٧  مسئله(
 .ستا» یْك دهم«و زآات زراعتى آه پهلوى آن است، » یْك بيستم«و نياز به آبيارى پيدا نكند، زآات زراعتى آه با دلْو آبيارى شده، 

مخارجى را آه براى گندم، جو، خرما و انگور آرده است، حّتى مقدارى از قيمت وسایل و لباس را آه به واسطه زراعت آم                                 )  ١٨٧٨  مسئله(
 . مثقال آم برسد، باید زآات باقى مانده آن را بدهد۴۵ مِن تبریز، ٢٨٨تواند از حاصل آسر آند، و چنانچه قبل از آم آردن اینها به  شده، مى

 .تواند جزو مخارج حساب نماید قيمت وقتى آه تخم را براى زراعت پاشيده است، مى ) ١٨٧٩ مسئله(
همچنين براى  ;  اگر زمين و وسایل زراعت یا یكى از این دو، ملك خود او باشد، نباید آرایه آنها را جزو مخارج حساب آند                                  )  ١٨٨٠  مسئله(

 .شود م داده، چيزى از حاصل آسر نمىآارهایى آه خودش آرده یا دیگرى بدون اجرت انجا
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اگر درخت انگور یا خرما را بخرد، قيمت آن جزو مخارج نيست، ولى اگر خرما یا انگور را قبل از چيدن بخرد، پولى را آه                                 )  ١٨٨١  مسئله(
 .شود مى براى آن داده، جزو مخارج حساب

ولى ;  شود ، پولى را آه براى خرید زمين داده، جزو مخارج حساب نمى               اگر زمينى را بخرد و در آن زمين گندم یا جو بكارد                 )  ١٨٨٢  مسئله(
تواند جزو مخارج حساب نماید و از حاصل آم آند، اّما باید قيمت آاهى را آه از آن به                        اگر زراعت را بخرد، پولى را آه براى خرید آن داده، مى             

گر زراعتى را پانصد تومان بخرد و قيمت آاه آن صد تومان باشد، فقط چهار                  مثال ا .  آید، از پولى آه براى خرید زراعت داده، آسر نماید            دست مى 
 .تواند جزو مخارج حساب نماید صد تومان آن را مى

تواند زراعت آند، اگر اینها را بخرد، نباید پولى را آه                 آسى آه بدون گاو و چيزهاى دیگر آه براى زراعت الزم است مى                    )  ١٨٨٣  مسئله(
 .نماید ه، جزو مخارج حساببراى خرید اینها داد

تواند زراعت آند، اگر آنها را بخرد و به واسطه                  آسى آه بدون گاو و چيزهاى دیگرى آه براى زراعت الزم است نمى                        )  ١٨٨۴  مسئله(
تواند آن مقدار را جزو  و اگر مقدارى از قيمت آنها آم شود، مى        ;  تواند تمام قيمت آنها را جزو مخارج حساب نماید         زراعت به آّلى از بين بروند، مى      

 .مخارج حساب آند، ولى اگر بعد از زراعت چيزى از قيمتشان آم نشود، نباید چيزى از قيمت آنها را جزو مخارج حساب نماید
ها اگر در یك زمين جو و گندم و چيزهایى مثل برنج و لوبيا آه زآات آن واجب نيست، بكارد، مخارجى آه براى هر آدام از آن                              )  ١٨٨۵  مسئله(

مثال اگر مخارج هر دو به یك       .  ولى اگر براى هر دو مخارجى آرده باید براى هر دو، قسمت نماید             ;  شود آرده، فقط براى همان محصول حساب مى       
 .نماید تواند نصف آن را از غالتى آه زآات دارد، آسر اندازه بوده، مى

اگرچه براى سالهاى بعد هم فایده داشته باشد، باید مخارج آن را از سال                  اگر براى سال اول عملى مانند شخم زدن انجام دهد،                )  ١٨٨۶  مسئله(
 .اول آسر آند، ولى اگر براى چند سال عمل آند باید بين آنها تقسيم نماید

 و همه آنها آید، گندم یا جو یا خرما یا انگور داشته باشد اگر انسان در چند شهر آه زراعت و ميوه آنها در یك وقت به دست نمى             )  ١٨٨٧  مسئله(
 مثقال آم باشد، باید زآات آن را موقعى         ۴۵ مِن تبریز،    ٢٨٨رسد به اندازه نصاب یعنى       محصول یك سال حساب شود، چنانچه محصولى آه اول مى         

آند تا بقّيه آن     رسد به اندازه نصاب نباشد باید صبر            و اگر آنچه اول مى      ;  آید، ادا نماید    رسد، بدهد، و زآات بقّيه را هر وقت به دست مى                آه مى 
 .پس اگر روى هم به مقدار نصاب شود، زآات آن واجب است، و اگر به مقدار نصاب نشود، زآات آن واجب نيست. برسد
اگر درخت خرما یا انگور در یك سال دو مرتبه ميوه دهد، چنانچه روى هم به مقدار نصاب برسد، بنا بر احتياط زآات آن                                       )  ١٨٨٨  مسئله(

 .واجب است
شود، چنانچه به قصد زآات از تازه آن به قدرى به                  اگر مقدارى خرما یا انگور تازه دارد آه خشِك آن به اندازه نصاب مى                      )  ١٨٨٩  مسئله(

 .مستحق بدهد آه اگر خشك شود به اندازه زآاتى باشد آه بر او واجب است، اشكال ندارد
همچنين اگر زآات   ;  تواند زآات آن را خرماى تازه یا انگور بدهد            مىاگر زآات خرماى خشك یا آشمش بر او واجب باشد، ن                )  ١٨٩٠  مسئله(

تواند زآات آن را خرماى خشك یا آشمش بدهد، اّما اگر یكى از اینها یا چيز دیگرى را به قصد قيمت                         خرماى تازه یا انگور بر او واجب باشد، نمى         
 .زآات بدهد، مانعى ندارد

 هم دارد آه زآات آن واجب شده، اگر بميرد، باید اول تمام زآات را از مالى آه زآات آن واجب                         آسى آه بدهكار است و مالى        )  ١٨٩١  مسئله(
 .نمایند شده بدهند، بعد قرض او را ادا

آسى آه بدهكار است و گندم یا جو یا خرما یا انگور هم دارد، اگر بميرد و قبل از آنكه زآات اینها واجب شود، ورثه قرض او                                 )  ١٨٩٢  مسئله(
و اگر قبل از آنكه زآات اینها واجب شود،            ;   مثقال آم برسد، باید زآات بدهد        ۴۵ مِن تبریز،     ٢٨٨ز مال دیگر بدهند، هر آدام آه سهمشان به              را ا 

 در  و اگر مال مّيت بيشتر از بدهى او باشد،           ;  قرض او را ندهند، چنانچه مال مّيت فقط به اندازه بدهى او باشد، واجب نيست زآات اینها را بدهند                          
قدرى است آه اگر بخواهند ادا نمایند، باید مقدارى از گندم و جو و خرما و انگور را هم به طلبكار بدهند، آنچه را به طلبكار                            صورتى آه بدهى او به    

 .دهند زآات ندارد و بقّيه مال ورثه است و هر آدام آنان آه سهمش به اندازه نصاب شود، باید زآات آن را بدهد مى
اگر گندم و جو و خرما و آشمشى آه زآات آنها واجب شده، خوب و بد دارد، باید زآات هر آدام از خوب و بد را از خود آنها                                  )  ١٨٩٣  مسئله(

 .تواند از بد بدهد بدهد، و یا زآات همه را از خوب بدهد و به احتياط واجب زآات همه را نمى
 زآات طال و نقره

و اگر سّكه آن هم از بين رفته        ;  شود آه آن را سّكه زده باشند و معامله با آن رایج باشد               واجب مى  زآات طال و نقره در صورتى       )  ١٨٩۴  مسئله(
 .باشد، باید زآات آن را بدهند

همچنين سّكه بهار ; آه معامله با آن رایج باشد برند، زآات ندارد، مگر آن     دارى آه زنها براى زینت به آار مى        طال و نقره سّكه     )  ١٨٩۵  مسئله(
 .ندارد دى و مانند آْن آه نقد رایج نبوده و نيستند، زآاتآزا
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 باشد، و اگر در بين یازده ماه، طال و            ١٢شود آه انسان یازده ماه، مالك مقدار نصاب          زآات طال و نقره در صورتى واجب مى           )  ١٨٩۶  مسئله(
 .ندارد نقره او از نصاب اول آمتر شود، زآات
 )انعام ثالثه(زآات شتر، گاو و گوسفند

 :زآات شتر، گاو و گوسفند، غير از شرطهایى آه گفته شد، دو شرط دیگر هم دارد ) ١٨٩٧ مسئله(
 ;اول، آنكه حيوان در تمام سال بيكار باشد ولى اگر در تمام سال، فقط یكى دو روز آار آرده باشد، زآات آن واجب است

از علف چيده شده یا از زراعتى       )  چه روز و چه شب    (ال یا مقدارى از آن را        پس اگر تمام س   .  دوم، آنكه حيوان در تمام سال از علف بيابان بچرد          
ولى اگر در تمام سال یك یا دو روز از علف مالك بخورد، بنا بر احتياط، زآات آن                       ;  آه ِملك مالك یا ِملك شخص دیگرى است، بچرد، زآات ندارد             

 .واجب است، بلكه خالى از قّوت نيست
راى شتر و گاو و گوسفنِد خود، چراگاهى را آه آسى نكاشته بخرد یا اجاره آند، یا براى چراندن در آن پولى بدهد،                         اگر انسان ب    )  ١٨٩٨  مسئله(

 .باید زآات را بدهد
 نصاب شتر. ١
 : دوازده نصاب دارد» شتر«  )١٨٩٩ مسئله(

 ; ردآه زآات آن یك گوسفند است و تا شماره شتر به این مقدار نرسد، زآات ندا» پنج شتر«اول 
 ; آه زآات آن دو گوسفند است» ده شتر«دوم 
 ;آه زآات آن سه گوسفند است» پانزده شتر«سوم 

 ; آه زآات آن چهار گوسفند است» بيست شتر«چهارم 
 ; آه زآات آن پنج گوسفند است» بيست و پنج شتر«پنجم 
 ;آه زآات آن یك شتر است آه داخل سال دوم شده باشد» بيست و شش شتر«ششم 
 ;آه زآات آن یك شتر است آه داخل سال سوم شده باشد» سى و شش شتر «هفتم

 ;باشد آه زآات آن یك شتر است آه داخل سال چهارم شده» چهل و شش شتر«هشتم 
 ;آه زآات آن یك شتر است آه داخل سال پنجم شده باشد» شصت و یك شتر«نهم 
 ;سوم شده باشدآه زآات آن دو شتر است آه داخل سال » هفتاد و شش شتر«دهم 

 ;آه زآات آن دو شتر است آه داخل سال چهارم شده باشد» نود و یك شتر«یازدهم 
آه باید یا براى هر چهل شتر یك شتر آه داخل سال سوم شده باشد، بدهد، یا براى هر پنجاه                          »  صد و بيست و یك شتر و باالتر از آن            «دوازدهم  

در هر صورت باید طورى حساب آند آه چيزى باقى نماند، و اگر       ;   و یا به هر دو شكل حساب آند        شتر یك شتر آه داخل سال چهارم شده باشد، بدهد         
مثال اگر صد و چهل شتر دارد، باید براى صد شتر، دو شترى آه داخل سال چهارم شده و براى چهل شتر                             .  ماند، از ُنه شتر بيشتر نباشد       باقى مى 

 .شتر زآات باید ماده باشددیگر، یك شتر آه داخل سال سوم شده، بدهد، و 
زآات بين دو نصاب واجب نيست پس اگر تعداد شترهایى آه دارد از نصاب اول آه پنج شتر است بگذرد، تا به نصاب دوم آه                              )  ١٩٠٠  مسئله(

 .ده شتراست، نرسيده، فقط باید زآات پنج شتر را بدهد و همچنين است در نصابهاى بعد
 نصاب گاو. ٢
 : دو نصاب دارد»گاو« ) ١٩٠١ مسئله(

 ;اى آه داخل سال دوم شده، بابت زآات بدهد آه اگر شرایطى را آه گفته شد داشته باشد، باید یك گوساله» سى رأس«اول 
اى است آه داخل سال سوم شده باشد و زآات بين این دو نصاب واجب نيست، مثال آسى آه سى                       آه زآات آن یك گوساله ماده     »  چهل رأس «دوم  

همچنين اگر از چهل گاو زیادتر داشته باشد تا به شصت نرسيده، فقط باید زآات چهل گاو را بدهد و                     ;  د، فقط باید زآات سى گاو را بدهد       و نه گاو دار   
اى آه داخل سال دوم شده بدهد و همچنين هر چه باال رود، باید یا                   بعد از آنكه به شصت رسيد، چون دو برابر نصاب اول را دارد، باید دو گوساله                   

حساب نماید و زآات آن را به دستورى آه گفته شد بدهد، ولى باید طورى                       »  سى و چهل   «یا با    »  تا یا چهل تا چهل    «حساب آند    »  تا تا سى  سى«
ند و  مثال اگر هفتاد گاو دارد، باید به حساب سى و چهل حساب آ             .  ماند، از ُنه تا بيشتر نباشد      محاسبه آند آه چيزى باقى نماند، یا اگر چيزى باقى مى           

 .ماند تا زآات نداده، مى تا حساب آند، ده تا را بدهد، چون اگر به حساب سى تا و براى چهل گاو زآاِت چهل براى سى گاو، زآات سى
 نصاب گوسفند. ٣

                                                           
 .يان شده استمقدار نصاب طال و نقره در آتابهاى فقهى ب.  ١٢
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 :پنج نصاب دارد» گوسفند« ) ١٩٠٢ مسئله(
 ;آه زآات آن یك گوسفند است و آمتر از آن زآات ندارد» چهل رأس«اول 
 ;آه زآات آن دو گوسفند است»  و یك رأسصد و بيست«دوم 
 ;آه زآات آن سه گوسفند است» دویست و یك رأس«سوم 

 ;آه زآات آن بنا بر احتياط واجب، چهار گوسفند است» سيصد و یك رأس«چهارم 
گوسفندها بدهد، بلكه اگر     و الزم نيست زآات را از خود          ;  آه باید براى هر صد گوسفند یك گوسفند بدهد           »  چهارصد رأس و باالتر از آن      «پنجم  

ولى اگر بخواهد جنس دیگر بدهد در صورتى بدون اشكال است آه براى                   ;  گوسفند دیگرى بدهد یا مطابق قيمت گوسفند، پول بپردازد، آافى است               
بگذرد، تا به نصاب    زآات بين دو نصاب واجب نيست، پس اگر تعداد گوسفندها از نصاب اول                  )  ١٩٠٣  مسئله.(فقرا بهتر باشد، اگرچه الزم نيست      

 .دوم، نرسيده، فقط باید زآات نصاب اول را پرداخت آند و زیادى آن زآات ندارد و همچنين است در نصابهاى بعد
زآات شتر و گاو و گوسفندى آه به مقدار نصاب برسد واجب است، چه همه آنها نر باشند یا ماده، یا بعضى نر باشند و بعضى                               )  ١٩٠۴  مسئله(
 .ماده
شود و شتر عربى و غير عربى یك جنس است و همچنين بز و ميش و شيشك،                      در زآات، گاو و گاوميش یك جنس حساب مى            )  ١٩٠۵  مسئله(

 .در زآات با هم فرق ندارند
 .اگر گوسفند براى زآات بدهد، باید حّد اقل داخل سال دوم شده باشد، و اگر بز بدهد باید داخل سال سوم شده باشد ) ١٩٠۶ مسئله(
ولى بهتر است   ;  دهد، اگر قيمتش مختصرى از گوسفندهاى دیگر او آمتر باشد، اشكال ندارد                 گوسفندى را آه بابت زآات مى         )  ١٩٠٧  ئلهمس(

 .گوسفندى را آه قيمت آن از تمام گوسفندهایش بيشتر است بدهد، و همچنين است در گاو و شتر
و بر آسى آه سهم او آمتر از           ;   آه سهمش به نصاب اول برسد، باید زآات بدهد             اگر چند نفر با هم شریك باشند هرآدام آنان             )  ١٩٠٨  مسئله(

 .نيست نصاب اول است، زآات واجب
 .اگر یك نفر در چند جا گاو یا شتر یا گوسفند داشته باشد و روى هم به اندازه نصاب باشند، باید زآات آنها را بدهد ) ١٩٠٩ مسئله(
 .ترى آه دارد، مریض و معيوب هم باشند، باید زآات آنها را بدهداگر گاو و گوسفند و ش ) ١٩١٠ مسئله(
ولى اگر همه   ;  تواند زآات را از خود آنها بدهد         اگر گاو و گوسفند و شترى آه دارد، همه مریض یا معيوب یا پير باشند، مى                       )  ١٩١١  مسئله(

اى  بلكه اگر بعضى از آنها سالم و بعضى مریض و دسته                ;   بدهد تواند زآات آنها را مریض یا معيوب یا پير              عيب و جوان باشند نمى       سالم و بى   
 .عيب و جوان بدهد عيب و مقدارى پير و مقدارى جوان باشند، احتياط واجب آن است آه براى زآات آنها، سالم و بى معيوب و دسته دیگر بى

با چيز دیگر عوض آند، یا نصابى را آه دارد با مقدار                 اگر قبل از تمام شدن ماه یازدهم گاو و گوسفند و شترى را آه دارد                         )  ١٩١٢  مسئله(
 .نصاب از همان جنس عوض نماید، مثال چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند دیگر بگيرد، زآات بر او واجب نيست

نها از نصاب آم نشده، آسى آه باید زآات گاو و گوسفند و شتر را بدهد، اگر زآات آنها را از مال دیگرش بدهد، تا وقتى تعداد آ                    )  ١٩١٣  مسئله(
مثال آسى آه چهل گوسفند دارد، اگر        .  همه ساله باید زآات را بدهد، و اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اوْل آمتر شوند، زآات بر او واجب نيست                          

گر از خود آنها بدهد تا وقتى به          از مال دیگرش زآات آنها را بدهد تا وقتى آه گوسفندهاى او از چهل آم نشده، همه ساله باید یك گوسفند بدهد و ا                                
 .چهل نرسيده، زآات بر او واجب نيست

 مصرف زآات

 :تواند زآات را در هشت مورد مصرف آند انسان مى ) ١٩١۴ مسئله(
 ;اش را ندارد  بدهد، و او، آسى است آه مخارج سال خود و خانواده١٣اول، به فقير

 ;اش بدتر از فقيراست دوم، به مسكين بدهد، و او، آسى است آه وضع معيشتى
نگهدارى نماید و به حساب آن رسيدگى آند و آن             یا نایب امام، مأمور است آه زآات را جمع و            )عليه السالم ( سوم، به آسى بدهد آه از طرف امام        

 ;برساند  یا نایب امام یا فقرا)عليه السالم( را به امام
 ;آنند شوند، یا در جنگ به مسلمانان آمك مى  اسالم مایل مىچهارم، به آافرهایى آه اگر زآات به آنان بدهند، به دین

 ;پنجم، خریدارى بنده و آزاد آردن آن
 ;تواند قرض خود را بدهد ششم، بدهكارى آه نمى

                                                           
 .تواند مخارج سال خود را بگذراند، فقير نيست اى دارد آه مى آسى آه صنعت یا ملك یا سرمایه.  ١٣
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نفعش هفتم، فى سبيل اهللا بدهد، یعنى خرج آردن در آارى آه مانند ساختن مسجد، منفعت عمومى دینى دارد، یا مثل ساختن پل و اصالح راه آه                               
 ;رسد و آنچه براى اسالم نفع داشته باشد، به هر نحو آه باشد به عموم مسلمانان مى

 .هشتم، به ابن السبيل، یعنى مسافرى آه در سفر، درمانده شده است
ارى پول یا   اش را از زآات نگيرد، و اگر مقد          احتياط واجب آن است آه فقير و مسكين، بيشتر از مخارج سال خود و خانواده                    )  ١٩١۵  مسئله(

 .جنس دارد، فقط به اندازه آسرى مخارج یك سالش، زآات بگيرد
آسى آه مخارج سالش را داشته، اگر مقدارى از آن را مصرف آند و بعد شك آند آه آنچه باقى مانده به اندازه مخارج سال او                                )  ١٩١۶  مسئله(

 .تواند زآات بگيرد هست یا نه، نمى
تواند براى آسرى مخارجش، زآات بگيرد و الزم            ا تاجرى آه درآمد او از مخارج سالش آمتر است، مى               صنعتگر یا مالك ی      )  ١٩١٧  مسئله(

 .نيست ابزار آار یا ملك یا سرمایه خود را به مصرف مخارج برساند
سيله سوارى دارد،   اى دارد آه ملك اوست و در آن ساآن است یا و                اش را ندارد، اگر خانه      فقيرى آه خرج سال خود و عائله          )  ١٩١٨  مسئله(

همچنين است اثاث خانه و ظرف و لباس تابستانى و             ;  تواند زآات بگيرد   چنانچه بدون اینها نتواند زندگى آند، اگرچه براى حفظ آبرویش باشد، مى               
 .از زآات خریدارى نمایدتواند  زمستانى و چيزهایى آه به آنها احتياج دارد و فقيرى آه اینها را ندارد، اگر به اینها احتياج داشته باشد، مى

فقيرى آه یاد گرفتن صنعت براى او مشكل نيست، باید یاد بگيرد و با گرفتن زآات زندگى نكند، ولى تا وقتى مشغول یاد گرفتن                            )  ١٩١٩  مسئله(
 .تواند زآات بگيرد است، مى

 .توان زآات داد اطمينان پيدا نكند، مىگوید فقيرم، اگرچه انسان از گفته او  به آسى آه قبال فقير بوده و مى ) ١٩٢٠ مسئله(
گوید فقيرم و قبال فقير نبوده، یا معلوم نيست فقير بوده یا نه، اگر از وضعيت ظاهرى او گمان پيدا شود آه فقير                                 آسى آه مى    )  ١٩٢١  مسئله(

 .توان به او زآات داد است مى
 .تواند طلبى را آه از او دارد، بابت زآات حساب آند  مىآسى آه باید زآات بدهد، اگر از فقيرى طلبكار باشد، ) ١٩٢٢ مسئله(
تواند طلبى را آه از او دارد، بابت زآات             اش آافى نباشد انسان مى      اگر فقير بدهكار بميرد، و ماَتَرك او براى پرداخت بدهى              )  ١٩٢٣  مسئله(

 .حساب آند
بلكه اگر فقير خجالت بكشد، مستحّب       ;  ت به او بگوید آه زآات است        دهد الزم نيس   چيزى را آه انسان بابت زآات به فقير مى             )  ١٩٢۴  مسئله(

 .است به طورى آه دروغ نشود به اسم پيشكش بدهد، ولى باید قصد زآات نماید
داند  اگر انسان به خيال اینكه آسى فقير است به او زآات بدهد، بعد بفهمد فقير نبوده، یا از روى ندانستن مسئله به آسى آه مى                              )  ١٩٢۵  مسئله(

و اگر از بين رفته باشد، در صورتى آه            ;  فقير نيست زآات بدهد، چنانچه چيزى را آه به او داده، باقى باشد، باید از او بگيرد و به مستحق بدهد                             
ست آه  داده، احتياط مستحب این ا       دانسته آه زآات است، انسان باید عوض آن را از او بگيرد و اگر احتمال مى                          آسى آه آن چيز را گرفته مى          

تواند چيزى از او بگيرد و باید از مال خودش زآات را به                عوض آن را از او بگيرد و به مستحق بدهد، ولى اگر به غير از عنوان زآات داده نمى                      
 .تواند از مال خودش زآات را بدهد و از آسى آه گرفته، مطالبه نكند مستحق بدهد، و در همه صور مى

تواند براى دادن    مخارج سال خود را داشته باشد ـ مى          اگرچه ست و توان باز پرداخت بدهى خود را ندارد ـ            آسى آه بدهكار ا      )  ١٩٢۶  مسئله(
آرده از آن معصيت توبه آرده        باید مالى را آه قرض آرده در معصيت خرج نكرده باشد، یا اگر در معصيت خرج                    قرض خود زآات بگيرد، ولى     

 .داد ن به اوتوا باشد، آه در این صورت از سهم فقرا مى
زآات بدهد، بعد بفهمد قرض را در معصيت مصرف              اگر به آسى آه بدهكار است و توان باز پرداخت بدهى خود را ندارد                      )  ١٩٢٧  مسئله(

طور در شرابخوارى یا به        گرفته ولى اگر چيزى را آه      ;  تواند آنچه را به او داده بابت زآات حساب آند               باشد، مى  آرده، چنانچه آن بدهكار فقير      
 .نكند نكرده، بنا بر احتياط واجب باید چيزى را آه به او داده، بابت زآات حساب توبه آشكارا در معصيت صرف آرده و از معصيت خود

تواند طلبى را آه از او دارد،          آسى آه بدهكار است و توان باز پرداخت بدهى خود را ندارد ـ اگرچه فقير نباشد ـ انسان مى                             )  ١٩٢٨  مسئله(
 .زآات حساب آندبابت 
مسافرى آه خرجى او تمام شده، یا وسيله نقليه او از آار افتاده، چنانچه سفر او سفر معصيت نباشد و نتواند با قرض آردن یا                                  )  ١٩٢٩  مسئله(

با قرض آردن یا     ولى اگر بتواند در جاى دیگر         ;  تواند زآات بگيرد   فروختن چيزى خود را به مقصد برساند، اگرچه در وطن خود فقير نباشد، مى                 
 .تواند زآات بگيرد فروختن چيزى مخارج سفر خود را فراهم آند، فقط به مقدارى آه به آنجا برسد، مى

رسيد، اگر چيزى از زآات زیاد آمده باشد، در صورتى           مسافرى آه در سفر درمانده شده و زآات گرفته، بعد از آنكه به وطنش                )  ١٩٣٠  مسئله(
 .ه را به صاحب مال یا نایب او برساند باید آن را به مجتهد جامع الشرائط بدهد و بگوید آه زآات استآه بدون مشّقت نتواند بقّي

 اند شرایط آسانى آه مستحّق زآات
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گيرد، باید شيعه دوازده امامى باشد، و اگر شيعه بودن او براى پرداخت آننده زآات، خصوصًا از راه                               آسى آه زآات مى       )  ١٩٣١  مسئله(
 . شود و به او زآات بدهد، و زآات از بين برود و بعد معلوم شود آه شيعه نبوده، الزم نيست دوباره زآات بدهدشرعى ثابت

دهد، ِملك طفل یا      تواند به ولّى او زآات بدهد، به قصد اینكه آنچه را مى                اى از شيعه فقير باشد، انسان مى         اگر طفل یا دیوانه      )  ١٩٣٢  مسئله(
 .دیوانه باشد

تواند خودش یا به وسيله یك نفر امين زآات را به مصرف طفل یا دیوانه برساند،                   اگر به ولّى طفل و دیوانه دسترس ندارد، مى           )  ١٩٣٣  مسئله(
 .رسد، نّيت زآات آنند و باید موقعى آه زآات به مصرف آنان مى

 .توان زآات داد آند، نمى در معصيت مصرف مىتوان زآات داد، ولى به آسى آه زآات را  آند مى به فقيرى آه گدایى مى ) ١٩٣۴ مسئله(
 .دهد، احتياط مستحب آن است آه زآات ندهند به آسى آه آشكارا گناهان آبيره انجام مى ) ١٩٣۵ مسئله(
; دادتوان زآات    به آسى آه بدهكار است و توان باز پرداخت بدهى خود را ندارد ـ اگرچه مخارج او بر انسان واجب باشد ـ مى                         )  ١٩٣۶  مسئله(

بلكه اگر شخص دیگرى هم آه مخارج او بر            ;  تواند بدهى او را از زآات بدهد         ولى اگر زن براى خرجى خودش قرض آرده باشد، شوهرش نمى              
 .انسان واجب است براى خرجى خود قرض آند، احتياط واجب آن است آه بدهى او را از زآات ندهد

توانند به آنان     مثل اوالد، خرجشان بر او واجب است، از زآات بدهد، ولى دیگران مى                  تواند مخارج آسانى را آه      انسان نمى   )  ١٩٣٧  مسئله(
 .زآات بدهند

 .اگر انسان به پسرش زآات بدهد آه خرج زن و خدمتگذار و آلفت خود نماید، اشكال ندارد ) ١٩٣٨ مسئله(
 .اند براى خریدن آنها به او زآات بدهدتو اگر پسر به آتابهاى علمى دینى احتياج داشته باشد، پدرش مى ) ١٩٣٩ مسئله(
تواند براى آنكه پدرش زن بگيرد زآات خود را به او            پسر هم مى  ;  تواند به پسرش زآات بدهد آه براى خود زن بگيرد           پدر مى   )  ١٩۴٠  مسئله(
 .بدهد
توان   به دادن خرجى مجبور آند، نمى       تواند او را   دهد، ولى زن مى    دهد، یا خرجى نمى    به زنى آه شوهرش مخارج او را مى          )  ١٩۴١  مسئله(

 .زآات داد
ولى اگر شوهرش در     ;  توانند به او زآات بدهند       زنى آه به عقد موقت در آمده است اگر فقير باشد، شوهرش و دیگران مى                         )  ١٩۴٢  مسئله(

ه بتواند مخارج آن زن را بدهد یا زن ضمن عقد شرط آند آه مخارج او را بدهد، یا به جهت دیگرى دادن مخارجش بر او واجب باشد، در صورتى آ       
 .توان به آن زن زآات داد بتواند او را مجبور آند، نمى

 .تواند به شوهر فقير خود زآات بدهد، اگرچه شوهر، زآات را صرف مخارج روزانه او نماید زن مى ) ١٩۴٣ مسئله(
ایر وجوهات آفایت مخارج او را نكند و ناچار از گرفتن زآات                تواند از غير سّيد زآات بگيرد، ولى اگر خمس و س               سّيد نمى   )  ١٩۴۴  مسئله(

اش ناچار است،    ولى احتياط واجب آن است آه اگر ممكن باشد فقط به مقدارى آه براى مخارج روزانه                    ;  تواند از غير سّيد زآات بگيرد        باشد، مى 
 .بگيرد
 .ادتوان زآات د به آسى آه معلوم نيست سّيد است یا نه، مى ) ١٩۴۵ مسئله(

 نّيت زآات
پردازد،  انسان باید زآات را به قصد قربت، یعنى براى انجام فرمان خداوند عالم، بپردازد و در نّيت، معّين آند آه آنچه را مى                            )  ١٩۴۶  مسئله(

ازد، زآات گندم است    پرد ولى اگر مثال زآات گندم و جو بر او واجب باشد، الزم نيست معّين آند چيزى را آه مى                    ;  زآات مال است، یا زآات فطره     
 .یا زآات جو

آسى آه زآات چند مال بر او واجب شده، اگر مقدارى زآات بدهد و نّيت هيچ آدام از آنها را نكند، چنانچه چيزى را آه داده،                                 )  ١٩۴٧  مسئله(
پس آسى آه زآات . شود ا قسمت مىو اگر همجنس هيچ آدام از آنها نباشد، به همه آنه      ;  شود همجنس یكى از آنها باشد، زآات همان جنس حساب مى         

چهل گوسفند و زآات پانزده مثقال طال بر او واجب است، اگر مثال یك گوسفند از بابت زآات بدهد و نّيت هيچ آدام از آنها را نكند، زآات گوسفند                                    
 .دشو ولى اگر مقدارى نقره بابت زآاتى آه براى گوسفند و طال بدهكار است بدهد، تقسيم مى; شود حساب مى

دهد، از طرف مالك نّيت زآات        اگر آسى را وآيل آند آه زآات مال او را بدهد، چنانچه وآيل وقتى آه زآات را به فقير مى                           )  ١٩۴٨  مسئله(
 .آند، آافى است

زآات آند، زآات   اگر مالك یا وآيل او بدون قصد قربت زآات را به فقير بدهد و قبل از آنكه مال از بين برود، خود مالك نّيت                                )  ١٩۴٩  مسئله(
 .شود حساب مى

 مسائل متفّرقه زآات
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آنند و نيز موقع خشك شدن خرما و انگور، انسان باید زآات را به فقير بدهد یا از مال                       موقعى آه گندم و جو را از آاه جدا مى            )  ١٩۵٠  مسئله(
دهم باید به فقير بدهد یا از مال خود جدا نماید، ولى بعد از جدا          خود جدا آند، و زآات طال، نقره، گاو، گوسفند و شتر را هم بعد از تمام شدن ماه دواز                  

 .تواند زآات را به انتظار او، ولو تا چند ماه، نگه دارد آردن، اگر منتظر فقير معّينى باشد، یا بخواهد به فقيرى بدهد آه از جهتى برترى دارد، مى
توان زآات داد دسترس دارد، احتياط        به مستحق بدهد، ولى اگر به آسى آه مى          بعد از جدا آردن زآات الزم نيست فورًا آن را                )  ١٩۵١مسئله(

 .مستحب آن است آه دادن زآات را به تأخير نيندازد
 .تواند زآات را به مستحق برساند، اگر ندهد و به واسطه آوتاهى او از بين برود، باید عوض آن را بدهد آسى آه مى ) ١٩۵٢ مسئله(
تواند زآات را به مستحق برساند، اگر زآات را ندهد و بدون آنكه در نگهدارى آن آوتاهى آند، از بين برود،                                  مىآسى آه      )  ١٩۵٣  مسئله(

و اگر به این مقدار تأخير نينداخته، مثال دو سه           ;  گویند فورًا داده است، باید عوض آن را بدهد          چنانچه دادن زآات را به قدرى تأخير انداخته آه نمى          
ته و در همان دو سه ساعت از بين رفته در صورتى آه مستحق حاضر نبوده، چيزى بر او واجب نيست و اگر مستحق حاضر                                 ساعت تأخير انداخ  

 .بوده، بنا بر احتياط واجب، باید عوض آن را بدهد
تواند در تمام    بگذارد، مى تواند در بقّيه آن تصّرف آند و اگر از مال دیگرش آنار                اگر زآات را از خود مال آنار بگذارد، مى           )  ١٩۵۴  مسئله(

 .مال تصّرف نماید
 .تواند مالى را آه بابت زآات آنار گذاشته، براى خود بردارد و چيز دیگرى به جاى آن بگذارد انسان نمى ) ١٩۵۵ مسئله(
 .ا آید، مال فقير استاى به دني اگر از زآاتى آه آنار گذاشته منفعتى ببرد، مثال از گوسفندى آه براى زآات گذاشته بره ) ١٩۵۶ مسئله(
مگر آنكه آسى را در نظر داشته       ;  گذارد مستحّقى حاضر باشد، بهتر است زآات را به او بدهد           اگر موقعى آه زآات را آنار مى        )  ١٩۵٧  مسئله(

 .باشد آه دادن زآات به او از جهتى بهتر باشد
و اگر با اجازه مجتهد جامع الشرائط          ;  جارت آند، صحيح نيست    اگر با عين مالى آه براى زآات آنار گذاشته براى خودش ت                   )  ١٩۵٨  مسئله(

 .براى مصلحت زآات، تجارت آند، تجارت صحيح و نفعش مال زآات است
شود و بعد از آنكه زآات بر او           اگر پيش از آنكه زآات بر او واجب شود، چيزى بابت زآات به فقير بدهد، زآات حساب نمى                        )  ١٩۵٩  مسئله(

تواند چيزى را آه به او داده بابت زآات حساب            را آه به فقير داده از بين نرفته باشد و آن فقير هم به فقر خود باقى باشد، مى                    واجب شد، اگر چيزى     
 .آند

داند زآات بر انسان واجب نشده، اگر چيزى بابت زآات بگيرد و نزد او از بين برود، ضامن است، لذا موقعى آه                       فقيرى آه مى    )  ١٩۶٠  مسئله(
 .تواند عوض چيزى را آه به او داده، بابت زآات حساب آند آن فقير به فقر خود باقى باشد، مى شود، اگر  انسان واجب مىزآات بر

داند زآات بر انسان واجب نشده، اگر چيزى بابت زآات بگيرد و نزد او از بين برود، ضامن نيست و انسان                                فقيرى آه نمى     )  ١٩۶١  مسئله(
 . زآات حساب آندتواند عوض آن را بابت نمى
مستحّب است زآات گاو و گوسفند و شتر را به فقيرهاى آبرومند بدهد و در دادن زآات، خویشان خود را بر دیگران و اهل علم                            )  ١٩۶٢  مسئله(

رى بهتر باشد،    ولى اگر دادن زآات به فقيرى از جهت دیگ            ;  و آمال را بر غير آنان و آسانى را آه اهل سؤال نيستند بر اهل سؤال، مقدم بدارد                            
 .مستحّب است زآات را به او بدهد

 .بهتر است زآات را آشكار و صدقه مستحّبى را مخفى بدهند ) ١٩۶٣ مسئله(
خواهد زآات بدهد مستحّقى نباشد و نتواند زآات را به مصرف دیگرى هم آه براى آن معّين شده                           اگر در محّل آسى آه مى         )  ١٩۶۴  مسئله(

مخارج بردن به آن محل      شته باشد آه بعدًا مستحق پيدا آند باید زآات را به محّل دیگرى ببرد و به مصرف زآات برساند، و                     برساند، چنانچه اميد ندا   
 .نيست تواند از زآات بردارد و اگر زآات از بين برود، ضامن را مى

ولى مخارج بردن به آن شهر را باید از خودش          تواند زآات را به شهر دیگرى ببرد،         اگر در شهِر خودش مستحق پيدا شود، مى         )  ١٩۶۵  مسئله(
 .بدهد و اگر زآات از بين برود، ضامن است، مگر آنكه با اجازه مجتهد جامع الشرائط برده باشد

 .دهد، با خود اوست اجرت وزن آردن، پيمانه نمودن گندم، جو، آشمش و خرمایى را آه براى زآات مى ) ١٩۶۶ مسئله(
ولى اگر مستحق بخواهد چيزى را آه       ;  نسان از مستحق درخواست آند آه زآاتى را آه از او گرفته، به او بفروشد               مكروه است ا    )  ١٩۶٧  مسئله(

 .گرفته بفروشد، بعد از آنكه به قيمت رساند، آسى آه زآات را به او داده در خریدن آن بر دیگران مقدم است
 .ه، داده یا نه، باید زآات را بدهد، هر چند شّك او براى زآات سالهاى قبل باشداگر انسان شك آند زآاتى را آه بر او واجب بود ) ١٩۶٨ مسئله(
تر از قيمت آن، بابت زآات قبول نماید، یا زآات را              تواند زآات را به آمتر از مقدار آن صلح آند یا چيزى را گران                 فقير نمى   )  ١٩۶٩  مسئله(

تواند زآات را بدهد و اميدى هم ندارد آه غنى شود،                  دهكار است و فقير شده و نمى         ولى آسى آه زآات زیادى ب        ;  از مالك بگيرد و به او ببخشد         
 .ببخشد تواند زآات را از او بگيرد و به او چنانچه بخواهد توبه آند، فقير مى
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ر آسانى وقف آند آه      تواند از زآات، قرآن یا آتاب دینى یا آتاب دعا بخرد و وقف نماید، اگرچه بر اوالد خود و ب                           انسان مى   )  ١٩٧٠  مسئله(
 .تواند تولّيت وقف را براى خود یا اوالد خود قرار دهد همچنين مى; خرج آنان بر او واجب است

تواند از زآاْت ملك بخرد و بر اوالد خود یا بر آسانى آه مخارج آنان بر او واجب است، وقف نماید آه عایدى آن را                           انسان نمى   )  ١٩٧١  مسئله(
 .سانندبر به مصرف مخارج خود

ولى اگر به مقدار خرج سالش زآات گرفته باشد، براى             ;  تواند براى رفتن به حج و زیارت و مانند اینها زآات بگيرد               فقير مى   )  ١٩٧٢  مسئله(
 .بگيرد تواند زآات زیارت و مانند آن نمى

مال دهد آه قصد مالك این بوده آه خود آن فقير از             اگر مالك، فقيرى را وآيل آند آه زآات مال او را بدهد، چنانچه آن فقير احت                   )  ١٩٧٣  مسئله(
 .تواند بردارد و اگر یقين داشته باشد آه قصد مالك این نبوده، براى خودش هم مى; تواند چيزى از آن را براى خودش بردارد زآات بر ندارد، نمى

نانچه شرطهایى آه براى واجب شدن زآات گفته شد در           اگر فقير، شتر و گاو و گوسفند و طال و نقره را بابت زآات بگيرد، چ                    )  ١٩٧۴  مسئله(
 .آنها جمع شود، باید زآات آنها را بدهد

اگر دو نفر در مالى آه زآات آن واجب شده، با هم شریك باشند و یكى از آنان زآات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسيم                                      )  ١٩٧۵  مسئله(
 .ه، تصّرف او در سهم خودش هم، اشكال داردآنند، چنانچه بداند شریكش زآات سهم خود را نداد

آسى آه خمس یا زآات بدهكار است و آّفاره و نذر و مانند اینها هم بر او واجب است و قرض هم دارد، چنانچه نتواند همه آنها                               )  ١٩٧۶  مسئله(
تواند خمس یا     د و اگر از بين رفته باشد، مى          را بدهد، اگر مالى آه خمس یا زآات آن واجب شده، از بين نرفته باشد، باید خمس و زآات را بده                               

 .زآات را بدهد یا آّفاره و نذر و قرض و مانند اینها را ادا نماید
آسى آه خمس یا زآات بدهكار است و نذر و مانند اینها هم بر او واجب است و قرض هم دارد، اگر بميرد و مال او براى همه                                 )  ١٩٧٧  مسئله(

لى آه خمس و زآات آن واجب شده از بين نرفته باشد، باید خمس یا زآات را بدهند و بقّيه مال او را به چيزهاى دیگرى                               چنانچه ما ;  آنها آافى نباشد  
و اگر مالى آه خمس و زآات آن واجب شده از بين رفته باشد، باید مال او را به خمس و زآات و قرض و نذر و                             ;  آه بر او واجب است، قسمت آنند      

یند، مثال اگر چهل تومان خمس بر او واجب است و بيست تومان به آسى بدهكار است و همه مال او سى تومان است، باید بيست     مانند اینها قسمت نما   
 .تومان بابت خمس و ده تومان بابت َدین به او بپردازند

انچه تحصيل آن علم، واجب یا       تواند براى معاش خود تالش آند، چن        آسى آه مشغول تحصيل علم است و اگر تحصيل نكند مى              )  ١٩٧٨  مسئله(
 .و اگر تحصيل آن علم واجب یا مستحب نباشد، زآات دادن به او، اشكال دارد; توان به او زآات داد مستحب باشد، مى

 زآات فطره

آسانى آسى آه موقع غروب شب عيد فطر، بالغ و عاقل و هشيار است و فقير و بنده شخص دیگرى نيست، باید براى خودش و                            )  ١٩٧٩  مسئله(
گندم یا جو یا خرما یا آشمش یا برنج یا ذرت و مانند اینها به مستحق بدهد، و اگر                    )  آه تقریبًا سه آيلو است    (آه نانخور او هستند، هر نفرى یك صاع         
 .پول یكى از اینها را هم بپردازد، آافى است

اش را بگذراند، فقير     د آه بتواند مخارج سال خود و خانواده        اش را ندارد و آسبى هم ندار        آسى آه مخارج سال خود و خانواده         )  ١٩٨٠  مسئله(
 .است و دادن زآات فطره بر او واجب نيست

آوچك باشند یا بزرگ،      ;  شوند، پرداخت آند    انسان باید فطره آسانى را آه در غروب شب عيد فطر نانخور او حساب مى                           )  ١٩٨١  مسئله(
 .ب باشد یا نه، و در شهر خود او باشند یا در شهرى دیگرمسلمان باشند یا آافر، دادن خرج آنان بر او واج

اگر آسى را آه نانخور اوست و در شهرى دیگر است وآيل آند آه از مال او فطره خود را بپردازد، چنانچه اطمينان داشته                                   )  ١٩٨٢  مسئله(
 .پردازد، الزم نيست خودش فطره او را پرداخت آند باشد آه فطره را مى

 بر او   ١٤شود، آات فطره ميهمانى آه پيش از غروب شب عيد فطر با رضایت صاحبخانه وارد شده و نانخور او حساب مى                          ز  )  ١٩٨٣  مسئله(
 .واجب است

ماند، واجب   شود و مدتى نزد او مى       زآات فطره ميهمانى آه پيش از غروب شب عيد فطر بدون رضایت صاحبخانه وارد مى                   )  ١٩٨۴  مسئله(
 .اند آه خرجى او را بدهد آسى آه انسان را مجبور آردههمچنين است زآات فطره ; است
شود، بر صاحبخانه واجب نيست، اگرچه پيش از غروب او را              زآات فطره ميهمانى آه بعد از غروب شب عيد فطر وارد مى               )  ١٩٨۵  مسئله(

 .دعوت آرده باشد و در خانه او هم افطار آند

                                                           
 .شود یعنى بنا دارد مدتى نزد او بماند و با یك وعده غذا خوردن، نانخور محسوب نمى.  ١٤
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 .وانه یا بيهوش باشد، زآات فطره بر او واجب نيستاگر آسى موقع غروب شب عيد فطر دی ) ١٩٨۶ مسئله(
غنى شود، در صورتى آه شرایط واجب شدن فطره را دارا            اگر پيش از غروب آفتاب بچه بالغ شود یا دیوانه عاقل گردد یا فقير                )  ١٩٨٧  مسئله(

 .بپردازد باشد، باید زآات فطره را
ره بر او واجب نيست، اگر تا قبل از ظهر روز عيد، شرطهاى واجب شدن فطره              آسى آه موقع غروب شب عيد فطر، زآات فط          )  ١٩٨٨  مسئله(

 .در او پيدا شود، مستحّب است زآات فطره را پرداخت آند
ولى مسلمانى آه شيعه نبوده، اگر بعد از دیدن           ;  آافرى آه بعد از غروب شب عيد فطر مسلمان شده، فطره بر او واجب نيست                    )  ١٩٨٩  مسئله(

 .بپردازد  باید زآات فطره راماه شيعه شود،
و چنانچه  ;  گندم و مانند آن دارد، مستحّب است زآات فطره را بدهد             )  آه تقریبًا سه آيلو است     (آسى آه فقط به اندازه یك صاع            )  ١٩٩٠  مسئله(

اش بدهد و او     ه یكى از افراد خانواده    تواند به قصد زآات فطره، آن یك صاع را ب          اى داشته باشد و بخواهد فطره آنها را هم پرداخت آند، مى            خانواده
و اگر یكى از    ;  گيرد به آسى بدهد آه از خودشان نباشد        هم به همين قصد به دیگرى بدهد تا به نفر آخر برسد، و بهتر است نفر آخر چيزى را آه مى                     

ولّى صغير از طرف او قبول نماید، باید آن زآات آنها صغير باشد، احتياط آن است آه او را در دستگردان نمودن زآات فطره داخل نكنند، و چنانچه              
 .فطره را به مصرف صغير برساند، نه اینكه از طرف او به دیگرى بدهد

دار شود، یا آسى نانخور او حساب شود، واجب نيست فطره او را پرداخت آند،                      اگر آسى بعد از غروب شب عيد فطر بچه             )  ١٩٩١  مسئله(
 .شوند، بپردازد  آه بعد از غروب تا پيش از ظهر روز عيد نانخور او حساب مىاگرچه مستحّب است فطره آسانى را

اگر انسان نانخور آسى باشد و پيش از غروب نانخور شخص دیگرى شود، زآات فطره او بر آسى آه نانخور او شده، واجب                            )  ١٩٩٢  مسئله(
 .طره او را بپردازداست، مثال اگر دختر پيش از غروب به خانه شوهر رود، شوهرش باید زآات ف

 .آسى آه دیگرى باید زآات فطره او را بدهد، واجب نيست فطره خود را پرداخت آند ) ١٩٩٣ مسئله(
 .شود اگر زآات فطره انسان بر آسى واجب باشد و او فطره را ندهد، بر خود انسان واجب نمى ) ١٩٩۴ مسئله(
است خودش فطره را بپردازد، از آسى آه فطره بر او واجب شده، ساقط                        اگر آسى آه زآات فطره او بر دیگرى واجب                   )  ١٩٩۵  مسئله(
 .شود نمى
و ;  اش بر آن شخص واجب است       دهد، چنانچه نانخور شخص دیگرى باشد، زآات فطره           زنى آه شوهرش مخارج او را نمى          )  ١٩٩۶  مسئله(

 . پرداخت آنداگر نانخور شخص دیگرى نيست، در صورتى آه فقير نباشد، باید زآات فطره خود را
تواند زآات فطره او را به سّيد          تواند به سّيد زآات فطره بدهد، حّتى اگر سّيدى نانخور او باشد، نمى                  آسى آه سّيد نيست نمى       )  ١٩٩٧  مسئله(

 .دیگرى بدهد
ولى اگر مادر یا دایه     ;  ردازدپ خورد، بر آسى است آه مخارج مادر یا دایه را مى           زآات فطره طفلى آه از مادر یا دایه شير مى           )  ١٩٩٨  مسئله(

 .دارد، زآات فطره طفْل بر آسى واجب نيست مخارج خود را از مال طفل بر مى
 .اش را از مال حرام بدهد، باید زآات فطره آنان را از مال حالل پرداخت آند انسان اگرچه مخارج خانواده ) ١٩٩٩ مسئله(
آند آه مخارج او را بدهد، در صورتى آه به شرط خود عمل آند و نانخور او حساب                        اگر انسان آسى را اجير نماید و شرط              )  ٢٠٠٠  مسئله(

ولى چنانچه شرط آند آه مقدار مخارج او را بدهد، مثال پولى براى مخارجش بپردازد، دادن فطره او                             ;  شود، باید زآات فطره او را هم بپردازد           
 .واجب نيست

اش را از مال او بپردازند، ولى اگر پيش از غروب                   بميرد، باید فطره او و خانواده          اگر آسى بعد از غروب شب عيد فطر             )  ٢٠٠١  مسئله(
 .اش را از مال او پرداخت آند بميرد، واجب نيست زآات فطره او و خانواده

 مصرف زآات فطره
ولى احتياط مستحب آن     ;  استاگر زآات فطره را به یكى از هشت مصرفى برسانند آه قبًال براى زآات مال گفته شد، آافى                             )  ٢٠٠٢  مسئله(

 .است آه فقط به فقراى شيعه بدهند
تواند زآات فطره را به مصرف او برساند، یا به واسطه دادن به ولّى طفل، ملِك طفل                      اى فقير باشد، انسان مى      اگر طفل شيعه    )  ٢٠٠٣  مسئله(
 .نماید
لى احتياط مستحب آن است آه به شرابخوار و آسى آه آشكارا گناه                 و;  دهند، الزم نيست عادل باشد      فقيرى آه به او فطره مى         )  ٢٠٠۴  مسئله(

 .آند، زآات فطره ندهند آبيره مى
 .آند، نباید فطره بدهند به آسى آه فطره را در گناه آبيره مصرف مى ) ٢٠٠۵ مسئله(
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توانند بيشتر از     همچنين مى ;  طره ندهند ف)  آه تقریبًا سه آيلو است      (احتياط واجب آن است آه به یك فقير، آمتر از یك صاع                     )  ٢٠٠۶  مسئله(
 .مخارج سالش و تا حّد بى نيازى فطره بدهند

اگر از جنسى آه قيمتش دو برابر قيمت معمولى آن است، مثال از گندمى آه قيمت آن دو برابر قيمت گندم معمولى است، نصف                            )  ٢٠٠٧  مسئله(
 .آند نمى  اگر آن را به قصد قيمت زآات فطره هم بدهد، آفایتگفته شد بدهد، آافى نيست و صاع آه معناى آن در مسئله قبل

و اگر آن را به قصد      ;  تواند نصف صاع را از یك جنس، مثال گندم و نصف دیگر آن را از جنس دیگر، مثال جو بدهد                    انسان نمى   )  ٢٠٠٨  مسئله(
 .قيمت زآات فطره هم بدهد اشكال دارد، بلكه آافى نيست

ت در پرداخت زآات فطره، خویشان فقير خود را بر دیگران مقدم دارد، بعد همسایگان فقير را و بعد اهل علم فقير                          مستحّب اس   )  ٢٠٠٩  مسئله(
 .ولى اگر دیگران از جهتى برترى داشته باشند، مستحّب است آنها را مقدم بدارد; را

د بفهمد فقير نبوده، چنانچه مالى را آه به او داده از بين                 اگر انسان به خيال اینكه آسى فقير است به او زآات فطره بدهد و بع                     )  ٢٠١٠  مسئله(
و اگر نتواند بگيرد باید از مال خودش فطره را بپردازد و اگر از بين رفته باشد، در صورتى آه                     ;  تواند پس بگيرد و به مستحق بدهد       نرفته باشد، مى  

داده احتياط مستحب است آه عوض آن را بدهد             بدهد و اگر احتمال مى      دانسته آنچه را گرفته زآات فطره است، باید عوض آن را              گيرنده فطره مى  
 .وگرنه، دادن عوض بر او واجب نيست و انسان باید دوباره زآات فطره را پرداخت آند

شود آه فقير   توان به او زآات فطره داد، مگر آنكه اطمينان پيدا آند یا از ظاهر حالش گمان پيدا                          اگر آسى بگوید فقيرم، نمى       )  ٢٠١١  مسئله(
 .است یا انسان بداند آه قبال فقير بوده است
 مسائل متفّرقه زآات فطره

پردازد، نّيت پرداخت  انسان باید زآات فطره را به قصد قربت، یعنى براى انجام فرمان خداوند عالم بدهد و موقعى آه آن را مى      )  ٢٠١٢  مسئله(
 .فطره نماید

ان زآات فطره را بپردازد، صحيح نيست ولى پرداخت آن در ماه رمضان مانعى ندارد و و اگر قبل                      اگر آسى قبل از ماه رمض        )  ٢٠١٣  مسئله(
 .از رمضان به فقير قرض بدهد و بعد از آنكه زآات فطره بر او واجب شد، طلب خود را بابت فطره حساب آند، مانعى ندارد

نباید با جنس دیگر یا خاك، مخلوط باشد، یا اگر مخلوط است چيزى آه                 دهد،   گندم یا چيز دیگرى را آه براى زآات فطره مى            )  ٢٠١۴  مسئله (
و اگر بيش از این مقدار باشد در صورتى صحيح است آه خالص آن به یك صاع برسد، ولى اگر                       ;  مخلوط شده به قدرى آم باشد آه قابل اعتنا نباشد          

 .یا آار بيشتر از متعارف دارد، پرداخت آن آافى نيستمثال یك صاع گندم با چندین من خاك، مخلوط باشد آه خالص آردن آن خرج 
 .اگر زآات فطره را از چيز معيوب بپردازد، آافى نيست ) ٢٠١۵ مسئله(
پردازد، الزم نيست همه را از یك جنس بدهد و اگر مثال فطره بعضى را گندم و فطره                           آسى آه زآات فطره چند نفر را مى            )  ٢٠١۶  مسئله(

 . استبرخى را جو بدهد، آافى
ولى اگر نماز عيد      ;  خواند، بنا بر احتياط واجب باید زآات فطره را قبل از نماز عيد بپردازد                         آسى آه نماز عيد فطر مى           )  ٢٠١٧  مسئله(
 .تواند پرداخت فطره را تا ظهر به تأخير بيندازد خواند، مى نمى
عيد به مستحق ندهد، احتياط واجب آن است آه هر           د و تا ظهر روز    اگر به نّيت زآات فطره مقدارى از مال خود را آنار بگذار              )  ٢٠١٨  مسئله(

 .نماید پردازد نّيت فطره وقت آن را مى
اگر موقعى آه پرداخت زآات فطره واجب است، فطره را ندهد و آنار هم نگذارد، احتياط واجب آن است آه بعدًا بدون اینكه                                )  ٢٠١٩  مسئله(

 .بپردازد نّيت ادا و قضا آند، فطره را
 .تواند آن را براى خودش بردارد و مالى دیگر را براى فطره بگذارد اگر زآات فطره را آنار بگذارد، نمى ) ٢٠٢٠ مسئله(
اگر انسان مالى داشته باشد آه قيمتش از زآات فطره بيشتر است، چنانچه فطره را ندهد و نّيت آند آه مقدارى از آن مال براى                              )  ٢٠٢١  مسئله(

 . داردفطره باشد، اشكال
اگر مالى را آه براى زآات فطره آنار گذاشته از بين برود، چنانچه به فقير دسترس داشته و پرداخت فطره را به تأخير                                           )  ٢٠٢٢  مسئله(

 .و اگر به فقير دسترش نداشته، ضامن نيست، مگر آنكه در نگهدارى آن آوتاهى آرده باشد; انداخته، باید عوض آن را بدهد
صورتى آه زآات فطره را از مال خود جدا آرده باشد، اگر در محّل خودش مستحق پيدا شود، احتياط واجب آن است آه                               در    )  ٢٠٢٣  مسئله(

 .و اگر به جاى دیگرى ببرد و از بين برود، باید عوض آن را بپردازد; فطره را به جاى دیگرى نبرد
 

 احكام حج
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اند در آنجا به جا آورده شود و در تمام عمر، بر آسى آه                    است آه دستور داده     زیارت آردن خانه خدا و انجام اعمالى        »  حج«  )  ٢٠٢۴  مسئله(
 .شود این شرایط را دارا باشد، یك مرتبه واجب مى

 ;اول، آنكه بالغ باشد
 ;دوم، آنكه عاقل و آزاد باشد

ت، انجام دهد یا عمل واجبى را آه از حج سوم، آنكه به واسطه رفتن به حج، مجبور نشود آه آار حرامى را آه اهميتش در شرع از حج بيشتر اس       
 ;تر است، ترك نماید مهم

 .چهارم، آنكه مستطيع باشد
 :اند از شرایط استطاعت و توانایى عبارت ) ٢٠٢۵ مسئله(
رى یا مالى   توشه راه و چيزهایى را آه بر حسب حالش در سفر به آن محتاج است و در آتابهاى مفّصل گفته شده، دارا باشد، و نيز وسيله سوا                            .  ١

 ;آه بتواند آنها را تهّيه آند، داشته باشد
 ;سالمت مزاج و توانایى آن را داشته باشد آه بتواند به مّكه برود و حج به جا آورد. ٢
د، حج بر او    در راه، مانعى از رفتن نباشد و اگر راه، بسته باشد یا انسان بترسد آه در راه، جان یا ِعرض او از بين برود، یا مال او را ببرن                                   .  ٣

ولى اگر از راه دیگرى بتواند برود، اگرچه دورتر باشد، در صورتى آه مشّقت زیاد نداشته باشد و خيلى غير متعارف نباشد، باید از                             ;  واجب نيست 
 ;آن راه برود

 ;به قدر به جا آوردن اعمال حج، وقت داشته باشد. ۴
دانند،  ن و بچه، و مخارج آسانى را آه مردم، خرجى دادن به آنان را الزم مى                     مخارج آسانى را آه خرجى آنان بر او واجب است، مثل ز               .  ۵

 ;داشته باشد
 .بعد از برگشتن، آسب یا زراعت، یا عایدى ِملك یا راه دیگرى براى معاش خود داشته باشد آه مجبور نشود به زحمت زندگى آند. ۶
 .شود آه پول خانه را هم داشته باشد ، وقتى حج بر او واجب مىشود آسى آه بدون خانه ملكى، احتياجش رفع نمى ) ٢٠٢۶ مسئله(
تواند به مّكه برود، اگر بعد از برگشتن از خودش مالى نداشته باشد و شوهرش هم مثال فقير باشد و خرجى او را                               زنى آه مى    )  ٢٠٢٧  مسئله(

 .نپردازد و ناچار شود آه به سختى زندگى آند، حج بر او واجب نيست
اگر آسى توشه راه و وسيله سوارى نداشته باشد و دیگرى به او بگوید حج برو، من مخارج تو و عائله تو را در موقعى آه در                                )  ٢٠٢٨  مسئله(

 .شود دهد، حج بر او واجب مى دهم، در صورتى آه اطمينان داشته باشد آه مخارج او را مى سفر حج هستى مى
گردد، به او ببخشند و با او شرط آنند           رود و بر مى    ج عائله آسى را در مدتى آه حج مى          اگر مخارج رفتن و برگشتن و مخار         )  ٢٠٢٩  مسئله(

آه حج به جا آورد، اگرچه قرض داشته باشد و در موقع برگشتن هم مالى آه بتواند با آن زندگى آند نداشته باشد، باید قبول نماید و حج بر او واجب                                   
 .شود مى

گردد به او بدهند و بگویند حج برو،           رود و بر مى     گشتن و مخارج عائله آسى را در مدتى آه حج مى             اگر مخارج رفتن و بر       )  ٢٠٣٠  مسئله(
 .شود گيرند، حج بر او واجب مى ولى ِملك او نكنند، در صورتى آه اطمينان داشته باشد آه از او پس نمى

ط آنند آه در سفر حج، به آسى آه مال را به او داده خدمت                اگر مقدارى مال آه براى حج آافى است به آسى بدهند و با او شر                  )  ٢٠٣١  مسئله(
 .شود نماید، حج بر او واجب نمى

اگر مقدارى مال به آسى بدهند و حج بر او واجب شود، چنانچه حج نماید، هر چند بعدًا مالى از خود پيدا آند، دیگر حج بر او                                  )  ٢٠٣٢  مسئله(
 .واجب نيست

 تا جّده برود و مالى به دست آورد آه اگر بخواهد از آنجا به مّكه رود مستطيع باشد، باید حج آند و در                               اگر براى تجارت مثال      )  ٢٠٣٣  مسئله(
 .صورتى آه حج نماید، اگرچه بعدًا مالى پيدا آند آه بتواند از وطن خود به مّكه رود، دیگر حج بر او واجب نيست

ج به جا آورد، چنانچه خودش نتواند برود و بخواهد دیگرى را از طرف                   اگر انسان اجير شود آه از طرف شخص دیگرى ح              )  ٢٠٣۴  مسئله(
 .خودش بفرستد، باید از آسى آه او را اجير آرده، اجازه بگيرد

اگر آسى مستطيع شود و به مّكه نرود و فقير شود، باید اگرچه با زحمت باشد بعدًا حج آند، و اگر به هيچ ِقسم نتواند حج برود،                                )  ٢٠٣۵  مسئله(
نچه آسى او را براى حج اجير آند، باید به مّكه رود و حّج آسى را آه براى او اجير شده به جا آورد و تا سال بعد در مّكه بماند و براى خود حج                                     چنا
ده شود،  ولى اگر ممكن باشد آه اجير شود و اجرت را نقد بگيرد و آسى آه او را اجير آرده، راضى شود آه حّج او در سال بعد به جا آور                                      ;  نماید

 .باید سال اول براى خود و سال بعد براى آسى آه اجير شده، حج نماید
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اند به عرفات و مشعرالحرام نرسد، چنانچه در          اگر در سال اولى آه مستطيع شده به مّكه رود و در وقت معّينى آه دستور داده                     )  ٢٠٣۶  مسئله(
 .سالهاى قبل مستطيع بوده و نرفته، اگرچه با زحمت باشد، باید حج آندولى اگر از ; سالهاى بعد مستطيع نباشد، حج بر او واجب نيست

اگر در سال اولى آه مستطيع شده، حج نكند و بعد به واسطه پيرى یا بيمارى و ناتوانى، نتواند حج نماید و نا اميد باشد از اینكه                                 )  ٢٠٣٧  مسئله(
اگر در سال اولى آه به قدر رفتن حج مال پيدا آرده، به واسطه پيرى یا بيمارى یا                     بعدًا خودش حج آند، باید دیگرى را از طرف خود بفرستد، بلكه               

 .ناتوانى نتواند حج آند، احتياط مستحب آن است آه آسى را از طرف خود بفرستد تا حج نماید
الذّمه، به جا آورد و اگر به جا         آسى آه از طرف دیگرى براى حج اجير شده، باید طواف نساء را از طرف او یا به نّيت مافى                           )  ٢٠٣٨  مسئله(

 .شود مى نياورد، زن بر آن اجير حرام
اگر طواف نساء را درست به جا نياورد یا فراموش آند، چنانچه در بين راه یا بعد از مراجعت به وطن، یادش بياید، باید در                                     )  ٢٠٣٩  مسئله(

از بازگشت خودش، دیگرى را براى انجام آن نایب بگيرد، تا زن بر او                 صورت امكان دوباره برگردد و آن را انجام دهد، و در صورت عدم تمكن                  
 .حالل باشد

 )عليهم السالم(زیارت معصومين
عليها ( و حضرت زهرا    )صلى اهللا عليه وآله    (شود براى زیارت حضرت رسول اآرم        مستحب است شخصى آه به حج مشّرف مى            )  ٢٠۴٠  مسئله(

هر یك از   «:   روایت شده آه فرمودند    )عليه السالم (از حضرت صادق  .   مشاهد مشّرفه به مدینه منّوره مشّرف شود         و سایر  )عليهم السالم (و ائمه بقيع  )السالم
 .»شما آه حج به جا آورد، پایان حّج خود را زیارت ما قرار دهد آه زیارت ما متّمم حج است

عليهم اجمعين ـ مشّرف شود، مستحب است غسل آند                 خواهد به زیارت رسول خدا یا ائمه هدى ـ سالم الّله                        آسى آه مى      )  ٢٠۴١  مسئله(
حرآت )عليهم السالم ( یا قبور ائمه بقيع    )صلى اهللا عليه وآله   (ولباسهاى پاآيزه برتن آند و قدمها را آوتاه بردارد و با وقار و آرامش به طرف قبر رسول خدا                    

 . و پسندیده است زائر براى داخل شدن در حرم، اذن دخول بخواندآند و در وقت رفتن به این اماآن مقّدس، خود را به ذآر و صلوات مشغول آند
، یا  »السالم عليك یا رسول الّله     «:   از راه دور یا نزدیك و زیارت مختصر، ولو آنكه مثًال بگوید               )عليهم السالم (زیارت معصومين   )  ٢٠۴٢  مسئله(

و دو رآعت نماز زیارت را       ;  باشد ، مانعى ندارد و مستحب مى      )يهم السالم عل( زیارت مفّصل مانند خواندن زیارات وارده و یا جامعه در زیارت ائمه              
 .آند مى بهتر است در همان مكان به جا آورد، هر چند اگر در جاى دیگر هم به جا آورد، آفایت

آن را نخوانند یا زیارت     در هنگام خواندن زیارت، هرگاه بعضى از قسمتها را به خاطر ندانستن آن، غلط بخوانند یا بعضى از                         )  ٢٠۴٣  مسئله(
 .رساند اند، ضرر نمى را به جا نياورند، به آنچه خوانده

 
 احكام امر به معروف و نهى از منكر

ترك آن معصيت است و در مستحّبات و مكروهات، امر       و واجب امر به معروف و نهى از منكر با شرایطى آه ذآر خواهد شد،            )    ٢٠۴۴  مسئله(
 .است و نهى، مستحب

بعضى از مكّلفين به آن قيام آنند، از دیگران ساقط است،              امر به معروف و نهى از منكر، واجب آفایى است و در صورتى آه                 )  ٢٠۴۵  مسئله(
 .آنند جلوگيرى از منكر، بر اجتماع جمعى از مكّلفين متوّقف باشد، واجب است آه اجتماع و اگر اقامه معروف و

 آنند و مؤثر واقع نشود و برخى دیگر احتمال بدهند امر و نهى آنها مؤثر است، بر آنان واجب است                اگر بعضى افراد امر و نهى       )  ٢٠۴۶  مسئله(
 .امر و نهى آنند

مگر آنكه مقصود از امر ; بلكه باید مكّلف امر و نهى آند آند، در امر به معروف و نهى از منكر، بيان مسائل شرعى آفایت نمى           )    ٢٠۴٧  مسئله(
 .بفهمد ر، از بيان حكم شرعى حاصل شود و یا طرف مقابل از آن امر و نهى رامنك از نهى به معروف و

بنابراین، در امر به معروف و نهى از منكر قصد قربت معتبر             ;  هدف از امر به معروف اقامه واجب و جلوگيرى از حرام است              )  ٢٠۴٨  مسئله(
 .نيست

 شرایط امر به معروف و نهى از منكر
 :دن امر به معروف و نهى از منكر چند چيز شرط استدر واجب بو ) ٢٠۴٩ مسئله(
دهد، باید ترك آند،     آورد، واجب است به جا آورد و آنچه انجام مى          خواهد امر و نهى آند، بداند آه آنچه شخص مكّلف به جا نمى              آسى آه مى  .  ١

 ;داند، واجب نيست را نمى» منكر«و » معروف«و بر آسى آه 
 ;آند، واجب نيست پس اگر بداند اثر نمى. آند  تأثير مىاحتمال بدهد امر و نهى او. ٢
 ;آند، واجب نيست پس اگر بداند یا گمان آند یا احتمال صحيح بدهد آه تكرار نمى; بداند آه شخص گناهكار، قصد تكرار گناه را دارد. ٣
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ل صحيح عقالیى دهد آه با امر و نهى او زیان جانى یا                ترى وجود نداشته باشد، پس اگر بداند یا گمان آند یا احتما               در امر و نهى مفسده مهم      .  ۴
بلكه در بسيارى موارد     ;  رسد، امر و نهى واجب نيست        اى از مؤمنين مى     آبرویى یا مالى قابل توجهى به او یا خویشان یا نزدیكان او و یا به عده                      

 .حرام است
دهد، مثل اصول دین یا مذهب، حفظ قرآن مجيد،             اهميت زیاد مى  اگر معروف یا منكر از امورى باشد آه شارع مقدس به آن                    )  ٢٠۵٠  مسئله(

پس اگر حفظ عقاید    ;  حفظ عقاید مسلمانان و یا از احكام ضرورى باشد، باید مالحظه این اهميت بشود و مجرد ضرر، موجب واجب نبودن آن نيست                         
 . استمسلمانان یا حفظ احكام ضرورى اسالم بر نثار جان و مال، متوّقف باشد، بذل واجب

اگر بدعتى در اسالم واقع شود، مثل منكرات وخالفهایى آه قدرتمندان سياسى، دینى و دولتها به معناى عاّمش به اسم دین اسالم،          )  ٢٠۵١  مسئله(
ان شود،  و اگر سكوت علما، موجب هتك مقام علم و سوء ظن به آن             ;  اظهار حق و انكار باطل، خصوصًا بر علماى اسالم واجب است           .  دهند انجام مى 

 .آند هر چند بدانند تأثير نمى; اظهار حق به هر نحوى آه ممكن باشد، واجب است
شود، اظهار حق و      »  منكر«شود یا معروفى      »  معروف«شود آه منكرى       اگر احتمال صحيح داده شود آه سكوت باعث مى               )  ٢٠۵٢  مسئله(

 .اعالم آن خصوصًا بر علماى اعالم واجب است و سكوت جایز نيست
اگر سكوت علماى اعالم، موجب تقویت ظالم یا موجب تأیيد او گردد یا موجب جرئت یافتن او بر سایر محّرمات شود، اظهار                               )  ٢٠۵٣  لهمسئ(

 .حق و انكار باطل، واجب است اگرچه تأثير فعلى نداشته باشد
 به سازش با دستگاه ظلم مّتهم آنند، اظهار حق و              اگر سكوت علماى اعالم باعث شود آه مردم به آنها بدگمان شوند و آنها را                      )  ٢٠۵۴  مسئله(

 .شود و اظهار آنها اثرى براى رفع ظلم ندارد انكار باطل، واجب است، اگرچه بدانند جلوگيرى از گناه نمى
 واجب  اگر ورود بعضى از علماى اعالم در دستگاه ظلمه موجب شود آه از مفاسد و منكرات جلوگيرى شود تصّدى آن امور                            )  ٢٠۵۵  مسئله(

ترى در آن باشد، مثل آنكه تصّدى آنها باعث سستى عقاید مردم شود یا اعتماد آنها به علما سلب گردد، آه در این صورت             است، مگر آنكه مفسده مهم    
 .جایز نيست

 مراتب امر به معروف و نهى از منكر 
ل شدن مقصود از مرتبه پایين، عمل به مراتب دیگر جایز             براى امر به معروف و نهى از منكر مراتبى است و با احتمال حاص                 )  ٢٠۵۶  مسئله(
 .نيست
اى عمل شود آه بفهمد براى ارتكاب او به گناه، این گونه با او رفتار شده                       مرتبه اول، آن است آه با شخص گناهكار به گونه            )    ٢٠۵٧  مسئله(
با او ترك مراوده آند و از او ِاعراض آند، به نحوى آه معلوم شود این                مثل اینكه از او روى برگرداند، یا با چهره عبوس با او مالقات آند، یا                ;  است

 .امور، براى آن است آه او ترِك معصيت آند
دهد آه با    تر، به همان اآتفا آند، مثال اگر احتمال مى            اگر در این مرتبه درجاتى باشد الزم است با احتمال تأثير درجه خفيف                   )  ٢٠۵٨  مسئله(

شود، به همان اآتفا آند و به درجه باالتر، عمل نكند، خصوصًا اگر طرف شخصى است آه این نحو عمل موجب                      ود حاصل مى  ترك تكّلم با او، مقص    
 . شود هتك او مى

شود، واجب است،    شود یا احتمال تخفيف داده مى       اگر اعراض نمودن و ترك معاشرت با گناهكار موجب تخفيف معصيت مى                )  ٢٠۵٩  مسئله(
 .شود، و این امر در صورتى است آه با مراتب دیگر، نتواند از معصيت جلوگيرى آند ترك گناه به طور آّلى نمىاگرچه بداند موجب 

شود، واجب است از آنها اعراض آنند،        اگر علماى اعالم احتمال بدهند آه اعراض از دستگاه ظالم، موجب تخفيف ظلم آنها مى                 )  ٢٠۶٠  مسئله(
 .انندو به مسلمانان اعراض خود را بفهم

تر  اگر ارتباط و معاشرت علماى اعالم با دستگاه ظالم، موجب تخفيف ظلم آنها شود، باید مالحظه آنند آه آیا ترك معاشرت مهم                   )  ٢٠۶١  مسئله(
است، تر   است ـ زیرا ممكن است معاشرت موجب سستى عقاید مردم، و یا موجب هتك اسالم و مراجع اسالم شود ـ یا تخفيف ظلم، پس هر آدام مهم                             

 .به آن عمل آنند
اگر معاشرت و مراوده علماى اعالم با دستگاه ظالم، خالى از مصلحت راجحه ملزمه باشد، نباید معاشرت آنند، زیرا این امر                             )  ٢٠۶٢  مسئله(

 .موجب اتهام آنها خواهد شد
اّطالع شود، یا موجب جرئت آنها یا هتك مقام           فراد بى اگر ارتباط علماى اعالم با دستگاه ظالم، موجب تقویت یا تبرئه آنها نزد ا                 )  ٢٠۶٣  مسئله(

 .است علم شود، ترك آن واجب
آنند مانند بعضى از تجار و آسبه،         آنند و به جشنها و معاصى و ظلم آنهاآمك مى           آسانى آه مقاصد دستگاه ظالم را ترویج مى          )  ٢٠۶۴  مسئله(

 .اقع نشد، از آنها اعراض آنند و با آنها معاشرت و معامله نكنندبر مسلمانان الزم است آه آنها را نهى آنند، و اگر مؤثر و
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پس با احتمال تأثير و وجود سایر شرایط، واجب است          .  مرتبه دوم، از امر به معروف و نهى از منكر، امر و نهى به زبان است                  )  ٢٠۶۵  مسئله(
 .ب، امر آنندگناهكار را از معصيت نهى آنند و ترك آننده واجب را براى به جا آوردن واج

آند، الزم است به آن اآتفا آند و          شود، و او دیگر گناه نمى       اگر احتمال بدهد آه موعظه و نصيحت، در گناهكار مؤثر واقع مى               )  ٢٠۶۶  مسئله(
 .از آن فراتر نرود

آند مگر با تشدید در گفتار  تأثير نمىداند آه نصيحت تأثير ندارد، امر و نهى الزامى با احتمال تأثير واجب است، و اگر  اگر مى  )  ٢٠۶٧  مسئله(
 .و تهدید بر مخالفت، در صورتى آه باعث ایذا نشود، الزم است ليكن باید از دروغ و معصيت دیگر احتراز شود

مورد براى جلوگيرى از گناه، ارتكاب گناه دیگر مثل فحش و دروغ و اهانت جایز نيست، مگر آنكه گناه، از چيزهایى باشد آه                             )  ٢٠۶٨  مسئله(
 .اهتمام شارع مقدس باشد و به هيچ وجه به آن راضى نباشد، مثل قتل نفس محترمه، آه در این صورت به هر نحو ممكن باید جلوگيرى آند

اگر ترك گناه توسط گناهكار بر انجام مرتبه اول و دوم متوّقف باشد، هم اعراض و ترك معاشرت و برخورد با چهره عبوس با                             )  ٢٠۶٩  مسئله(
 .جب است و هم او را لفظًا امر به معروف و نهى از منكر آنداو وا
آه محترم  (ضرب، جرح، حبس، توهين و مراتب باالتر و آنچه موجب تصّرف در محدوده تسّلط اشخاص بر اموال ونفوسشان                        )  ٢٠٧٠  مسئله(
 .باشد، نياز به قانون مصّوب نمایندگان مردم دارد مى) است
 
 

 مسائل دفاع
اگر دشمن به بالد مسلمانان و مرزهاى آنان هجوم آورد، بر همه مسلمانان واجب است به هر وسيله ممكن و با بذل جان و مال                                )  ٢٠٧١  مسئله(

 .از آن دفاع نمایند، و در این امر نيازى به اجازه حاآم شرع نيست
رى و یا هر وسيله دیگر نقشه استيال بربالد مسلمين           اگر مسلمانان بترسند آه بيگانگان به واسطه نفوذ سياسى یا اقتصادى و تجا                )  ٢٠٧٢  مسئله(

اى آه امكان داشته باشد از ممالك اسالمى دفاع           اند ـ چه بدون واسطه یا به واسطه عمال خود از خارج یا داخل ـ واجب است به هر وسيله                       را آشيده 
 .نموده و نقشه آنها را به هم بزنند

هاى اسالمى وبيگانگان، خوف آن باشد آه آنان بر ممالك اسالمى تسّلط پيدا آنند و یا به بازار                         اگر در روابط سياسى بين دولت         )  ٢٠٧٣  مسئله(
 .مسلمين صدمه اقتصادى بزنند، بر مسلمانان الزم است آه با این گونه روابط مخالفت آنند و دولتهاى اسالمى را به قطع این روابط وادار نمایند

و بر مسلمانان الزم است آه به هر نحو ممكن است با این گونه               ;   دولتهاى ظالم و ستمگر جایز نيست       روابط تجارى و سياسى با      )  ٢٠٧۴  مسئله(
روابط مخالفت آنند و بازرگانانى آه با عمال آنان روابط تجارى دارند، خائن به اسالم و مسلمانان و آمك آار به هدم احكام هستند، و بر مسلمانان                                   

 ١٥.دولتها و چه تجار قطع رابطه آنند، و آنها را ملزم به توبه و ترك روابط با این قبيل دولتها آنندالزم است با این خيانت آاران چه 
ارزش از نظر اسالم و قانون، شدیدًا اعتراض آنند، نه                 بر علماى اعالم ـ َاّیدُهم الّله تعالى ـ الزم است در مقابل قوانين بى                      )    ٢٠٧۵  مسئله(

خواهى براى آنان آه مأمور اجراى اوامر مخالفين اسالم هستند، زیرا این گونه تقاضاها و دولت خواهيها و                            استرحام از مجرمين اصلى و دولت          
و بر همه مسلمانان الزم است تا در مقابل         ;  توجه جرم را به مأموران جزء دادن، موجب تطهير مجرم اصلى و جرئت او بر نابودى احكام الهى است                   

نماید، مقاومت   آند، و زحمت انبياى عظام و اولياى گرام ـ صلى الّله عليهم اجمعين ـ را تضييع مى                    آنان را تهدید مى    قوانينى آه دین و دنيا و خاندان       
و اظهار تنّفر نمایند و از این گونه قوانين پيروى نكنند و به هر وسيله ممكن از احكام اسالم دفاع آنند، تا خداى ناخواسته به آینده سياه و نامعلومى آه                          

 .نشوند ل استعمار ـ َخَذَلُهم الّله تعالى ـ براى اسالم و مسلمانان در نظر دارند، دچارعما
 

 احكام خرید و فروش
 چيزهایى آه در خرید و فروش مستحّب است

ذارد و در   یاد گرفتن احكام معامالت به قدر مورد نياز الزم است، و مستحّب است فروشنده بين مشتریها در قيمت جنس فرق نگ                        )  ٢٠٧۶  مسئله(
 .بپذیرد قيمت جنس سختگيرى نكند، و آسى آه با او معامله آرده اگر پشيمان شود و از او تقاضا آند آه معامله را به هم بزند،

ع ولى چنانچه در موق; تواند در مالى آه گرفته تصّرف نماید اى آه انجام داده، صحيح است یا باطل، نمى    اگر انسان نداند معامله     )  ٢٠٧٧  مسئله(
دانسته حكم  بلكه اگر در هنگام معامله هم نمى      ;  آند، تصّرف اواشكال ندارد و معامله صحيح است        دانسته و بعد ازمعامله شك     معامله، احكام آن را مى    

 .به صّحت خالى از وجه نيست، هر چند رعایت احتياط سزاوار است
                                                           

 .با حواشى این جانب، مراجعه آنيد» سيلهتحریرالو«براى تفصيل بيشتر در مورد مسائل دفاع از جان و ِعرض به آتاب .  ١٥
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رج زن و بچه، باید آسب آند و براى آارهاى مستحب مانند وسعت                 آسى آه مال ندارد و مخارجى بر او واجب است، مثل خ                 )  ٢٠٧٨  مسئله(
 .دادن به عائله و آمك به فقرا، آسب آردن مستحّب است

 معامالت مكروه

 :عمده معامالت مكروه از این قراراند ) ٢٠٧٩ مسئله(
آار خود را خرید و فروش       .  ۶;   و اول آفتاب   معامله بين اذان صبح   .  ۵;  معامله با مردمان پست   .  ۴;  فروشى آفن.  ٣;  قصابى.  ٢;  فروشى بنده.  ١

 .خواهد بخرد، داخل معامله او شود براى خریدن جنسى آه دیگرى مى. ٧; گندم و جو و مانند اینها قرار دهد
 معامالت باطل

 :در چند مورد معامله باطل است ) ٢٠٨٠ مسئله(
 مگر آنكه داراى منفعت محّلله باشد آه صّحت بيع آن، خالى از قّوت                ;اول، خرید و فروش عين نجس، مثل بول و غائط و مسكرات، بنا بر اقوى                 

 ;نيست
 ; دوم، خرید و فروش مال غصبى، مگر آنكه صاحبش معامله را اجازه آند

 ;)ماليت ندارد(سوم، خرید و فروش چيزهایى آه مال نيست 
 ;چهارم، معامله چيزى آه منافع معمولى آن حرام باشد، مثل آالت قمار

آه آن چيز    یعنى فروختن جنسى آه با چيز دیگر مخلوط است، در صورتى          ;  اى آه در آن ربا باشد، و غّش در معامله هم حرام است             عاملهپنجم، م 
گویند، از پيامبر      اند و این عمل را غش مى             مثل فروختن روغنى آه آن را با پيه مخلوط آرده                  ;  معلوم نباشد و فروشنده هم به خریدار نگوید              

از ما نيست آسى آه در معامله با مسلمانان، غش آند یا به آنان ضرر بزند یا تقّلب و حيله نماید، و                          «:   منقول است آه فرمود     )هللا عليه وآله  صلى ا ( اآرم
 .»آند بندد و او را به خودش واگذار مى َبَرد و راه معاش او را مى هرآه با برادر مسلمان خود غش آند، خداوند برآت روزى او را مى

ولى اگر مشترى بخواهد آن چيز را بخورد، باید            ;  فروختن چيز پاآى آه نجس شده و آب آشيدن آن ممكن است، اشكال ندارد                     )  ٢٠٨١  همسئل(
 .بگوید فروشنده، نجس بودن آن را به او

 براى خوردن به     اگر چيز پاآى مانند روغن و نفت آه آب آشيدن آن ممكن نيست، نجس شود، چنانچه مثًال روغن نجس را                                )  ٢٠٨٢  مسئله(
و اگر براى آارى بخواهند آه شرط آن پاك بودن نيست، مثًال بخواهند نفت نجس را بسوزانند،                            ;  خریدار بدهند، معامله باطل و عمْل حرام است            

 .فروش آن اشكال ندارد
 اآنون متعارف است آه بعضى از        پس آنچه ;  انتفاع بردن به خون در غير خوردن و فروختن آن براى انتفاع حالل، جایز است                   )  ٢٠٨٣  مسئله(

 .فروشند، مانعى ندارد افراد خون خود را براى استفاده بيماران و مصدمان مى
جایز است با استفاده از وسایل پزشكى، خون بدن انسانى را به بدن شخص دیگر انتقال داد، ولى باید وزن آن را تعيين آنند و                                  )  ٢٠٨۴  مسئله(

 .ین صورت با یكدیگر مصالحه آنندبهاى آن را بگيرند و در غير ا
آورند اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد،            خرید و فروش روغن و داروهاى روان و عطرهایى آه از ممالك غيراسالمى مى                        )  ٢٠٨۵  مسئله(

 حيوانى باشد آه اگر رگ آن       گيرند، چنانچه در شهر آّفار از دست آافر بگيرند و از           ولى روغنى را آه از حيوان، بعد از آشتن آن مى          ;  اشكال ندارد 
باشد، مگر   باشد ليكن محكوم به عدم تذآيه و خوردنش حرام است و معامله آن باطل مى                آند، گرچه ميته و نجس نمى      را بُبرند خون از آن جستن مى      
نكه بدانند از دست آافر گرفته شده         اّما اگر در شهر مسلمانان و ممالك اسالمى باشد محكوم به طهارت است، مگر آ                   ;  آنكه داراى منفعت محّلله باشد     

 .است
 .اگر روباه خودش مرده باشد، خرید و فروش پوست آن حرام و معامله آن باطل است، مگر آنكه منفعت محّلله داشته باشد ) ٢٠٨۶ مسئله(
 باطل است، مگر آنكه منفعت      شود، آورند، یا از دست آافر گرفته مى       خرید و فروش گوشت و پيه آه از ممالك غيراسالمى مى             )  ٢٠٨٧  مسئله(

 .ندارد ولى اگر انسان بداند آه آنها از حيوانى است آه به دستور شرْع آشته شده، خرید و فروش آنها اشكال; محّلله داشته باشد
ا از دست آافر    ولى اگر انسان بداند آه آن فرد آن ر         ;  خرید و فروش گوشت و پيه آه از دست مسلمان گرفته شود، اشكال ندارد                 )  ٢٠٨٨  مسئله(

گرفته و تحقيق نكرده آه از حيوانى است آه به دستور شرْع آشته شده یا نه، خریدن آن حرام و معامله آن باطل است، مگر آنكه منفعت محّلله داشته                                
 .باشد
 .ا هم، اشكال نداردشود، پاك است و استفاده از آنها مانعى ندارد، و خرید و فروش آنه چرمهایى آه از خارج وارد مى ) ٢٠٨٩ مسئله(
 .خرید و فروش مسكرات، حرام و معامله آنها باطل است ) ٢٠٩٠ مسئله(
 .فروختن مال غصبى، باطل است و فروشنده باید پولى را آه از خریدار گرفته، به او برگرداند ) ٢٠٩١ مسئله(
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 .ددار اگر خریدار قصدش این باشد آه پول جنس را ندهد، معامله اشكال ) ٢٠٩٢ مسئله(
و اگر از اول      ;  اگر خریدار بخواهد پول جنس را بعدًا از حرام بپردازد و از اول هم قصدش این باشد، معامله اشكال دارد                                   )  ٢٠٩٣  مسئله(

 .قصدش این نباشد، معامله صحيح است ولى باید مقدارى را آه بدهكار است، از مال حالل پرداخت آند
 .باشد نفعت مقصوده از آنها حرام است، باطل و حرام مىخرید و فروش آالت لهو آه م ) ٢٠٩۴ مسئله(
استفاده از رادیو و تلویزیون، سينما، ماهواره و اینترنت و سایر وسایل ارتباط جمعى در صورتى آه مستلزم حرام و فساد افكار                         )  ٢٠٩۵  مسئله(

 .باشد و اخالق و ترویج باطل نباشد، جایز است و خرید و فروش آنها صحيح مى
مثًال آسى انگور   ;  توانند استفاده حالل از آن ببرند، به قصد این بفروشند آه آن را در حرام مصرف آنند                     اگر چيزى را آه مى       )  ٢٠٩۶  همسئل(

 .را به این قصد بفروشد آه از آن شراب تهّيه نمایند، معامله آن حرام و باطل است
 .ه روى آن مجسمه دارد، اشكال نداردخرید و فروش مجسمه و صابون یا چيزهاى دیگرى آ ) ٢٠٩٧ مسئله(
تصّرف در آن مال، حرام است، و اگر آسى آن را بخرد،             خرید چيزى آه از قمار یا دزدى یا از معامله باطل تهّيه شده، باطل و                 )  ٢٠٩٨  مسئله(

 .برگرداند اش باید به صاحب اصلى
فروشم، مشترى   ن را معّين آند، مثًال بگوید این یك من روغن را مى               اگر روغنى را آه با پيه مخلوط است بفروشد، چنانچه آ                )  ٢٠٩٩  مسئله(
تواند آن روغن را     ولى اگر آن را معّين نكند، بلكه یك من روغن بفروشد، بعد روغنى آه پيه دارد بدهد، مشترى مى                    ;  تواند معامله را به هم بزند      مى

 .پس بدهد و روغن خالص مطالبه نماید
نسى را آه ارزش و قيمت بيشترى دارد، به جنسى آه ارزش و قيمت آمترى دارد بفروشد، به صورتى آه این                               اگر مقدار ج     )  ٢١٠٠  مسئله(

گونه معامله، باعث رآود اقتصادى و ورشكستگى مالى و عرفًا منكر و باطل و ظلم بر آسى آه اضافه پرداخت آند باشد، ربا و حرام است و گناه                                    
 .ان، هفتاد مرتبه با محرم خود، زنا آندیك درهم ربا بزرگتر از آن است آه انس

توانند از یكدیگر    و نيز پدر و فرزند و زن و شوهر مى          ;  اگر مسلمان از آافرى آه در پناه اسالم نيست، ربا بگيرد اشكال ندارد                )  ٢١٠١  مسئله(
 .ربا بگيرند

 شرایط فروشنده و خریدار
 : براى فروشنده و خریدار هفت چيز شرط است ) ٢١٠٢ مسئله(

 ; اول، آنكه بالغ باشند
 ;دوم، آنكه عاقل باشند
 ; آنان را از تصّرف در اموالشان منع نكرده باشد١٦سوم، آنكه حاآم شرع،

 ; پس اگر مثًال آسى به شوخى بگوید مال خود را فروختم، معامله باطل است; چهارم، آنكه قصد خرید و فروش داشته باشند
 ; باشدپنجم، آنكه آسى آنان را مجبور نكرده 
 ;دهند، مالك باشند یا مثل پدر و جّد صغير، اختيار مال در دست آنان باشد ششم، آنكه جنس و عوضى را آه مى

 . هفتم، آنكه رشيد باشند و تا حّدى به وضع معامالت، آشنا باشند
 .و احكام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد

اگرچه پدر یا جّد آن بچه به او اجازه داده باشند آه معامله آند، ولى اگر بچه ممّيز باشد و چيز                        معامله با بچه نابالغ باطل است،          )  ٢١٠٣  مسئله(
همچنين اگر طفل وسيله باشد آه پول را به فروشنده بدهد و جنس را               ;  ها متعارف است معامله آند، اشكال ندارد       آم قيمتى را آه معامله آن براى بچه       
اند ـ معامله صحيح      خریدار بدهد و پول را به فروشنده برساند، ـ چون واقعًا دو نفر بالغ با یكدیگر معامله آرده                         به خریدار برساند، یا جنس را به           

 .رساند مى است، ولى باید فروشنده و خریدار یقين داشته باشند آه طفل، جنس و پول را به صاحب آن
د، باید جنس یا پولى را آه از او گرفته به صاحب آن بدهد یا از صاحبش                     اگر از بچه نابالغ چيزى بخرد یا چيزى به او بفروش               )  ٢١٠۴  مسئله(

اى ندارد، باید چيزى را آه از بچه گرفته از طرف صاحب آْن مظالم                شناسد و براى شناختن او هم وسيله       و اگر صاحب آن را نمى     ;  رضایت بخواهد 
 .او برساند، و اگر او را پيدا نكرد به مجتهد جامع الشرائط بدهدبدهد، ولى اگر چيزى را آه گرفته مال خود صغير باشد باید به ولّى 

 .تواند از بچه یا ولّى او مطالبه آند اگر آسى با بچه نابالغ معامله آند و جنس یا پولى آه به بچه داده از بين برود، نمى ) ٢١٠۵ مسئله(
ه بعد از معامله راضى شود و بگوید راضى هستم، معامله صحيح                   اگر خریدار یا فروشنده را به معامله مجبور آنند، چنانچ                 )  ٢١٠۶  مسئله(

 .است، ولى احتياط مستحب آن است آه دوباره صيغه معامله را بخوانند

                                                           
 .آسى آه از ِقبل حكومت شرعى منصوب شده است. ١٦
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 .اگر انسان مال آسى را بدون اجازه او بفروشد، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضى نشود و اجازه نكند، معامله باطل است ) ٢١٠٧ مسئله(
توانند مال طفل را بفروشند آه براى او مفسده نداشته باشد، بلكه تا مصلحت نباشد                            پدر و جّد پدرى طفل در صورتى مى               )  ٢١٠٨  مسئله(

 .توانند مال طفل را بفروشند آه مصلحت طفل در آن باشد نفروشند و وصّى پدر و وصّى جّد پدرى و مجتهد جامع الشرائط هم در صورتى مى
ى را غصب آند و بفروشد و بعد از فروش، صاحب مال معامله را براى خودش اجازه دهد، معامله صحيح است و                       اگر آسى مال    )  ٢١٠٩  مسئله(

 .احتياط آن است آه مشترى و صاحب مال در منفعتى آه براى جنس و عوض آن بوده با یكدیگر مصالحه آنند
بفروشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه نكند،            ش باشد اگر آسى مالى را غصب آند و به قصد اینكه پول آن، مال خود                      )  ٢١١٠  مسئله(

 .چند صّحت آن بعيد نيست آسى هم آه مال را غصب آرده اجازه نماید، صحيح بودن معامله اشكال دارد، هر و اگر براى; معامله باطل است
 شرایط جنس و عوض آن

 : شرط داردگيرند، پنج فروشند و چيزى آه عوض آن مى جنسى آه مى ) ٢١١١ مسئله(
 ;مقدار آن با وزن یا پيمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد. ١
بتوان آن را تحویل داد یا مشترى خود بتواند در اختيار بگيرد تا معامله عقالیى گردد، بنابراین، فروختن اسبى آه فرار آرده در صورتى آه                              .  ٢

دهد آه بتواند مال را پيدا آند و به قيمت آمترى بخرد تا معامله عقالیى                 مشترى احتمال مى  ولى اگر   ;  حّتى مشترى نتواند آن را بگيرد، صحيح نيست       
 ;گردد، صحيح است

 ;آند، معّين نماید خصوصّياتى را آه در جنس و عوض هست و به واسطه آنها ميل مردم به معامله فرق مى. ٣
 ;تواند بفروشد انسان نزد آسى گرو گذاشته، بدون اجازه او نمىپس مالى را آه . آسى در جنس یا در عوض آن، حّقى نداشته باشد. ۴
پس اگر مثًال آسى منفعت یك ساله خانه را            .  اگرچه جایز بودن، خالى از قّوت نيست        ;  بنا بر احتياط، خوِد جنس را بفروشد نه منفعت آن را               .  ۵

ثًال فرشى را از آسى بخرد و عوض آن، منفعت یك ساله خانه                 بفروشد، صحيح است، و چنانچه خریدار به جاى پول، منفعت ملك خود را بدهد، م                    
 .خود را به او واگذار آند، اشكال ندارد

 .احكام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد
همان جنس  تواند   آنند در آن شهر انسان باید با وزن یا پيمانه بخرد، ولى مى             جنسى را آه در شهرى با وزن یا پيمانه معامله مى            )  ٢١١٢  مسئله(

 .آنند، با دیدن خریدارى نماید را در شهرى آه با دیدن معامله مى
خواهد ده من    توان معامله آرد، به این نحو آه اگر مثًال مى           آنند با پيمانه هم مى     چيزى را آه با وزن آردن خرید و فروش مى            )  ٢١١٣  مسئله(

 .بدهدگيرد ده پيمانه  اى آه یك من گندم مى گندم بفروشد با پيمانه
ولى اگر خریدار و فروشنده راضى باشند آه در مال             ;  اگر یكى از شرطهایى آه گفته شد در معامله نباشد، معامله باطل است                   )  ٢١١۴  مسئله(

 .یكدیگر تصّرف آنند، تصّرف آنها اشكال ندارد
اى را آه مال براى آنها وقف شده از           استفاده معامله چيزى آه وقف شده، باطل است، ولى اگر به طورى خراب شود آه نتوانند                 )  ٢١١۵  مسئله(

آه ممكن باشد باید پول آن       آن ببَرند، مثًال حصير مسجد به طورى پاره شود آه نتوانند روى آن نماز بخوانند، فروش آن اشكال ندارد، و در صورتى                        
 .تر باشد آننده نزدیك را در همان مسجد به مصرفى برسانند آه به مقصود وقف

اند به طورى اختالف پيدا شود آه اگر ماِل وقف را نفروشند، گمان آن برود                  هرگاه بين آسانى آه مال را براى آنان وقف آرده            )  ٢١١۶  مسئله(
ولى چنانچه اختالف تنها با فروختن و تهّيه مكان دیگر             ;  توانند آن مال را بفروشند و بين موقوف عليهم تقسيم نمایند               آه ماْل یا جانى تلف شود، مى        

شود، الزم است آن موقوفه، به محّل دیگر تبدیل و یا با پول فروش آن، محّل دیگر خریدارى شود و به جاى مكان اول و در همان جهت                              طرف مى بر
 .وقف اولى، وقف گردد

و ;   ماِل مستأجر است   اند، اشكال ندارد، ولى استفاده آن ملك در مدت اجاره،          خرید و فروش ملكى آه آن را به دیگرى اجاره داده            )  ٢١١٧  مسئله(
تواند معامله خودش را به      اند، یا به گمان اینكه مدت اجاره آم است ملك را خریده باشد، پس از اّطالع مى                  اگر خریدار نداند آه آن ملك را اجاره داده        

 .هم بزند
 صيغه خرید و فروش

این مال را در عوض این پول «: فروشنده به فارسى بگوید آه     اگر مثًال;  در خرید و فروش، الزم نيست آه صيغه عربى بخوانند           )  ٢١١٨  مسئله(
داشته باشند، یعنى از گفتن این دو جمله،               انشا قصد باید ولى خریدار و فروشنده     ;  ، معامله صحيح است     »قبول آردم «:  بگوید مشترى و »فروختم

 .فروش باشد مقصودشان خرید و
گيرد، مال خود را ملك او آند و او بگيرد،            خریدار مى  ولى فروشنده در مقابل مالى آه از       اگر در موقع معامله صيغه نخوانند،          )  ٢١١٩  مسئله(

 .شوند مالك مى معامله صحيح است و هر دو
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 ها خرید و فروش ميوه
ح است، و   اى آه ُگل آن ریخته و دانه آن بسته است، به طورى آه معموًال از آفت گذشته باشد، پيش از چيدن صحي                         فروش ميوه   )  ٢١٢٠  مسئله(

 .نيز فروختن غوره بر درخت، اشكال ندارد
اى را آه بر درخت است، پيش از آنكه ُگلش بریزد، بفروشند، باید چيزى آه داراى ماليت و قابل فروش                                 اگر بخواهند ميوه     )  ٢١٢١  مسئله(

 .جداگانه و ملك فروشنده باشد با آن ضميمه نمایند
 .رخ شده، بر درخت بفروشند، اشكال ندارد، ولى نباید عوض آن را خرما بگيرنداگر خرمایى را آه زرد یا س ) ٢١٢٢ مسئله(
آه ظاهر و نمایان شده باشد و         شود، در صورتى   فروختن خيار و بادمجان و سبزیها و مانند اینها آه سالى چند مرتبه چيده مى                    )  ٢١٢٣  مسئله(

 .ردمعّين آنند آه مشترى در سال چند دفعه آن را بچيند، اشكال ندا
 .اگر خوشه گندم و جو را بعد از آنكه دانه بسته، به چيز دیگرى غير از گندم و جو بفروشند، اشكال ندارد ) ٢١٢۴ مسئله(

 نقد و نسيه
 توانند جنس و پول را از یكدیگر مطالبه نموده، تحویل بگيرند           اگر جنسى را نقد بفروشند، خریدار و فروشنده، بعد از معامله مى             )  ٢١٢۵  مسئله(

و تحویل دادن خانه و زمين و مانند اینها، به این است آه آن را در اختيار خریدار بگذارند آه بتواند در آن تصّرف آند، و تحویل دادن فرش و لباس                                  
 .نكندو مانند اینها به این است آه آن را طورى در اختيار خریدار بگذارند آه اگر بخواهد آن را به جاى دیگرى ببرد، فروشنده جلوگيرى 

پس اگر آسى جنسى را بفروشد آه سِر خرمن پول آن را بگيرد، چون مدت آامًال                  .  در معامله نسيه، مدت باید آامًال معلوم باشد          )  ٢١٢۶  مسئله(
 .معّين نشده، معامله باطل است

ولى ;   آن را از خریدار مطالبه نماید       تواند عوض  اند، نمى  اگر جنسى را نسيه بفروشد، پيش از تمام شدن مدتى آه قرار گذاشته                 )  ٢١٢٧  مسئله(
 .مطالبه نماید تواند پيش از تمام شدن مدت، طلبى را آه دارد از ورثه او داشته باشد، فروشنده مى اگر خریدار بميرد و از خودش مال

ولى ;  از خریدار مطالبه نماید    تواند عوض آن را       اند، مى  اگر جنسى را نسيه بفروشد، بعد از تمام شدن مدتى آه قرار گذاشته                   )  ٢١٢٨  مسئله(
 .اگر خریدار نتواند بپردازد، باید به او مهلت دهد

ولى اگر به آسى آه     ;  داند، مقدارى نسيه بدهد و قيمت آن را به او نگوید، معامله باطل است               اگر به آسى آه قيمت جنس را نمى         )  ٢١٢٩  مسئله(
دهم تومانى یك ریال از قيمتى آه نقد               د، مثًال بگوید جنسى را آه به تو نسيه مى                 تر حساب آن    داند نسيه بدهد و گران        قيمت نقدى جنس را مى       

 .آنم و او قبول آند، اشكال ندارد تر حساب مى فروشم، گران مى
آسى آه جنسى را نسيه فروخته و براى گرفتن پول آن مدتى قرار داده، اگر مثًال بعد از گذشتن نصف مدت، مقدارى از طلب                                 )  ٢١٣٠  مسئله(

 .خود را آم آند و بقّيه را نقد بگيرد، اشكال ندارد
 معامله َسَلف

این پول  «:  آن است آه مشترى پول را بدهد آه بعد از مدتى، جنس را تحویل بگيرد و اگر بگوید                   )  پيش فروش (»  معامله َسَلف «  )  ٢١٣١  مسئله(
، یا فروشنده پول را بگيرد و بگوید فالن جنس را فروختم            »قبول آردم «:  و فروشنده بگوید  »  دهم آه مثًال بعد از شش ماه فالن جنس را بگيرم            را مى 

 .آه بعد از شش ماه تحویل بدهم، معامله صحيح است
 .اگر آسى جنسى را َسَلف بفروشد و عوض آن را جنس دیگر یا پول بگيرد، معامله صحيح است ) ٢١٣٢ مسئله(

 شرایط معامله َسَلف
 :رط داردمعامله َسَلف پنج ش ) ٢١٣٣ مسئله(
آند، معّين نمایند، ولى دّقت زیاد هم الزم نيست و همين قدر آه مردم بگویند                                خصوصّياتى را آه قيمت جنس به واسطه آنها فرق مى                   .  ١

 پس معامله َسَلف در نان و گوشت و پوسِت حيوان و مانند اینها در صورتى آه نتوان خصوصّياتشان را به                        ;  خصوصّيات آن معلوم شده، آافى است      
 ;طورى معّين آنند آه جهالت مشترى بر طرف شود و معامله غررى باشد، باطل است

 ;دهم چون مدت آامًال معلوم نشده، معامله باطل است مدت را آامًال معّين آنند و اگر مثًال بگوید تا اوِل خرمن، جنسى را تحویل مى. ٢
 ; از آن جنس وجود داشته باشد آه اطمينان داشته باشند آه نایاب نخواهد بودوقتى را براى تحویل جنس معّين آنند آه در آن وقت، به قدرى. ٣
 ;ولى اگر از حرفهاى آنان جاى آن معلوم باشد، الزم نيست اسم آنجا را ببرند; باید محّل تحویل جنس را معّين نمایند.۴
آنند اگر سلف بفروشند، اشكال ندارد، ولى باید مثِل بعضى از               ىوزن یا پيمانه آن را معّين آنند و جنسى را هم آه معموًال با دیدن، معامله م                     .  ۵

 .مرغ تفاوت انواع آن به قدرى آم باشد آه مردم به آن اهميت ندهند اقسام گردو و تخم
 احكام معامله َسَلف
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مدت، اگرچه آن را تحویل نگرفته تواند جنسى را آه َسَلف خریده، پيش از تمام شدن مدت بفروشد و بعد از تمام شدن             انسان نمى   )  ٢١٣۴  مسئله(
 .ندارد باشد، فروختن آن اشكال

همچنين اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته        ;  در معامله َسَلف اگر فروشنده جنسى را آه قرارداد آرده، بدهد، مشترى باید قبول آند                    )  ٢١٣۵  مسئله(
 .آند طور نباشد، الزم نيست قبول نماید و اگر اینبدهد، یعنى همان اوصاف را با زیادتى آمال دارا باشد، مشترى باید قبول 

 .تواند قبول نكند تر از جنسى باشد آه قرارداد آرده، مشترى مى دهد، پست اگر جنسى را آه فروشنده مى ) ٢١٣۶ مسئله(
 .كال ندارداگر فروشنده به جاى جنسى آه قرارداد آرده، جنس دیگرى بدهد، در صورتى آه مشترى راضى شود، اش ) ٢١٣٧ مسئله(
تواند صبر   اگر جنسى را آه َسَلف فروخته در موقعى آه باید آن را تحویل دهد، نایاب شود و نتواند آن را تهّيه آند، مشترى مى                           )  ٢١٣٨  مسئله(

 .آند تا تهّيه نماید یا معامله را به هم بزند و چيزى را آه داده، پس بگيرد
 .ذارد آه بعد از مدتى تحویل دهد و پول آن را هم بعد از مدتى بگيرد، معامله صحيح استاگر جنسى را بفروشد و قرار بگ ) ٢١٣٩ مسئله(

 توان معامله را به هم زد مواردى آه مى
 :توانند معامله را به هم بزنند گویند و خریدار و فروشنده، در یازده صورت مى مى» خيار«حّق به هم زدن معامله را  ) ٢١۴٠ مسئله(

 ;گویند مى» خيار مجلس«معامله متفّرق نشده باشند و این خيار را اول، آنكه ازمجلس 
 ;»خيار َغْبن«دوم، آنكه مغبون شده باشند 

 ;»خيار شرط«سوم، آنكه در معامله شرط آنند آه تا مدت معّينى هر دو یا یكى از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند 
 ;»خيار تدليس« از آنچه هست، نشان دهد و طورى آند آه قيمت مال در نظر مردم زیاد شود چهارم، آنكه فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر

دهد، طور مخصوصى باشد و به آن شرط عمل نكند آه   پنجم، آنكه فروشنده یا خریدار، شرط آند آه آارى انجام دهد، یا شرط آند مالى را آه مى                 
 ;»خيار تخّلف شرط «تواند معامله را به هم بزند در این صورت، دیگرى مى

 ;»خيار عيب«ششم، آنكه در جنس یا عوض آن، عيبى باشد 
تواند معامله  اند، مال دیگرى است، آه اگر صاحب آن به معامله راضى نشود، خریدار مى هفتم، آنكه معلوم شود مقدارى از جنسى را آه فروخته      

ر معلوم شود مقدارى از چيزى را آه خریدار عوض قرار داده، مال دیگرى است و                    را به هم بزند یا پول آن مقدار را از فروشنده بگيرد، و نيز اگ                  
 ;»خيار شرآت«تواند معامله را به هم بزند، یا عوض آن مقدار را از خریدار بگيرد  صاحب آن راضى نشود، فروشنده مى

 شود طورى آه گفته، نبوده است آه در این صورت،              معلوم هشتم، آنكه فروشنده خصوصّيات جنس معّينى را آه مشترى ندیده به او بگوید، بعد                 
معلوم شود طورى آه گفته نبوده        دهد، بگوید، بعد   به هم بزند، و نيز اگر مشترى، خصوصّيات عوض معّينى را آه مى                تواند معامله را   مشترى مى 

 ;»رؤیت خيار«تواند معامله را به هم بزند  است، فروشنده مى
را تحویل ندهد آه اگر مشترى شرط نكرده باشد آه پرداخت               آه نقد خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس             نهم، آنكه مشترى پول جنسى را      

اگر جنسى را آه خریده، مثل بعضى از           ولى;  تواند معامله را به هم بزند       پول را به تأخير بيندازد و شرط تأخير جنس هم نشده باشد، فروشنده مى                  
رود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نكرده باشد آه پرداخت پول را به تأخير بيندازد و شرط                        مى بماند، از بين  ها باشد آه اگر یك روز         ميوه

 ;»خيار تأخير«تواند معامله را به هم بزند  تأخير جنس هم نشده باشد، فروشنده مى
 ;»خيار حيوان« هم بزند تواند معامله را به دهم، آنكه حيوانى را خریده باشد، آه خریدار تا سه روز مى

تواند معامله   فروخته، فرار نماید آه در این صورت، مشترى مى          مثًال اسبى را آه   ;  یازدهم، آنكه فروشنده نتواند جنسى را آه فروخته تحویل دهد          
 .»خيار تعّذر تسليم«را به هم بزند 

 .احكام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد
تر از قيمت معمولى آن بخرد، چنانچه به قدرى           يمت جنس را نداند یا در موقع معامله غفلت آند و جنس را گران                اگر خریدار ق    )  ٢١۴١  مسئله(

همچنين اگر فروشنده قيمت جنس ; تواند معامله را به هم بزند دهند، مى دانند و به آمى و زیادى آن اهميت مى گران خریده آه مردم او را مغبون مى      
آه مردم به مقدارى آه ارزان فروخته اهميت بدهند و او را             تر از قيمت آن بفروشد، در صورتى       ه غفلت آند و جنس را ارزان      را نداند یا موقع معامل    
 .تواند معامله را به هم بزند مغبون بدانند، مى

رند آه اگر فروشنده سر مدت       گذا فروشند و قرار مى    در معامله بيع شرط، آه مثًال خانه هزار تومانى را به دویست تومان مى                  )  ٢١۴٢  مسئله(
 .است پول را بدهد، بتواند معامله را به هم بزند، در صورتى آه خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشند، معامله صحيح

دهد،  و مى در معامله بيع شرط، اگرچه فروشنده اطمينان داشته باشد آه هرگاه سر مدت پول را ندهد، خریدار ملك را به ا                                    )  ٢١۴٣  مسئله(
تواند ملك را از ورثه او        ولى اگر سر مدت پول را ندهد، حق ندارد ملك را از خریدار مطالبه آند و اگر خریدار بميرد، نمى                          ;  معامله صحيح است  

 .مطالبه نماید
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 .مله را به هم بزندتواند معا اگر چاى مرغوب را با چاى نا مرغوب مخلوط آند و به اسم چاى مرغوب بفروشد، مشترى مى ) ٢١۴۴ مسئله(
بفهمد آه یك چشم آن آور است، چنانچه آن عيب پيش             اگر خریدار بفهمد مالى را آه گرفته عيبى دارد، مثًال حيوانى را بخرد و                 )  ٢١۴۵  مسئله(

و به نسبت تفاوت قيمت سالم و        دتواند معامله را به هم بزند، یا فرق قيمت سالم و معيوب آن را معّين آن                 دانسته، مى  نمى از معامله در مال بوده و او      
آن هشت   آه قيمت سالم   مالى را آه به چهار تومان خریده اگر بفهمد معيوب است، در صورتى               مثًال.  معيوب از پولى آه به فروشنده داده پس بگيرد          

رم پولى را آه داده یعنى یك تومان        تواند یك چها   باشد، مى  تومان و قيمت معيوب آن شش تومان باشد، چون فرق قيمت سالم و معيوب یك چهارم مى                  
 .از فروشنده بگيرد

دانسته،  اگر فروشنده بفهمد در عوضى آه گرفته عيبى هست، چنانچه آن عيب پيش از معامله در عوض بوده و او نمى                                          )  ٢١۴۶  مسئله(
 .ته شد، بگيردتواند معامله را به هم بزند، یا تفاوت قيمت سالم و معيوب را به دستورى آه در مسئله قبل گف مى

همچنين اگر در   ;  تواند معامله را به هم بزند      اگر بعد از معامله و پيش از تحویل گرفتن مال، عيبى در آن پيدا شود، خریدار مى                    )  ٢١۴٧  مسئله(
د تفاوت قيمت بگيرد،     تواند معامله را به هم بزند، ولى اگر بخواه            عوض مال بعد از معامله و پيش از تحویل گرفتن، عيبى پيدا شود، فروشنده مى                   

 .اشكال دارد
 .اگر بعد از معامله، عيب مال را بفهمد و فورًا معامله را به هم نزند، دیگر حّق به هم زدن معامله را ندارد ) ٢١۴٨ مسئله(
 .ندتواند معامله را به هم بز هرگاه بعد از خریدن جنْس عيب آن را بفهمد، اگرچه فروشنده حاضر نباشد، مى ) ٢١۴٩ مسئله(
 :تواند معامله را به هم بزند یا تفاوت قيمت بگيرد در چهار صورت اگر خریدار بفهمد مال عيبى دارد، نمى ) ٢١۵٠ مسئله(
 ; چنانچه موقع خریدن، عيب مال را بداند. ١
 ; در صورتى آه به عيب مال راضى شود. ٢
 ;»گيرم نمى فاوت قيمت همدهم و ت اگر مال عيبى داشته باشد، پس نمى«: هنگام معامله بگوید. ٣
ولى اگر عيبى را معّين آند و بگوید مال را با این عيب                        ;  »فروشم این مال را با هر عيبى آه دارد مى               «:  فروشنده هنگام معامله بگوید     .  ۴
 .بگيرد د یا تفاوتتواند براى عيبى آه فروشنده معّين نكرده، مال را پس بده فروشم و بعد معلوم شود عيب دیگرى هم دارد، خریدار مى مى

 :تواند تفاوت قيمت بگيرد تواند معامله را به هم بزند ولى مى در سه صورت اگر خریدار بفهمد مال عيبى دارد، نمى ) ٢١۵١ مسئله(
 ;بعد از معامله تغييرى در مال بدهد آه مردم بگویند به طورى آه خریدارى و تحویل داده شده، باقى نمانده است. ١
 ;له بفهمد مال عيب دارد و فقط حّق برگرداندن آن را ساقط آرده باشدبعد از معام. ٢
ولى اگر حيوان معيوبى را بخرد و پيش از گذشتن سه روز، عيب دیگرى پيدا آند،                    ;  بعد از تحویل گرفتن مال، عيب دیگرى در آن پيدا شود             .  ٣

 اگر فقط خریدار تا مدتى حّق به هم زدن معامله را داشته باشد و در آن                      تواند آن را پس بدهد، همچنين       اگرچه آن را تحویل گرفته باشد، باز هم مى          
 .تواند معامله را به هم بزند مدت، مال عيب دیگرى پيدا آند، اگرچه آن را تحویل گرفته باشد، مى

د، چنانچه او همان خصوصّيات اگر انسان مالى داشته باشد آه خودش آن را ندیده و دیگرى خصوصّيات آن را براى او گفته باش          )  ٢١۵٢  مسئله(
 .تواند معامله را به هم بزند را به مشترى بگوید و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد آه بهتر از آن بوده، مى

 مسائل متفّرقه خرید و فروش
شود،  ت مال، آم یا زیاد مى       اگر فروشنده قيمت خرید جنس را به مشترى بگوید، باید تمام چيزهایى راآه به واسطه آنها قيم                           )  ٢١۵٣  مسئله(

 .مثًال باید بگوید آه نقد خریده است یا نسيه; بگوید، اگرچه به همان قيمت یا به آمتر از آن بفروشد
این جنس را به این قيمت بفروش و هرچه زیادتر                 «:  اگر انسان جنسى را به آسى بدهد و قيمت آن را معّين آند و بگوید                            )  ٢١۵۴  مسئله(

و او  »  این جنس را به این قيمت به تو فروختم         «:  همچنين اگر بگوید  ;  هرچه زیادتر از آن قيمت بفروشد، مال دالل است         »   باشد فروختى، مال خودت  
 .یا به قصد فروختن، جنس را به او بدهد و او هم به قصد خریدن بگيرد، هرچه زیادتر از آن قيمت بفروشد، مال خود اوست» قبول آردم«: بگوید
گر قصاب گوشت نر بفروشد و به جاى آن، گوشت ماده بدهد، گناه آرده است، پس اگر آن گوشت را معّين آرده و گفته این                                  ا  )  ٢١۵۵  مسئله(

آه مشترى به گوشتى آه گرفته راضى           و اگر آن را معّين نكرده، در صورتى           ;  تواند معامله را به هم بزند         فروشم، مشترى مى    گوشت نر را مى    
 .ه او بدهدنشود، قصاب باید گوشت نر ب

اى به او بفروشد آه رنگ آن برود، مشترى            خواهم آه رنگ آن نرود و بّزاز پارچه          اى مى  اگر مشترى به بّزاز بگوید پارچه        )  ٢١۵۶  مسئله(
 .تواند معامله را به هم بزند مى

 .َقَسم خوردن در معامله اگر راست باشد، مكروه است و اگر دروغ باشد، حرام است ) ٢١۵٧ مسئله(
 

 حكام شرآتا
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اگر دو نفر بخواهند با هم در امرى شرآت آنند، چنانچه قبل از خواندن عقد شرآت یا بعد از آن، هر آدام مقدارى از مال خود                                )  ٢١۵٨  مسئله(
ى آنند آه   را با مال دیگرى به طورى مخلوط آند آه از یكدیگر تشخيص داده نشود و به عربى یا به زبان دیگر، صيغه شرآت را بخوانند، یا آار                                  

 .خواهند با یكدیگر شریك باشند، شرآت آنان صحيح است معلوم باشد مى
گذارند هر قدر مزد     گيرند، با یكدیگر شرآت آنند، مثل برخى دّالآها آه قرار مى           اگر چند نفر در مزدى آه از آار خودشان مى           )  ٢١۵٩  مسئله(

اند با   اّما اگر بخواهند با رضایت آنچه را مزد گرفته          ;  مزد آار خود را مالك هستند      گرفتند با هم قسمت آنند، شرآت آنان صحيح نيست و هر آدام،                
 .هم تقسيم آنند، جایز است

اگر دو نفر با یكدیگر شرآت آنند آه هر آدام به اعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود، ولى در جنسى آه                              )  ٢١۶٠  مسئله(
اّما اگر هر آدام دیگرى را وآيل آند آه جنس را براى او نسيه بخرد و بعد ; ده آن با یكدیگر شریك باشند، صحيح نيستاند و در استفا    هر آدام خریده  

 .هر شریكى جنس را براى خودش و شریكش بخرد آه هر دو بدهكار شوند، شرآت صحيح است
و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار شرآت آنند، و نيز                شوند، باید مكّلف     آسانى آه به واسطه عقد شرآت با هم شریك مى             )  ٢١۶١  مسئله(

آند، چون حق ندارد در مال خود تصّرف            باید بتوانند در مال خود تصّرف نمایند، پس آدم سفيهى آه مال خود را در آارهاى بيهوده مصرف مى                           
 .نماید، اگر شرآت آند صحيح نيست

آند بيشتر منفعت ببرد، یا شرط آنند آسى          آند یا بيشتر از شریك دیگر آار مى         ر مى اگر در عقد شرآت شرط آنند آسى آه آا           )  ٢١۶٢  مسئله(
 .اند عمل نمایند آند بيشتر منفعت ببرد، باید به شرطى آه آرده آند، یا آمتر آار مى آه آار نمى

ى اگر قرار بگذارند آه تمام ضرر یا بيشتر         ول;  اگر چند شریك با هم قرار بگذارند آه همه استفاده را یك نفر ببرد، صحيح نيست                 )  ٢١۶٣  مسئله(
 .آن را یكى از آنان بدهد، شرآت و قرارداد، هر دو صحيح است

اگر شرط نكنند آه یكى از شریكها بيشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمایه آنان به یك اندازه باشد منفعت و ضرر را هم به یك اندازه                            )  ٢١۶۴  مسئله(
مثًال اگر دو نفر شرآت آنند و سرمایه یكى از          .  یك اندازه نباشد، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند            برند و اگر سرمایه آنان به        مى

آنان دو برابر سرمایه دیگرى باشد، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگرى است، چه هر دو به یك اندازه آار آنند یا یكى آمتر آار آند، یا                                 
 .هيچ آار نكند

اگر در عقد شرآت شرط آنند آه هر دو با هم خرید و فروش نمایند، یا هر آدام به تنهایى معامله آنند، یا فقط یكى از آنان                                            )  ٢١۶۵  مسئله(
 .معامله آند، باید به قرارداد عمل نمایند

تواند با آن سرمایه معامله       اجازه دیگرى نمى   اگر معّين نكنند آه آدام یك از آنان با سرمایه خرید و فروش نماید، هيچ یك بدون                     )  ٢١۶۶  مسئله(
 .آند

اند آه نسيه بخرد یا نقد       مثًال اگر با او قرار گذاشته     .  شریكى آه اختيار سرمایه شرآت با اوست باید به قرارداد شرآت عمل آند                )  ٢١۶٧  مسئله(
با او قرارى نگذاشته باشند، باید به نحوى داد و ستد نماید آه               بفروشد، یا جنس را از محّل مخصوصى بخرد، باید به همان قرارداد عمل نماید و اگر                   

براى شرآت ضرر نداشته باشد و معامالت را به طورى آه متعارف است انجام دهد، پس اگر مثًال معمول است آه نقد بفروشد یا مال شرآت را در                               
 .تواند همين طور عمل آند سيه بدهد یا مال را به سفر ببرد، مىمسافرت همراه خود نبرد، باید به همين شكل عمل نماید و اگر معمول است آه ن

اند خرید و فروش آند و خسارتى براى            آند، اگر بر خالف قراردادى آه با او آرده             شریكى آه با سرمایه شرآت معامله مى           )  ٢١۶٨  مسئله(
ست، و نيز اگر با او قراردادى نكرده باشند و برخالف معمول            شرآت پيش آید، ضامن است، ولى اگر بعدًا به قراردادى آه شده معامله آند، صحيح ا                

 .اّما اگر بعدًا مطابق معمول معامله آند، معامله او صحيح است; باشد معامله آند، ضامن مى
 مقدارى از آن یا روى ننماید و در نگهدارى سرمایه آوتاهى نكند و اّتفاقاً         آند، اگر زیاده   شریكى آه با سرمایه شرآت معامله مى        )  ٢١۶٩  مسئله(

 .نيست تمام آن از بين برود، ضامن
آند اگر بگوید سرمایه از بين رفته و پيش حاآم شرع َقسم بخورد، باید حرف او را قبول                    شریكى آه با سرمایه شرآت معامله مى      )  ٢١٧٠  مسئله(
 .آرد
توانند در مال شرآت تصّرف آنند،       د برگردند، هيچ آدام نمى    ان اى آه به تصّرف در مال یكدیگر داده         اگر تمام شریكها از اجازه    )  ٢١٧١  مسئله(

تواند در مال شرآت تصّرف  و اگر یكى از آنان از اجازه خود برگردد، شریكهاى دیگر حّق تصّرف ندارند، ولى آسى آه از اجازه خود برگشته، مى         
 .آند

مگر آنكه تقسيم اموال مستلزم ضرر      ;  آنند، باید دیگران قبول نمایند    هرگاه یكى از شریكها تقاضا آند آه سرمایه شرآت را تقسيم             )  ٢١٧٢  مسئله(
 .توانند او را وادار به قبول تقسيم نماید بر شریك دیگر باشد یا شرآت مدت داشته باشد، آه در این صورت، نمى
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د در مال شرآت تصّرف آنند، مگر آنكه          توانن اگر یكى از شریكها بميرد یا دیوانه یا بيهوش یا سفيه شود، شریكهاى دیگر نمى                   )  ٢١٧٣  مسئله(
 .شرآت داراى مدت باشد آه در آن مدت، تصّرف جایز است

اگر شریك، چيزى را براى خود نسيه بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست، ولى اگر براى شرآت بخرد و شریك دیگر بگوید                            )  ٢١٧۴  مسئله(
 .تبه آن معامله راضى هستم، نفع و ضررش مال هر دوى آنان اس

دانستند شرآت درست    اى آنند و بعد بفهمند شرآت باطل بوده، چنانچه طورى باشد آه اگر مى                   اگر با سرمایه شرآت معامله       )  ٢١٧۵  مسئله(
و اگر این طور نباشد، در      ;  نيست، به تصّرف در مال یكدیگر راضى بودند، معامله صحيح است و هر چه از آن معامله پيدا شود، مال همه آنان است                       

و در هر    ;  باشد اند، بگویند به آن معامله راضى هستيم، معامله صحيح وگرنه باطل مى                     آه آسانى آه به تصّرف دیگران راضى نبوده             ورتىص
تواند مزد زحمتهاى خود را به اندازه معمول از        صورت هر آدام از آنان آه براى شرآت آارى آرده است، اگر به قصد مّجانى آار نكرده باشد، مى                  

 .اى دیگر بگيردشریكه
 

 احكام صلح
آن است آه انسان با دیگرى توافق آند آه مقدارى از مال یا منفعت مال خود را ِملك او آند، یا از طلب یا حّق خود بگذرد، خواه در                                          »  صلح«

 .برابر عوض باشد یا بدون عوض
شند و آسى آنان را مجبور نكرده باشد، قصد صلح داشته               آنند، باید بالغ و عاقل با        دو نفرى آه چيزى را به یكدیگر صلح مى             )  ٢١٧۶  مسئله(

 .باشند و حاآم شرع هم آنان را از تصّرف در اموالشان منع نكرده باشد
 .اند، صحيح است الزم نيست صيغه صلح به عربى خوانده شود، بلكه با هر لفظى آه بفهماند با هم صلح و سازش آرده ) ٢١٧٧ مسئله(
سال نگهدارى آند و از شير آن استفاده نماید و مقدارى روغن بدهد،                  سفندهاى خود را به چوپان بدهد آه مثًال یك          اگر آسى گو    )  ٢١٧٨  مسئله(

ولى اگر گوسفند را یك ساله به چوپان اجاره دهد آه از شير              ;  چنانچه شير گوسفند را در مقابل زحمتهاى چوپان و آن روغن صلح آند، صحيح است                
 .خالى از وجه نيست مقدارى روغن بدهد، اشكال دارد، هرچند صّحت آنآن استفاده آند و در عوض، 

 .اگر آسى بخواهد طلب یا حّق خود را به دیگرى صلح آند، در صورتى صحيح است آه او قبول نماید ) ٢١٧٩ مسئله(
ه آمتر از مقدارى آه هست صلح آند،           اگر انسان مقدار بدهى خود را بداند و طلبكار او نداند، چنانچه طلبكار طلب خود را ب                         )  ٢١٨٠  مسئله(

مثًال پنجاه تومان طلبكار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نماید، مقدار زیادى براى بدهكار حالل نيست، مگر آنكه مقدار بدهى خود را به او                                    
 .آرد  صلح مىدانست، باز هم به آن مقدار بگوید و او را راضى آند، یا طورى باشد آه اگر مقدار طلب خود را مى

اگر از آسى طلبى دارد آه باید بعد از مدتى بگيرد، چنانچه طلب خود را به مقدار آمترى صلح آند و مقصودش این باشد آه                                   )  ٢١٨١  مسئله(
 .مقدارى از طلب خود را گذشت آند و بقّيه را نقد بگيرد، اشكال ندارد

توانند صلح را به هم بزنند و نيز اگر در ضمن معامله براى هر                 ایت یكدیگر مى  اگر دو نفر چيزى را با هم صلح آنند، با رض              )  ٢١٨٢  مسئله(
 .تواند صلح را به هم بزند دو یا یكى از آنان، حّق به هم زدن معامله را قرار داده باشند، آسى آه آن حق را دارد، مى

توانند معامله را به هم بزنند و نيز اگر مشترى حيوانى را                  اند، مى  تا وقتى خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفّرق نشده                )  ٢١٨٣  مسئله(
بخرد تا سه روز حّق به هم زدن معامله را دارد و همچنين اگر پول جنسى را آه نقد خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگيرد، فروشنده                                              

 حّق به هم زدن صلح را ندارد و در هشت صورت دیگر آه                 آند در این سه صورت      ولى آسى آه مال را صلح مى       ;  تواند معامله را به هم بزند       مى
 .تواند صلح را به هم بزند در احكام خرید و فروش گفته شد مى

تواند تفاوت قيمت صحيح و معيوب را         تواند صلح را به هم بزند، ولى نمى          اگر چيزى را آه به صلح گرفته معيوب باشد، مى              )  ٢١٨۴  مسئله(
 .بگيرد
 مال خود را به آسى صلح نماید و با او شرط آند آه اگر بعد از مرگ وارثى نداشتم، باید چيزى را آه به تو صلح آردم                                هرگاه  )  ٢١٨۵  مسئله(

 .وقف آنى و او هم این شرط را قبول آند، باید به شرط عمل نماید
 

 احكام اجاره
همچنين باید  ;  باشند و به اختيار خودشان اجاره را انجام دهند        آند، باید مكّلف و عاقل       اجاره دهنده و آسى آه چيزى را اجاره مى          )  ٢١٨۶  مسئله(

آند، اگر چيزى را بدون اجازه ولّى اجاره آند یا             پس سفيهى آه مال خود را در آارهاى بيهوده مصرف مى             .  در مال خود حّق تصّرف داشته باشند        
 .اجاره دهد، صحيح نيست
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 .ود و مال او را اجاره دهدتواند از طرف دیگرى وآيل ش انسان مى ) ٢١٨٧ مسئله(
اگر ولّى یا قّيم بچه مال او را اجاره دهد یا خود او را اجير دیگرى نماید، اشكال ندارد و اگر مدتى از زمان بالغ شدن او را جزو      )  ٢١٨٨  مسئله(

 طورى بوده آه اگر مقدارى از زمان بالغ بودن           ولى هرگاه ;  تواند بقّيه مدت اجاره را به هم بزند         مدت اجاره قرار دهد، بعد از آنكه بچه بالغ شد، مى           
 .تواند اجاره را به هم بزند آرد، برخالف مصلحت او بوده، نمى بچه را جزو مدت اجاره نمى

تواند از یك نفر     و آسى آه به مجتهد دسترس ندارد، مى       ;  توان اجير آرد   بچه صغيرى را آه ولّى ندارد، بدون اجازه مجتهد نمى           )  ٢١٨٩  مسئله(
 .من آه عادل باشد، اجازه بگيرد و او را اجير نماید، به شرط آنكه اجير گرفتن بچه نابالغ به مصلحت او باشدمؤ

ملك خود را به تو اجاره       «:  بلكه اگر مالك به آسى بگوید      ;  اجاره دهنده و مستأجر الزم نيست صيغه اجازه را به عربى بخوانند                )  ٢١٩٠  مسئله(
همچنين اگر حرفى نزنند و مالك به قصد اینكه ملك را اجاره دهد، آن را به مستأجر واگذار                        ;  ، اجاره صحيح است    »مقبول آرد «:  و او بگوید  »  دادم

 .آند و او هم به قصد اجاره آردن، بگيرد، اجاره صحيح است
رف معامله، مشغول آن عمل     اگر انسان بدون خواندن صيغه اجاره، بخواهد براى انجام عملى اجير شود، همين آه با رضایت ط                   )  ٢١٩١  مسئله(

 .شد، اجاره صحيح است
 .تواند حرف بزند اگر با اشاره بفهماند آه ملك را اجاره داده یا اجاره آرده، صحيح است آسى آه نمى ) ٢١٩٢ مسئله(
تواند آن  اده نماید، مستأجر نمىاگر خانه یا مغازه یا اتاقى را اجاره آند و صاحب ملك با او شرط آند آه فقط خود او از آنها استف              )  ٢١٩٣  مسئله(

تواند آن را به دیگرى اجاره دهد، ولى اگر بخواهد به زیادتر از مقدارى آه اجاره آرده آن را اجاره                       و اگر شرط نكند، مى    ;  را به دیگرى اجاره دهد    
 جنسى آه اجاره آرده آن را اجاره دهد، مثًال اگر با              دهد، بنا بر احتياط واجب باید در آن، آارى مانند تعمير و سفيدآارى انجام داده باشد، یا به غير                      

 .پول اجاره آرده به گندم یا چيز دیگر اجاره دهد
و اگر شرط نكند، چنانچه      ;  توان او را به دیگرى اجاره داد        اگر اجير با انسان شرط آند آه فقط براى خود انسان آار آند، نمى                  )  ٢١٩۴  مسئله(

 .تواند زیادتر بگيرد اده، اجاره دهد، بنا بر احتياط واجب باید زیادتر نگيرد و اگر به چيز دیگرى اجاره دهد، مىاو را به چيزى آه اجرت او قرار د
اگر غير از خانه و مغازه و اتاق و اجير، چيز دیگرى، مثًال زمين را اجاره آند و مالك با او شرط نكند آه فقط خودش از آن                                       )  ٢١٩۵  مسئله(

ه بيشتر از مقدارى آه اجاره آرده آن را اجاره دهد، مانعى ندارد، هرچند احتياط مستحب آن است آه به چيز دیگرى اجاره                               استفاده نماید، اگرچه ب    
 .دهد و یا آارى در آن زمين انجام داده باشد

تواند نصف دیگر آن را      ، مى اى را مثًال یك ساله به صد تومان اجاره آند و از نصف آن خودش استفاده نماید                  اگر خانه یا مغازه     )  ٢١٩۶  مسئله(
ولى اگر بخواهد نصف آن را به زیادتر از مقدارى آه اجاره آرده، مثًال به صد و بيست تومان اجاره دهد، بنا بر احتياط                               ;  به صد تومان اجاره دهد     

 .واجب باید در آن، آارى مانند تعمير انجام داده باشد یا به غير از جنسى آه اجاره آرده، اجاره دهد
 دهند یط مالى آه آن را اجاره مىشرا

 :دهند شش شرط دارد چيزى را آه اجاره مى ) ٢١٩٧ مسئله(
 ; هاى خود را اجاره دادم، درست نيست پس اگر آسى بگوید یكى از خانه. اول، آنكه معّين باشد

 ; ه آامًال معلوم باشددهد، طورى خصوصّيات آن را بگوید آ دوم، آنكه مستأجر آن را ببيند، یا آسى آه آن را اجاره مى
پس اجاره دادن اسبى آه فرار آرده و در اختيار گرفتنش           .  سوم، آنكه تحویل دادن آن براى موجر و یا در اختيار گرفتن براى مستأجر، ممكن باشد               

 ;ولو به وسيله مستأجر ممكن نباشد، باطل است
 ;دن نان و ميوه و خوردنيهاى دیگر صحيح نيستچهارم، آنكه مال به واسطه استفاده آردن از بين نرود، پس اجاره دا

پس اجاره دادن زمين براى زراعت در صورتى آه آب باران آفایت آن را                .  اند، ممكن باشد   اى آه مال را براى آن اجاره داده         پنجم، آنكه استفاده  
 ;نكند و از آب نهر هم مشروب نشود، صحيح نيست

د او باشد، و اگر مال شخص دیگرى را اجاره دهد، در صورتى صحيح است آه صاحبش                              دهد، مال خو    ششم، آنكه چيزى را آه اجاره مى           
 .رضایت دهد

 .اش استفاده آنند، اشكال ندارد اجاره دادن درخت براى آنكه از ميوه ) ٢١٩٨ مسئله(
لى اگر به واسطه شيردادن، حّق       و;  تواند براى شير دادن به بچه اجير شود و الزم نيست از شوهر خود، اجازه بگيرد                     زن مى   )  ٢١٩٩  مسئله(

 .تواند اجير شود شوهر از بين برود، بدون اجازه او نمى
 دهند اى آه مال را براى آن اجاره مى شرایط استفاده

 :دهند، چهار شرط دارد اى آه مال را براى آن اجاره مى استفاده ) ٢٢٠٠ مسئله(
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دادن حيوان براى حمل و نقل          فروشى یا نگهدارى شراب و آرایه         غازه براى شراب   بنابراین براى مثال، اجاره دادن م        .  آنكه حالل باشد     اول،
 ;شراب، باطل است

 ;دوم، آنكه پول دادن براى آن استفاده در نظر مردم، بيهوده نباشد
مثًال اگر حيوانى را آه      ;  اینداى را آه مستأجر باید از آن ببرد، معّين نم              استفاده.  دهند، چند استفاده دارد     سوم، آنكه اگر چيزى را آه اجاره مى          

 ;هاى آن برد اجاره دهند، باید موقع اجاره معّين آنند آه سوارى یا باربرى آن مورد نظر است یا همه استفاده دهد و بار مى سوارى مى
طور  ار بگذارند آه لباس معّينى را به      مثًال با خّياط قر   ;  معّين آنند  چهارم، آنكه مدت استفاده را معّين نمایند، و اگر مدت معلوم نباشد، ولى عمل را               

 .است مخصوصى بدوزد، آافى
 .اگر ابتداى مدت اجاره را معّين نكنند، ابتداى آن بعد از خواندن صيغه اجاره است ) ٢٢٠١ مسئله(
 اجاره صحيح است، اگرچه      اى را مثًال یك ساله اجاره دهند و ابتداى آن را یك ماه بعد از خواندن صيغه قرار دهند،                          اگر خانه   )  ٢٢٠٢  مسئله(

 .خوانند خانه در اجاره دیگرى باشد موقعى آه صيغه را مى
 .اگر مدت اجاره را معلوم نكند و بگوید هر وقت در خانه نشستى، اجاره آن ماهى ده تومان است، بعيد نيست اجاره صحيح باشد ) ٢٢٠٣ مسئله(
 . ده تومان به تو اجاره دادم و بقّيه به همان قيمت، صحيح استاگر به مستأجر بگوید خانه را یك ماهه به  ) ٢٢٠۴ مسئله(
مانند، اگر قرار بگذارند آه مثًال شبى  آنند و معلوم نيست چه قدر در آن مى اى را آه افراد غریب و زّوار در آن منزل مى     خانه  )  ٢٢٠۵  مسئله(

 .دگرد یك تومان بدهند، بعيد نيست اجاره صحيح باشد و آثار آن مترّتب مى
 مسائل متفّرقه اجاره

پس اگر از چيزهایى است آه مثل گندم با وزن معامله                  .  دهد باید معلوم باشد      اى را آه مستأجر بابت اجاره مى           االجاره مال  )  ٢٢٠۶  مسئله(
عّين باشد و اگر مثل اسب و        آنند، باید شماره آن م      مرغ با شماره معامله مى      آنند، باید وزن آن معلوم باشد و اگر از چيزهایى است آه مثل تخم                  مى

 .گوسفند است، باید اجاره دهنده آن را ببيند، یا مستأجر خصوصّيات آن را به او بگوید
 .االجاره را جو یا گندم همان زمين قرار دهند، اجاره صحيح نيست اگر زمينى را براى زراعت جو یا گندم اجاره دهد و مال ) ٢٢٠٧ مسئله(
همچنين اگر براى انجام عملى اجير      ;   را اجاره داده تا آن چيز را تحویل ندهد، حق ندارد اجاره آن را مطالبه آند                 آسى آه چيزى    )  ٢٢٠٨  مسئله(

 .شده باشد، پيش از انجام عمل، حّق مطالبه اجرت ندارد
ر مدت اجاره از آن استفاده        هرگاه چيزى را آه اجاره داده تحویل دهد، اگرچه مستأجر تحویل نگيرد یا تحویل بگيرد و تا آخ                           )  ٢٢٠٩  مسئله(

 .بدهد را االجاره آن نكند، باید مال
اگر انسان اجير شود آه در روز معّينى آارى را انجام دهد و در آن روز براى انجام آن آار حاضر شود، آسى آه او را اجير                                 )  ٢٢١٠  مسئله(

گر خّياطى را در روز معيّنى براى دوختن لباسى اجير نماید و خّياط در آن                 آرده، اگرچه آن آار را به او ارجاع ندهد، باید اجرت او را بدهد، مثًال ا                 
 .روز آماده آار باشد، اگرچه پارچه را به او ندهد آه بدوزد، باید اجرتش را بدهد چه خّياط بيكار باشد، چه براى خودش یا دیگرى آار آند

االجاره را به مقدار معمول به صاحب ملك          ره باطل بوده، مستأجر باید مال      اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود آه اجا              )  ٢٢١١  مسئله(
ساله به صد تومان اجاره آند بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجاره آن خانه معموًال پنجاه تومان است، باید پنجاه                          اى را یك   بدهد، مثًال اگر خانه   

همچنين اگر بعد از گذشتن مقدارى از مدت اجاره معلوم شود آه اجاره                  ;   تومان را بپردازد    تومان را بدهد و اگر دویست تومان است، باید دویست             
 .باطل بوده، باید اجاره آن مدت را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد

روى  ن هم زیاده   اگر چيزى را آه اجاره آرده از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن آوتاهى نكرده و در استفاده بردن از آ                                   )  ٢٢١٢  مسئله(
روى نكرده و در نگهدارى آن هم          اى را آه به خّياط داده از بين برود، در صورتى آه خّياط زیاده                   همچنين اگر مثًال پارچه    ;  ننموده، ضامن نيست  

 .آوتاهى نكرده باشد، نباید عوض آن را بدهد
 .هرگاه صنعتگر چيزى را آه گرفته از بين ببرد، ضامن است ) ٢٢١٣ مسئله(
اگر قصاب سر حيوانى را بُبرد و آن را حرام آند چه مزد گرفته باشد، چه مّجانى سر بریده باشد، باید قيمت آن را به صاحبش                                 )  ٢٢١۴  سئلهم(
 .بدهد
ف شود یا   اگر حيوانى را اجاره آند و معّين نماید آه چقدر بار بر آن بگذارد، چنانچه بيشتر از آن مقدار بار آند و آن حيوان تل                               )  ٢٢١۵  مسئله(

 همچنين اگر مقدار بار را معّين نكرده باشند و بيشتر از معمول بار آند و حيوان تلف شود یا معيوب گردد، ضامن است; معيوب شود، ضامن است
 ضامن  اگر حيوانى را براى بردن بار شكستنى اجاره دهد، چنانچه آن حيوان بلغزد یا رم آند و بار را بشكند، صاحب حيوان،                              )  ٢٢١۶  مسئله(
 .ولى اگر به واسطه زدن و مانند آن آارى آند آه حيوان زمين بخورد و بار را بشكند، ضامن است; نيست
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اگر پزشك به دست خود به بيمار دارو بدهد، یا نوع بيمارى و داروى بيمار را به او بگوید و بيمار دارو را بخورد، چنانچه در                               )  ٢٢١٧  مسئله(
ولى اگر فقط بگوید فالن دارو براى فالن بيمارى          ;  آوتاهى آند و به بيمار ضررى برسد یا بميرد، پزشك ضامن است            معالجه از نظر علمى یا عملى        

مفيداست و به واسطه خوردن دارو ضررى به بيمار برسد یا بميرد، پزشك ضامن نيست، و ناگفته نماند آه این نحو طبابت از پزشكان، غير                                               
 .ل استمتعارف است و متعارف همان صورت قب

هرگاه پزشك به بيمار یا ولّى او بگوید آه اگر ضررى به بيمار برسد ضامن نباشد، در صورتى آه دّقت و احتياط خود را بكند                               )  ٢٢١٨  مسئله(
 .و به بيمار ضررى برسد یا بميرد، پزشك ضامن نيست

 معامله را به هم بزنند، همچنين اگر در اجاره شرط آنند             توانند مستأجر و آسى آه چيزى را اجاره داده، با رضایت یكدیگر مى              )  ٢٢١٩  مسئله(
 .توانند طبق قرارداد، اجاره را به هم بزنند آه هر دو یا یكى از آنان، حّق به هم زدن معامله را داشته باشند، مى

 متوجه نباشد آه مغبون است،         اگر اجاره دهنده یا مستأجر بفهمد آه مغبون شده است، چنانچه در موقع خواندن صيغه اجاره                          )  ٢٢٢٠  مسئله(
توانند اجاره  ولى اگر در صيغه اجاره، شرط آنند آه اگر مغبون هم باشند حّق به هم زدن معامله را نداشته باشند، نمى            ;  تواند اجاره را به هم بزند      مى

 .را به هم بزنند
تواند اجاره را به هم بزند و چيزى           نماید، مستأجر مى   اگر چيزى را اجاره دهد و پيش از آنكه تحویل دهد، آسى آن را غصب                   )  ٢٢٢١  مسئله(

را آه به اجاره دهنده داده پس بگيرد، یا اجاره را به هم نزند و اجاره مدتى را آه در تصّرف غصب آننده بوده به ميزان معمول از او بگيرد، پس                                      
تواند پانزده    و اجاره معمولى ده روز آن پانزده تومان باشد، مى             اگر حيوانى را یك ماهه به ده تومان اجاره نماید و آسى آن را ده روز غصب آند                      

 .تومان را از غصب آننده، بگيرد
تواند اجاره را به هم بزند و فقط حق دارد               اگر چيزى را آه اجاره آرده تحویل بگيرد و بعْد دیگرى آن را غصب آند، نمى                         )  ٢٢٢٢  مسئله(

 .ده، بگيردآرایه آن چيز را به مقدار معمول از غصب آنن
االجاره را به    خورد و مستأجر باید مال      اگر پيش از آنكه مدت اجاره تمام شود، ملك را به مستأجر بفروشد اجاره به هم نمى                          )  ٢٢٢٣  مسئله(

 .همچنين است اگر آن را به دیگرى بفروشد; فروشنده بدهد
اند،  اى آه شرط آرده     يچ قابل استفاده نباشد، یا قابل استفاده        اگر پيش از شروع مدت اجاره، ملك به طورى خراب شود آه ه                    )  ٢٢٢۴  مسئله(

گردد، بلكه اگر طورى باشد آه بتواند استفاده مختصرى هم از آن                 شود و پولى آه مستأجر به صاحب ملك داده به او برمى                نباشد، اجاره باطل مى    
 .تواند اجاره را به هم بزند بَبرد، مى

 آند و بعد از گذشتن مقدارى از مدت اجاره، به طورى خراب شود آه هيچ قابل استفاده نباشد، یا قابل                                    اگر ملكى را اجاره       )  ٢٢٢۵  مسئله(
تواند اجاره مدت    شود، و اگر استفاده مختصرى هم بتواند از آن بَبرد، مى             اند، نباشد، اجاره مدتى آه باقى مانده باطل مى           اى آه شرط آرده    استفاده

 .باقى مانده را به هم بزند
اى را آه مثًال دو اتاق دارد اجاره دهد و یك اتاق آن خراب شود، چنانچه فورًا آن را بسازد و هيچ مقدار از استفاده آن                             اگر خانه   )  ٢٢٢۶  مسئله(

استفاده ولى اگر ساختن آن به قدرى طول بكشد آه مقدارى از                  ;  تواند اجاره را به هم بزند         شود و مستأجر هم نمى       از بين نرود، اجاره باطل نمى        
 .تواند اجاره باقى مانده را به هم بزند شود و مستأجر مى مستأجر از بين برود، اجاره به آن مقدار باطل مى

ولى اگر خانه، مال اجاره دهنده نباشد، مثًال دیگرى وصّيت آرده باشد            ;  شود اگر اجاره دهنده یا مستأجر بميرد، اجاره باطل نمى          )  ٢٢٢٧  مسئله(
ت منفعت خانه مال او باشد، چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پيش از تمام شدن مدت اجاره، بميرد، از وقتى آه مرده اجاره باطل                                   آه تا او زنده اس     

 .است
گيرد به آارگر    اگر صاحب آار بّنا را وآيل آند آه براى او آارگر بگيرد، چنانچه بّنا آمتر ازمقدارى آه از صاحب آار مى                             )  ٢٢٢٨  مسئله(

ولى اگر اجير شود آه ساختمان را تمام آند و براى خود اختيار بگذارد آه                 ;  ، زیادى آن بر او حرام است و باید آن را به صاحب آار بدهد                 مزد بدهد 
 .خودش بسازد یا به دیگرى بدهد، در صورتى آه آمتر از مقدارى آه اجير شده به دیگرى بدهد، زیادى آن براى او حالل است

 .رز قرار بگذارد آه مثًال پارچه را با نيل رنگ آند، چنانچه با ماّده دیگرى رنگ نماید، حق ندارد چيزى بگيرداگر رنگ ) ٢٢٢٩ مسئله(
 احكام سرقفلى

آنند، مدت اجاره آه به پایان رسيد، بدون اجازه صاحب محل،              آسانى آه خانه یا مغازه یا غير آنها را از صاحبانش اجاره مى                 )  ٢٢٣٠  مسئله(
نجا اقامت آنند و باید محل را در صورت عدم رضایت صاحبش فورًا تخليه آنند و اگر نكنند، غاصب و ضامن محل و ضامن مثِل                                حرام است در آ   

چه مدت اجاره آنها آوتاه باشد یا طوالنى، و چه بودن آنها در مدت اجاره، موجب                 ;  االجاره آن هستند و براى آنها به هيچ وجه حّقى شرعًا نيست             مال
 .رزش محل شده باشد یا نه، و چه بيرون رفتن از آنجا، موجب نقص در تجارتشان باشد یا نه، مگر آنكه شرط ضمن عقد در آار باشدزیاد شدن ا
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اش صحيح نيست، مگر به اجازه          اش گذشته است، آن محل را اجاره آند، اجاره              اگر آسى از مستأجر قبلى آه مدت اجاره              )  ٢٢٣١  مسئله(
حل حرام و غصب است و اگر به محل خسارت وارد شود یا از بين برود، موجب ضمان است، و مادامى آه توّقف نموده                         صاحب ملك و توّقفش در م     

 .االجاره را به مالك بپردازد است، باید مثل مال
يرد، حرام  اگر شخص غاصب آه مستأجر قبلى است، چيزى به عنوان سرقفلى از شخصى آه محل را به او اجاره داده است بگ                         )  ٢٢٣٢  مسئله(

 .اى نابود شود، ضامن است است، و اگر آنچه را آه به عنوان سرقفلى گرفته است از بين برود یا به سبب حادثه
تواند آن محل    اگر محّلى را به مدتى اجاره آند و حق داشته باشد آه در بين مدت به غير اجاره دهد و اجاره محل ترّقى آند، مى                           )  ٢٢٣٣  مسئله(

اى را به    مثال اگر مغازه  .  ر آه اجاره آرده است، اجاره دهد و مقدارى هم به عنوان سرقفلى از آن شخص آه به او اجاره داده بگيرد                       را به همان مقدا   
مدت ده سال به ماهى ده تومان اجاره نموده و پس از مدتى اجاره محل به ماهى صد تومان افزایش پيدا آرد، در صورتى آه حّق اجاره داشته باشد                                   

ند آنجا را در مابقى مدت به ماهى ده تومان اجاره دهد، و یك هزار تومان مثال به رضایت طرفين از آن شخص بگيرد آه محل را به او اجاره                          توا مى
 .دهد
اگر محّلى را از صاحبش اجاره آند و شرط آند آه مدت بيست سال مثال قيمت اجاره را باال نبرد و شرط آند آه اگر محّل                                         )  ٢٢٣۴  مسئله(
آور را به غير تحویل داد، صاحب محل با شخص ثالث نيز به همين نحو عمل آند، و اگر شخص ثالث به دیگرى تحویل داد، نيز به همين نحو                                      مذ

عمل آند و اجاره را باال نبرد، جایز است از براى مستأجر آه محل را به دیگرى تحویل دهد و مقدارى سرقفلى از او بگيرد آه محل را به او تحویل                               
تواند به حسب قرارداد تحویل دهد و از او به این عنوان                   هد، و سرقفلى به این نحو حالل است و دومى به سومى و سومى به چهارمى نيز مى                           د

 .سرقفلى بگيرد
ل نداشته  االجاره را تا مدتى، زیاد نكند و حّق اخراج او را از مح                اگر مستأجر بر موجر در ضمن عقد اجاره شرط آند آه مال               )  ٢٢٣۵  مسئله(

تواند مبلغى از او     باشد و حق داشته باشد به مقدارى آه اجاره نموده در سالهاى بعد از او اجاره نماید و بر موجر الزم باشد آه به او اجاره بدهد، مى                            
 .یا از غير از او، براى اسقاط حّق خود یا براى تخليه محل بگيرد، و این گونه سرقفلى، حالل است

تواند هر مقدارى بخواهد به عنوان سرقفلى از شخص بگيرد آه محل را به او اجاره دهد، و اگر مستأجر حّق اجاره به                         ك مى مال  )  ٢٢٣۶  مسئله(
 .تواند از او مقدارى بگيرد آه به او اجاره بدهد، و این نحو سرقفلى، مانع ندارد غير داشته باشد، مى

 
 احكام ُجعاله

هر آس گمشده مرا پيدا آند،      «:  مثًال بگوید ;  دهند، مال معّينى بدهد    ر مقابل آارى آه براى او انجام مى        آن است آه انسان قرار بگذارد د       »  جعاله«
و »  جعاله«فرق بين   .  گویند مى»  عامل«دهد   و به آسى آه آار را انجام مى         »  جاعل«گذارد   به آسى آه این قرار را مى       .  »دهم ده تومان به او مى     

د از خواندن صيغه، اجير باید عمل را انجام دهد و آسى هم آه او را اجير آرده، اجرت را به او بدهكار                                         این است آه در اجاره، بع         »  اجاره«
 .شود تواند مشغول عمل نشود و تا عمل را انجام ندهد، جاعل بدهكار نمى ولى در جعاله، عامل مى; شود مى

ارداد آند و شرعًا بتواند در مال خود تصّرف نماید، بنابراین، جعاله آدم             جاعل باید بالغ و عاقل باشد و از روى قصد و اختيار قر              )  ٢٢٣٧  مسئله(
 .آند، بدون اجازه ولّى، صحيح نيست سفيهى آه مال خود را در آارهاى بيهوده مصرف مى

 شراب بخورد یا در     گوید براى او انجام دهند، باید حرام و غير عقالیى نباشد، پس اگر بگوید هرآسى آه                 آارى را آه جاعل مى      )  ٢٢٣٨  مسئله(
 .دهم، جعاله صحيح نيست شب به جاى تاریكى برود ده تومان به او مى

دهم، الزم نيست    مثًال بگوید هر آسى اسب مرا پيدا آند، این گندم را به او مى               ;  گذارد بدهد، معّين آند    اگر مالى را آه قرار مى        )  ٢٢٣٩  مسئله(
دهم، باید    اگر مال را معّين نكند، مثًال بگوید آسى آه اسب مرا پيدا آند ده من گندم به او مى                            بگوید آن گندم مال آجاست و قيمت آن چيست، ولى             

 .خصوصّيات آن را آامًال معّين نماید
، دهم و مقدار آن را معّين نكند        اگر جاعل مزد معّينى براى آار قرار ندهد، مثًال بگوید هر آس بچه مرا پيدا آند پولى به او مى                         )  ٢٢۴٠  مسئله(

 .چنانچه آسى آن عمل را انجام دهد، باید مزد او را به مقدارى آه آار او در نظر مردم ارزش دارد، بدهد
 .اگر عامل پيش از قرارداد، آار را انجام داده باشد یا بعد از قرارداد، به قصد اینكه پول نگيرد، انجام دهد، حّقى به مزد ندارد ) ٢٢۴١ مسئله(
 .توانند جعاله را به هم بزنند كه عامل شروع به آار آند، جاعل و عامل مىپيش از آن ) ٢٢۴٢ مسئله(
بعد از آنكه عامل شروع به آار آرد، اگر جاعل بخواهد جعاله را به هم بزند اشكال ندارد، ولى باید مزد مقدار عملى را آه                                       )  ٢٢۴٣  مسئله(

 .انجام داده، به او بدهد
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اتمام بگذارد، ولى اگر تمام نكردن عمل سبب ضرر براى جاعل شود، باید آن را تمام نماید، مثًال اگر                       تواند عمل را ن    عامل مى   )  ٢٢۴۴  مسئله(
دهم و پزشك جراح شروع به عمل نماید، چنانچه طورى باشد آه اگر عمل را تمام                      آسى بگوید هر آسى چشم مرا عمل آند، فالن مقدار به او مى                

 .باشد مام نماید و در صورتى آه ناتمام بگذارد، حّقى به جاعل ندارد و ضامن خسارت وارده مىشود، باید آن را ت نكند چشم او معيوب مى
اى ندارد، عامل     اگر عامل آار را ناتمام بگذارد، چنانچه آن آار مثل پيدا آردن اسب باشد آه تا تمام نكند، براى جاعل فایده                                )  ٢٢۴۵  مسئله(
مثًال بگوید هر آسى آه لباس مرا بدوزد ده تومان    .  ر جاعل مزد را براى تمام آردن عمل قرار بگذارد         تواند چيزى مطالبه آند و همچنين است اگ        نمى

دهم، ولى اگر مقصودش این باشد آه هر مقدار از عمل آه انجام گيرد براى آن مقدار مزد بدهد، جاعل باید مزد مقدارى را آه انجام شده به                     به او مى  
 .طور مصالحه یكدیگر را راضى نمایند ت آه بهعامل بدهد، اگرچه احتياط آن اس

 بيمه
پذیرد و این    آه بيمه را مى   )  مؤّسسه، شرآت یا شخص   (گذار   و بيمه )  شرآت بيمه (گر   قرارداد و عقدى است بين بيمه      »  بيمه«  )  ٢٢۴۶  مسئله(

ر عقود، معتبر است، در این عقد نيز معتبر است           عقد، مثل سایر عقدها محتاج به ایجاب و قبول است و شرایطى آه در موجب و قابل و عقد در سای                       
 .توان این عقد را با هر لغت و زبانى اجرا آرد و مى
 :در بيمه عالوه بر شرایطى آه در سایر عقود است، از قبيل بلوغ، عقل، اختيار و مانند آن، چند شرط معتبر است ) ٢٢۴٧ مسئله(
 ;دیگر تومبيل، هواپيما، و یا هر چيزتعيين مورد بيمه آه شخص است یا مغازه، آشتى، ا. ١
 ;تعيين دو طرف عقد آه اشخاص هستند یا مؤّسسات یا شرآتها و یا دولت. ٢
 ;تعيين مبلغى آه باید بپردازند. ٣
 ;تعيين اقساطى آه باید آن را بپردازند و تعيين زمان اقساط. ۴
 ; سال استتعيين زمان بيمه آه از اول فالن ماه یا سال تا چند ماه یا چند. ۵
توان آّليه آفاتى را آه موجب          مثل آتش سوزى، غرق شدن، سرقت، وفات یا بيمارى، و مى                ;  شود تعيين خطرهایى آه موجب خسارت مى        .  ۶

 .شود، قرار دهند خسارت مى
رد شود جبران آنند،     پس اگر قرار بگذارند آه هر مقدار خسارت وا           .  الزم نيست در قرارداد بيمه، ميزان خسارت تعيين شود             )  ٢٢۴٨  مسئله(

 .صحيح است
ولى باید تمام قيودى آه گفته شد معلوم شود و قرارداد           ;  توانند مفاد ایجاب یا قبول را اجرا نمایند        در بيمه هر یك از دو طرف مى         )  ٢٢۴٩  مسئله(

 .بر اساس آنها واقع شود
 بيمه عمر باشد، یا بيمه آاالهاى تجارتى، ساختمان، آشتى،              ظاهرًا تمام اقسام بيمه، با شرایطى آه ذآر شد صحيح است، چه                   )  ٢٢۵٠  مسئله(

توان به عنوان بعض عقود دیگر از قبيل صلح   و بيمه عقد مستقلى است و مى      ;  هواپيما، بيمه آارمندان دولت یا مؤسسات، بيمه اهل یك روستا یا شهر           
 .آن را اجرا آرد

 
 احكام مزارعه

ِقسم قرار بگذارد آه زمين را در اختيار او بگذارد، تا زراعت آند و مقدارى از حاصل آن را به                            آن است آه مالك با زارع به این            »  مزارعه«
 .مالك بدهد

 :مزارعه چند شرط دارد) ٢٢۵١ مسئله(
را ، یا بدون اینكه حرفى بزنند، مالك، زمين           »قبول آردم «:  و زارع هم بگوید    »  زمين را به تو واگذار آردم      «:  صاحب زمين به زارع بگوید     .  ١

 ; براى مزارعه واگذار آند و زارع هم تحویل بگيرد
یعنى مال خود را در       ;  صاحب زمين و زارع، هر دو مكّلف و عاقل باشند و با قصد و اختيار خود، مزارعه را انجام دهند و سفيه نباشند                                    .  ٢

 ;آارهاى بيهوده مصرف نكنند
 ;همه حاصل زمين به یكى اختصاص داده نشود. ٣
پس اگر شرط آنند آه حاصل یك قطعه، مال          .  طور مشاع باشد، مثل نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها، و باید تعيين شده باشد                   بهسهم هرآدام   .  ۴

خواهى به من بده، صحيح       و نيز اگر مالك بگوید آه در این زمين، زراعت آن و هرچه مى                  ;  یكى و قطعه دیگر، مال دیگرى باشد، صحيح نيست           
 ;نيست
 ;قدرى باشد آه در طّى آن، به دست آمدن حاصل، ممكن باشد اید زمين در اختيار زارع باشد، معّين آنند و باید مدت بهمدتى را آه ب. ۵
 ;زمين، قابل زراعت باشد، و اگر زراعت در آن ممكن نباشد، اّما بتوانند آارى آنند آه زراعت ممكن شود، مزارعه صحيح است. ۶



 148                                                               اهللا العظمى حاج شيخ یوسف صانعى حضرت آیة مطابق با فتاواى مرجع عاليقدر المسائل رساله توضيح
 

آنند،  شود، و اگر چند نوع زراعت مى        آنند، چنانچه اسم هم نبرند، همان زراعت معّين مى           نوع زراعت مى   اگر در محّلى هستند آه مثًال یك       .  ٧
 ;خواهند انجام دهند معّين نمایند، مگر آنكه شكل معمولى داشته باشد آه به همان نحو باید عمل شود باید زراعتى را آه مى

مين دارد آه با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یكى از این زمينها زراعت آن و                      پس آسى آه چند قطعه ز      .  مالك، زمين را معّين آند     .  ٨
 ;آن را معّين نكند، مزارعه باطل است

 .ولى اگر خرجى را آه هر آدام باید بكنند، معلوم باشد، الزم نيست آن را معّين نمایند; مخارجى را آه هر یك از آنان باید بكنند، معّين نمایند. ٩
اگر مالك با زارع قرار بگذارد آه مقدارى از حاصل براى او باشد و بقّيه را بين خودشان قسمت آنند، چنانچه بدانند آه بعد از                               )  ٢٢۵٢  ئلهمس(

 .ماند، مزارعه صحيح است برداشتن آن مقداْر چيزى باقى مى
ى شود آه با اجاره یا بدون اجاره، زراعت در زمين او              اگر مدت مزارعه تمام شود وحاصلى به دست نياید، چنانچه مالك راض               )  ٢٢۵٣  مسئله(

تواند زارع را وادار آند آه زراعت را بچيند و اگر براى چيدن زراعت                  بماند و زارع هم راضى باشد، مانعى ندارد و اگر مالك راضى نشود، مى                
ت عوض آن را به او بدهد و یا زمين را به او اجاره                ضررى به زارع برسد، و به دست نيامدن حاصل به خاطر سهل انگارى زارع نباشد، الزم اس                   

تواند مالك را مجبور آند آه زراعت در زمين بماند، چون براى مالك اختيار دادن                  ولى زارع اگرچه راضى شود آه به مالك چيزى بدهد، نمى           ;  دهد
است آه ماندن زراعت، باعث ضرر براى مالك          و ناگفته نماند آه جبران ضرر زارع در صورتى الزم              .  عوض و جبران ضرر زارع وجود دارد        

 .نباشد
اگر به سبب پيشامدى، زراعت در زمين ممكن نباشد، مثًال آب از زمين قطع شود، در صورتى آه مقدارى از زراعت به دست                            )  ٢٢۵۴  مسئله(

در بقّيه، مزارعه باطل      مال هر دوى آنهاست و     توان به حيوانات داد ـ آن مقدار مطابق قرارداد               آمده باشد ـ هر چند به صورت علوفه باشد آه مى              
و مالك در آن تصّرفى نداشته است، باید اجاره آن مدت را به مقدار معموْل به                       و اگر زارع زراعت نكند، چنانچه زمين در تصّرف او بوده              ;  است
 .بدهد مالك
همچنين است اگر مالك به       ;  نند مزارعه را به هم بزنند       توا اگر مالك و زارع صيغه خوانده باشند، بدون رضایت یكدیگر نمى                 )  ٢٢۵۵  مسئله(

قصد مزارعه زمين را به آسى واگذار آند و طرف هم به همين قصد بگيرد، ولى اگر در ضمن خواندن صيغه مزارعه، شرط آرده باشند آه هر دو                              
 .اند معامله را به هم بزنند هتوانند مطابق قرارى آه گذاشت یا یكى از آنان حّق به هم زدن معامله را داشته باشند، مى

ولى اگر زارع    ;  خورد و وارثشان به جاى آنان است          نمى اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالك یا زارع بميرد، مزارعه به هم                    )  ٢٢۵۶  مسئله(
اشد، باید سهم او را به         ب و چنانچه زراعت نمایان شده      ;  خورد خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه به هم مى                بميرد و شرط آرده باشند آه        

توانند مالك را مجبور آنند آه زراعت در زمين باقى                  برند، ولى نمى    به ارث مى    اش بدهند و حقوق دیگرى هم آه زارع داشته، ورثه او                   ورثه
 .مگر آنكه از بين بردن زراعت باعث ضرر بر ورثه باشد آه حكمش در مسئله قبل بيان شد بماند،
آید مال اوست و باید      از زراعت بفهمند آه مزارعه باطل بوده، چنانچه تخْم مال مالك بوده، حاصلى هم آه به دست مى                   اگر بعد     )  ٢٢۵٧  مسئله(

مگر آنكه بطالن    ;  مزد زارع و مخارجى را آه آرده و آرایه گاو یا حيوان دیگرى را آه مال زارع بوده و در آن زمين آار آرده، به او بدهد                                            
و اگرتخْم ماِل زارع بوده،      ;  تمام حاصل براى مالِك زمين باشد آه در این صورت چيزى را براى عامل، ضامن نيست                   مزارعه از جهت قرار دادن       

زراعت هم مال اوست، و باید اجاره زمين و مخارجى را آه مالك آرده و آرایه گاو یا حيوان دیگرى آه ماِل او بوده و در آن زراعت آار آرده، به                                 
ن مزارعه از جهت قرار دادن تمام حاصل براى عامل باشد آه در این صورت، اجرت زمين و عوامل را براى مالك،                                     مگر آنكه بطال   ;  او بدهد 

 .ضامن نيست
اگر تخْم ماِل زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند آه مزارعه باطل بوده، چنانچه مالك و زارع راضى شوند آه با اجرت یا بدون               )  ٢٢۵٨  مسئله(

 .گذشت) ٢٢۵۴مسئله (ن بماند، اشكال ندارد، و اگر مالك راضى نشود حكمش همان است آه در اجرت زراعت در زمي
اگر بعد از جمع آردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه، ریشه زراعت در زمين بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد،                                          )  ٢٢۵٩  مسئله(

ولى اگر قرارداد فقط    ;   بوده، حاصل سال دوم را هم باید مثل سال اول قسمت آنند             چنانچه قرارداد بين زارع و مالك بر اشتراِك در زرع و اصول آن             
 .شود بوده، حاصل سال دوم، متعّلق به صاحب بذر خواهد بود بر اشتراك در آنچه از زراعت در سال اول حاصل مى

 
 احكام مساقات

ختها یا منافع آن، مال خود اوست و یا اختيار آن با اوست تا مدت معّينى  اى را آه در    اگر انسان با آسى به این ِقسم قرار بگذارد آه درختهاى ميوه           
 .گویند مى» ُمساقات«گذارند، از ميوه آن بردارد، این قرارداد را  به آن شخص واگذار آند آه رسيدگى نماید و آب دهد و به مقدارى آه قرار مى

ولى در مثل درخت حنا آه از برگ آن استفاده            ;  دهد، صحيح نيست    ميوه نمى  معامله مساقات در درختهایى مثل بيد و چنار آه            )  ٢٢۶٠  مسئله(
 .آنند، اشكال ندارد آنند یا درختى آه از ُگل آن استفاده مى مى
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آند  در معامله مساقات الزم نيست صيغه بخوانند، بلكه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار آند و آسى آه آار مى            )  ٢٢۶١  مسئله(
 .مين قصد تحویل بگيرد، معامله صحيح استبه ه
گيرد، باید مكّلف و عاقل باشند و آسى آنها را مجبور نكرده باشد و نيز سفيه            مالك و آسى آه رسيدگى به درختها را به عهده مى            )  ٢٢۶٢  مسئله(
 . نباشند
آید،  ا موقعى قرار دهند آه ميوه آن سال به دست مى                مدت مساقات باید معلوم باشد و اگر اول آن را معّين آنند و آخر آن ر                          )  ٢٢۶٣  مسئله(

 .صحيح است
ها  در مساقات باید سهم هر آدام از طرفين، نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد، و اگر قرار بگذارند آه مثًال صد َمن ازميوه                           )  ٢٢۶۴  مسئله(

 .آند، معامله باطل است مال مالك و بقّيه مال آسى باشد آه آار مى
باید قرار معامله مساقات را پيش از ظاهر شدن ميوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن ميوه و پيش از رسيدن آن قرار بگذارند،                             )  ٢٢۶۵  لهمسئ(

پس اگر آارى مانند آبيارى یا آار دیگرى آه براى زیاد شدن ميوه یا خوب شدن آْن الزم است، باقى مانده باشد، معامله صحيح است، وگرنه اشكال                                
معامله مساقات در بوته خربزه و خيار و مانند اینها،                 )  ٢٢۶۶  مسئله.(ارد، اگرچه احتياج به آارى مانند چيدن ميوه و نگهدارى آن داشته باشد                   د

 .صحيح نيست
زدن و آود     بيل آند و به آبيارى احتياج ندارد، اگر به آارهاى دیگرى مانند           درختى آه از آب باران یا رطوبت زمين استفاده مى           )  ٢٢۶٧  مسئله(

دادن محتاج باشد، معامله مساقات در آن صحيح است، ولى چنانچه آن آارها در زیاد شدن یا خوب شدن ميوه اثرى نداشته باشد، معامله مساقات                                      
 .اشكال دارد

ين اگر در ضمن خواندن صيغه      همچن;  توانند معامله را به هم بزنند      اند، با رضایت یكدیگر مى     دو نفرى آه معامله مساقات آرده       )  ٢٢۶٨  مسئله(
اند، به هم زدن معامله اشكال ندارد،         مساقات شرط آنند آه هر دو، یا یكى از آنان حّق به هم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قرارى آه گذاشته                           

 .له را به هم بزندتواند معام اند، مى بلكه اگر در معامله چيزى را شرط آنند و عملى نشود، آسى آه براى نفع او شرط آرده
 .هستند اش به جاى او خورد و ورثه اگر مالك بميرد، معامله مساقات به هم نمى ) ٢٢۶٩ مسئله(
اگر آسى آه رسيدگى درختها به او واگذار شده، بميرد، چنانچه در عقد شرط نكرده باشند آه خودش به آنها رسيدگى آند،                                       )  ٢٢٧٠  مسئله(
گيرد و حاصل را بين ورثه       چه خودشان عمل را انجام ندهند و اجير هم نگيرند، حاآم شرع از مال مّيت اجير مى                   اش به جاى او هستند و چنان        ورثه

اند آه به دیگرى واگذار نكند، با           و اگر شرط آرده باشند آه خود او درختها را رسيدگى نماید، پس اگر قرار گذاشته                      ;  آند مّيت و مالك قسمت مى      
تواند عقد را به هم بزند، یا راضى شود آه ورثه او یا آسى آه آنها اجيرش                           اند مالك مى    ورد، و اگر قرار نگذاشته      خ مردن او معامله به هم مى        

 .آنند، درختها را رسيدگى نماید مى
واند ت آند نمى  اگر شرط آنند آه تمام حاصل براى مالك باشد، مساقات باطل است، و ميوه مال مالك است و آسى آه آار مى                               )  ٢٢٧١  مسئله(

مطالبه اجرت نماید، ولى اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد، مالك باید مزد آبيارى و آارهاى دیگر را به مقدار معمول به آسى آه درختها                              
 .را رسيدگى آرده، بپردازد

 باشد، گرچه به عنوان مساقات باطل       آید مال هر دو    اگر زمينى را به دیگرى واگذار آند آه در آن درخت بكارد و آنچه عمل مى                 )  ٢٢٧٢  مسئله(
 .است، ليكن به عنوان عقد مستقل عقالیى با معلوم بودن حدود و شرایط آن صحيح و الزم است

 
 توانند در مال خود تصّرف آنند آسانى آه نمى

پس شرط صّحت تصّرف در مال      .   آند تواند در مال خود تصّرف     اى آه بالغ نشده و یا بالغ شده، اّما رشد ندارد، شرعًا نمى              بچه  )  ٢٢٧٣  مسئله(
 : باشد و نشانه بالغ شدن یكى از چهار چيز است دو امر مى

 ;»باالى عورت«رویيدن موى درشت زیر شكم . ١
 ;شود شود آه منى از زن خارج نمى بيرون آمدن منى، هر چند گفته مى. ٢
 ;دیدن خون حيض در زن. ٣
 .مالك تمام شدن پانزده سال قمرى در مرد و تمام شدن سيزده سال قمرى در زنچنانچه هيچ یك از عالیم مذآور محقق نشد، . ۴
رویيدن موى درشت در صورت و پشت لب و در سينه و زیر بغل و درشت شدن صدا و مانند اینها، نشانه بالغ شدن نيست،                                     )  ٢٢٧۴  مسئله(

 .مگر آنكه انسان به واسطه آنها به بالغ شدن یقين آند
 .تواند در مال خود تصّرف نماید آند، نمى انه و سفيه، یعنى آسى آه مال خود را در آارهاى بيهوده مصرف مىدیو ) ٢٢٧۵ مسئله(
 .آند، صحيح نيست آسى آه گاهى عاقل و گاهى دیوانه است، تصّرفى آه موقع دیوانگى در مال خود مى ) ٢٢٧۶ مسئله(
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بفروشد و یا اجاره دهد و یا اینكه هر قدر از مال                رود، مال خود را     از دنيا مى   اى آه به آن مرض      تواند در بيمارى   انسان مى   )  ٢٢٧٧  مسئله(
بدون عوض به آسى     ولى اگر بخواهد مال خود را     ;  شود برساند  ميهمان و آارهایى آه اسراف شمرده نمى        اش و  خود را به مصرف خود و خانواده       

 .است حببخشد یا صلح یا وصّيت نماید، اگر زیادتر از ثلث نباشد، صحي
 

 احكام وآالت
مثًال آسى را وآيل آند      ;  تواند در آن دخالت آند، به دیگرى واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد                  آن است آه انسان، آارى را آه مى        »  وآالت«

تواند براى فروش مال      نمى آند، پس آدم سفيهى آه مال خود را در آارهاى بيهوده مصرف مى            .  آه خانه او را بفروشد یا زنى را براى او عقد نماید            
 .خودش آسى را وآيل نماید

در وآالت الزم نيست صيغه بخوانند، بلكه اگر انسان به دیگرى بفهماند آه او را وآيل آرده و او هم بفهماند قبول نموده ـ مثًال                                 )  ٢٢٧٨  مسئله(
 .تمال خود را به آسى بدهد آه براى او بفروشد و او مال را بگيرد ـ وآالت صحيح اس

اگر انسان آسى را آه در شهر دیگرى است، وآيل نماید و براى او وآالتنامه بفرستد و او قبول آند، اگرچه وآالتنامه بعد از                                   )  ٢٢٧٩  مسئله(
 .مدتى برسد، وآالت صحيح است

ل باشند و از روى قصد و اختيار        شود، باید بالغ و عاق     آند ـ و نيز آسى آه وآيل مى        موّآل ـ یعنى آسى آه دیگرى را وآيل مى           )  ٢٢٨٠  مسئله(
 .اى آه خوانده صحيح است اقدام آنند و بچه ممّيز هم اگر فقط در خواندن صيغه وآيل شده باشد و صيغه را با شرایطش بخواند، صيغه

مثًال .   دیگرى وآيل شود    تواند براى انجام آن از طرف        تواند انجام دهد یا شرعًا نباید انجام دهد، نمى             آارى را آه انسان نمى        )  ٢٢٨١  مسئله(
 .تواند براى خواندن صيغه از طرف دیگرى وآيل شود آسى آه در احرام حج است، چون نباید صيغه عقد زناشویى را بخواند، نمى

و ولى اگر براى یكى از آارهاى خود وآيل نماید           ;  اگر انسان آسى را براى انجام تمام آارهاى خودش وآيل آند، صحيح است                 )  ٢٢٨٢  مسئله(
 .آن آار را معّين نكند، وآالت صحيح نيست

تواند آن آار را انجام دهد، ولى اگر پيش از           اگر وآيل را عزل آند، یعنى از آار برآنار نماید بعد از آنكه خبر به او رسيد، نمى                    )  ٢٢٨٣  مسئله(
 .رسيدن خبْر آن آار را انجام داده باشد، صحيح است

 .ندارد الت آناره گيرد و اگر موّآل غایب هم باشد، اشكالتواند از وآ وآيل مى ) ٢٢٨۴ مسئله(
ولى اگر موّآل به او اجازه داده باشد آه وآيل            ;  تواند براى انجام آارى آه به او واگذار شده، دیگرى را وآيل نماید                 وآيل نمى   )  ٢٢٨۵  مسئله(

تواند  اشد براى من وآيل بگير، باید از طرف او وآيل بگيرد و نمى               پس اگر گفته ب   .  تواند عمل نماید   بگيرد، به هرطورى آه به او دستور داده، مى          
 .آسى را از طرف خودش وآيل آند

تواند آن وآيل را عزل نماید، و اگر وآيِل اول، بميرد یا               اگر انسان با اجازه موّآل خودش آسى را از طرف او وآيل آند، نمى                  )  ٢٢٨۶  مسئله(
 .شود نمىموّآل او را عزل آند، وآالت دومى باطل 

توانند آن وآيل را عزل آنند، و اگر وآيِل          اگر وآيل با اجازه موّآل، آسى را از طرف خودش وآيل آند، موّآل و وآيل اول مى                   )  ٢٢٨٧  مسئله(
 .شود اول، بميرد یا عزل شود، وآالت دومى باطل مى

د آه هرآدام به تنهایى در آن آار اقدام آنند، هر یك از آنان                     اگر چند نفر را براى انجام آارى وآيل آند و به آنها اجازه ده                       )  ٢٢٨٨  مسئله(
ولى اگر نگفته باشد آه با هم یا به تنهایى وآيل است آه               ;  شود تواند آن آار را انجام دهد و چنانچه یكى از آنان بميرد، وآالت دیگران باطل نمى                   مى

توانند به تنهایى اقدام نمایند و در          ام دهند، یا گفته باشد آه با هم انجام دهند، نمى             توانند به تنهایى انج     انجام دهد و از حرفش هم معلوم نباشد آه مى            
 .شود صورتى آه با هم وآيل شده باشند و یكى از آنان بميرد، وآالت دیگران باطل مى

پس از مرگ هم وآيل آرده باشد و    شود، خصوصًا اگر موّآل او را براى         اگر موّآل بميرد یا دیوانه شود وآالت وآيل باطل نمى         )    ٢٢٨٩  مسئله(
تواند بدون اجازه ورثه در ثلث مال، برابر وآالت تصّرف نماید و در مازاد بر ثلث تصّرفش مشروط به                      در امور مالى وآيل بعد از مرگ موّآل مى         

 .باشد عدم ضرر به ورثه مى
د و نيز اگر چيزى آه براى تصّرف در آن وآيل شده است از                شو اگر وآيل بميرد یا براى هميشه دیوانه شود، وآالت باطل مى              )  ٢٢٩٠  مسئله(

 .شود بين برود، مثًال گوسفندى آه براى فروش آن وآيل شده، بميرد، وآالت باطل مى
به اگر انسان آسى را براى آارى وآيل آند و چيزى براى او قرار بگذارد، بعد از انجام آن آار، چيزى را آه قرار گذاشته باید                              )  ٢٢٩١  مسئله(

 .او بدهد
اند، تصّرف دیگرى در آن      اگر وآيل در نگهدارى مالى آه در اختيار اوست آوتاهى نكند و غير از تصّرفى آه به او اجازه داده                      )  ٢٢٩٢  مسئله(

 .ننماید و اّتفاقًا آن مال از بين برود، نباید عوض آن را بدهد



 151                                                               اهللا العظمى حاج شيخ یوسف صانعى حضرت آیة مطابق با فتاواى مرجع عاليقدر المسائل رساله توضيح
 

اند، تصّرف دیگرى در آن   آوتاهى آند، یا غير از تصّرفى آه به او اجازه داده     اگر وآيل در نگهدارى مالى آه در اختيار اوست          )  ٢٢٩٣  مسئله(
 .اند بفروشد، اگر بپوشد و آن لباس از بين برود، باید عوض آن را بدهد پس لباسى را آه گفته. بنماید و آن مال از بين برود، ضامن است

اند بفروْش بپوشد و بعدًا      ند، تصّرف دیگرى در مال بكند، مثًال لباسى را آه گفته          ا اگر وآيل غير از تصّرفى آه به او اجازه داده           )  ٢٢٩۴  مسئله(
 .اند بنماید، آن تصّرف صحيح است تصّرفى را آه به او اجازه داده

 
 احكام قرض

روایت شده  )اهللا عليه وآله  صلى  ( از پيامبر اآرم  .  قرض دادن از آارهاى مستحّبى است آه در آیات قرآن و اخبار، راجع به آن زیاد سفارش شده است                    
فرستند و اگر با بدهكار خود مدارا آند، بدون حساب            شود و مالئكه بر او رحمت مى        آه هرآس به برادر مسلمان خود قرض بدهد، مال او زیاد مى             

 .شود گذرد و آسى آه برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام مى و به سرعت از صراط مى
در قرض الزم نيست صيغه بخوانند، بلكه اگر چيزى را به نّيت قرض به آسى بدهد و او هم به همين قصد بگيرد، صحيح است،    )  ٢٢٩۵  همسئل(

اگر در قرض شرط آنند آه در وقت معّين آن را بپردازند، پيش از رسيدن آن وقت، الزم نيست            )  ٢٢٩۶  مسئله.(باشد ولى مقدار آن باید آامًال معلوم     
 .ولى اگر تعيين وقت فقط براى همراهى با بدهكار باشد، چنانچه پيش از آن وقت هم قرض را بدهند، باید قبول نماید; ر قبول آندطلبكا
تواند طلب خود را مطالبه       اگر در صيغه قرض براى باز پرداخت آن مدتى قرار دهند، طلبكار پيش از تمام شدن آن مدت نمى                         )  ٢٢٩٧  مسئله(

 .تواند طلب خود را مطالبه نماید دت نداشته باشد، طلبكار هر وقت بخواهد، مىنماید، ولى اگر م
و اگر قدرت بر ادا     ;  اگر طلبكار طلب خود را مطالبه آند، چنانچه بدهكار بتواند بدهى خود را بپردازد، باید فورًا آن را بپردازد                      )  ٢٢٩٨  مسئله(

چه شرط ضمانت   ;  ست و گرفتن خسارت از او به عنوان سبب در ضرر، مانعى ندارد                داشته و مسامحه آرده و سبب ضرر طلبكار شود، گناهكارا            
 .خسارت و زیان دیرآرد آرده باشند یا شرط نكرده باشند

اى آه در آن ساآن است و اثاثيه منزل و چيزهاى دیگرى آه به آنها احتياج دارد، چيزى نداشته باشد،                        اگر بدهكار غير از خانه      )  ٢٢٩٩  مسئله(
تواند طلب خود را از او مطالبه نماید به شرط اینكه بدهكار خانه واثاثيه مورد نيازش را از اموال طلبكاران تهّيه نكرده باشد و یا اینكه                                  نمى طلبكار

آند تا بتواند بدهى    اموال آنها تأثير قابل توجهى در تهّيه آنها نداشته و فقر او هم ناشى از افراط و تفریط در معامله و تجارت نباشد، بلكه باید صبر                                   
 .خود را پرداخت آند

تواند بدهى خود را بپردازد، اگر آاسب است باید براى پرداخت بدهى خودش آسب آند و آسى هم                    آسى آه بدهكار است و نمى       )  ٢٣٠٠  مسئله(
 .آه آاسب نيست، چنانچه بتواند آاسبى آند، احتياط واجب آن است آه آسب آند و بدهى خود را پرداخت آند

آسى آه به طلبكار خود دسترس ندارد، چنانچه اميد نداشته باشد آه او را پيدا آند، باید با اجازه از مسئول قانونى طلب او را به                              )  ٢٣٠١  مسئله(
 .فقير بدهد و در فقير شرط نيست آه غير سّيد باشد

 مالش را به همين مصرفها برسانند و به وارث او چيزى              اگر مال مّيت بيشتر از خرج واجب آفن و دفن و بدهى او نباشد، باید                   )  ٢٣٠٢  مسئله(
 .رسد نمى
اگر آسى مقدارى پول طال یا نقره قرض آند و قيمت آن آم شود یا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را آه گرفته پس بدهد                                 )  ٢٣٠٣  مسئله(

لّيت و ارزش آنها را حساب آنند و قرض بدهد در این صورت وجوب          و یا آنكه ما   ;  آافى است، ولى اگر هر دو به غير آن راضى شوند، اشكال ندارد            
 .پرداخت همان مقدار از مالّيت و ارزش بعيد نيست و این چنين قرضى هم هرچند متعارف نيست، ليكن صحيح است

ن است آه بدهكار، همان مال      اگر مالى را آه قرض آرده از بين نرفته باشد و صاحب مال، آن را مطالبه آند، احتياط مستحب آ                       )  ٢٣٠۴  مسئله(
 .را به او بدهد

توليدى و  (دهد بگيرد، در صورتى آه قرض استنتاجى             دهد شرط آند آه زیادتر از مقدارى آه مى              اگر آسى آه قرض مى        )  ٢٣٠۵  مسئله(
آند، بلكه براى آسب و        مىباشد، به این معنا آه شخص براى گذران زندگى و تهّيه نان شب خود و یا ورشكستگى و بيچارگى قرض ن                               )  اآتسابى

آه نه تنها باعث جلوگيرى از معروف و            (عدم حرمت قرض ربوى استنتاجى         ;  آند ، قرض مى   )آه براى استنتاج است    (ساختن خانه و امثال آنها         
در به آار بردن حيل     ، خالى از قّوت نيست، هر چند احتياط          )اى براى رونق بازار و اقتصاد سالم است         شود، بلكه وسيله   تجارت و آسب و آار نمى      

ولى اگر قرض ربوى استهالآى باشد، یعنى براى نياز و رفع احتياج زندگى است، حرام و در حكم جنگ با                          ;  در این ِقسم ربا و زیاده مطلوب است         
مرغ بدهد آه یازده تا      خماى مجّوز آن نيست، مثًال یك من گندم بدهد و شرط آند آه یك من و پنج سير بگيرد، یا ده ت                        خدا و رسول اوست و هيچ حيله      

بلكه اگر قرار بگذارد آه بدهكار، آارى براى او انجام دهد، یا چيزى را آه قرض آرده با مقدارى جنس دیگر پس دهد،                             ;  بگيرد، ربا و حرام است     
گيرد  يزى را آه قرض مى     و نيز اگر با او شرط آند آه چ           ;  مثًال شرط آند یك تومانى را آه قرض آرده با یك آبریت پس دهد، ربا و حرام است                         
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ولى اگر بدون اینكه    ;  طور مخصوص پس دهد، مثًال مقدارى طالى نساخته به او بدهد و شرط آند آه ساخته پس بگيرد، باز هم ربا و حرام است                            به

 .شرط آند، خود بدهكار زیادتر از آنچه قرض آرده پس بدهد اشكال ندارد بلكه مستحّب است
آى دادن، حرام است، و آسى آه قرض ربوى گرفته، اگرچه آار حرامى آرده، ولى اصل قرض صحيح است و                          رباى استهال   )  ٢٣٠۶  مسئله(
 .تواند در آن تصّرف نماید مى

آید ماِل   اگر آسى گندم یا چيزهایى مانند آن را به طور قرض ربوى بگيرد و با آن زراعت آند، حاصلى آه از آن به دست مى                              )  ٢٣٠٧  مسئله(
 .گيرنده است قرض
اگر انسان لباسى را بخرد و بعدًا از پولى آه بابت ربا گرفته، یا از پول حاللى آه مخلوط با رباست به صاحب لباس بدهد،                                        )  ٢٣٠٨  مسئله(

به حرام  و نيز اگر پول ربایى با حالل مخلوط         ;  چنانچه موقع خرید قصد داشته آه از این پول بدهد، پوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آْن جایز نيست                   
خرم، پوشيدن آن لباْس حرام است و اگر بداند پوشيدن آن حرام است، نماز خواندن با                  داشته باشد و به فروشنده بگوید آه این لباس را با این پول مى               

 .آن هم باطل است
» صرف برات «د و این را       اگر انسان مقدارى پول به تاجر بدهد آه در شهر دیگرى از طرف او آمتر بگيرد، اشكال ندار                              )  ٢٣٠٩  مسئله(
 .گویند مى

اگر مقدارى پول به آسى بدهد آه بعد از چند روز در شهر دیگرى زیادتر بگيرد، مثًال نهصد و نود تومان بدهد آه بعد از ده                                    )  ٢٣١٠  مسئله(
جنس بدهد یا عملى انجام دهد،        گيرد در مقابل زیادى       ولى اگر آسى آه زیادى را مى        ;  روز در شهر دیگرى هزار تومان بگيرد ربا و حرام است               

 .اشكال ندارد
 سفته

 : شود و بر دو نوع است نوعى برات و حواله است و پول نيست و معامله بر آن واقع نمى» سفته«
 ;دهد اى است آه شخص بدهكار در مقابل بدهى خود مى سفته» سفته حقيقى«. ١
 .ون آنكه در مقابلش بدهكارى داشته باشددهد، بد اى است آه شخص به دیگرى مى سفته» سفته دوستانه«. ٢
سفته حقيقى را اگر آسى از بدهكار بگيرد آه با دیگرى به مبلغى آمتر، معامله آند، حرام و باطل است، چون عين سفته،                                         )  ٢٣١١  مسئله(

 .ارزش ندارد
نقدى و بدون مدت آن به زیاد و آم، مانعى           چكهاى تضمينى آه در ایران متداول است مثل اسكناس، پول است و خرید و فروش                 )    ٢٣١٢  مسئله(
 .ندارد
اى بيش از مبلغ قرض به قرض دهنده بدهد آه در موعد مقّرر مبلغ سفته را بگيرد، در صورتى آه                               اگر قرض گيرنده سفته      )  ٢٣١٣  مسئله(

 ١٧.و اگر قرض استنتاجى باشد، مانعى ندارد; قرض استهالآى باشد، ربا و حرام است
آند، ضامن بدهى    ن متعارف و قرار ضمنى در حين معامله بانكى یا تجارى بر این است آه هر فرد آه سفته را امضا مى                            چو  )  ٢٣١۴  مسئله(

باشد و الزم است این قرار رعایت شود و طلبكار حّق رجوع به او را دارد، ليكن اگر طرف معامله بر این معهودیت اّطالع                                       شخص بدهكار مى   
 . رجوع آردتوان به او نداشته باشد، نمى

چون فروشنده  ;  هاى اشخاص، به شرط عدم امضاى ظهر چك یا سفته توسط فروشنده، باطل است                   خرید و فروش چك و سفته       )    ٢٣١۵  مسئله(
گردد، شرط مخالف مقتضاى بيع است و باطل و موجب بطالن             چك و سفته، ضامن بيع است، لذا شرط عدم امضا آه به شرط عدم ضمان بيع برمى                  

 .گردد ست، چون شرط، به بيع بالمبيع برمىبيع نيز ه
رباى قرضى در تمام انواع اسكناسهاى رایج ـ اعم از دینار، ریال، دالر، ليره و مانند آن ـ جریان دارد و قرض استهالآى دادن                           )    ٢٣١۶  مسئله(

دیگر به زیاد و آم، جایز است و رباى غير قرضى            ولى خرید و فروش نقدى یا نسيه بعضى از آنها با بعضى              ;  ده دینار به دوازده دینار، جایز نيست      
 .آند در آن تحقق پيدا نمى

اگر براى تأخير اداى بدهى، طلبكار ـ چه بانك یا غير آن ـ چيزى از بدهكار بگيرد، اگرچه بدهكار به آن راضى شود حرام                                      )  ٢٣١٧  مسئله(
 .دارى آند یا در ضمن عقد، شرط شده باشدمگر آنكه بدهكار با قدرت بر باز پرداخت قرض از پرداخت آن خود; است

 معامالت بانكى
صورتى آه معامله به وجه شرعى انجام بگيرد، حالل         گيرد، در  آنچه شخص از بانكها به عنوان معامله قرض یا غير قرض مى             )  ٢٣١٨  مسئله(

بداند پولى را آه گرفته      ولى اگر ;  آه گرفته از حرام است    در بانكها پولهاى حرامى است و احتمال بدهد پولى را              است و مانع ندارد، اگرچه بداند آه       

                                                           
 . مراجعه فرمایيد٢٣٠٥براى آگاهى بيشتر از اقسام قرض به مسئله .  ١٧
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عينًا حرام است، یا مقدارى از آن حرام است، تصّرف در آن جایز نيست و اگر مالك آن را نتواند پيدا آند، باید با اجازه فقيه، با آن معامله                                                           
 . و غير دولتى نيستالمالك بكند و در این مسئله فرقى ميان بانكهاى خارجى و داخلى و دولتى مجهول

هاى در بانك، اگر به عنوان قرض باشد و نفعى در آن قرار داده شود، چون قرض گيرنده بانك است، اشكالى ندارد و                                 سپرده  )  ٢٣١٩  مسئله(
ست سود بپردازند و    زیرا اوًال بعضى از بانكها با انجام معامله شرعى، بنا           ;  براى بانكها جایز است آه در آن تصّرف آنند و گرفتن سود حالل است                

دار بزرگ و فعال     دهد، سود دادن یك شخص بيچاره و ورشكسته نيست تا مشمول ادّله حرمت ربا باشد، بلكه خود بانك سرمایه                   ثانيًا بانك آه سود مى    
 .است
 .ع باشددر قرار نفع فرقى نيست بين آنكه صریحًا قرارداد شود یا بناى طرفين در حال قرض، به گرفتن نف ) ٢٣٢٠ مسئله(
ولى اگر قرض گيرنده بدون      ;  قرض صحيح است   اگر در موردى قرض، بدون قرار نفع باشد نه به صراحت و نه به غير آن،                      )  ٢٣٢١  مسئله(

 .بدهد بدهد، حالل است، بلكه مستحب است آه قرض گيرنده به قرض دهنده چيزى دهنده چيزى قرار نفع، به قرض
ه عنوان ودیعه و امانت است، اگر مالك اجازه ندهد آه بانك در آنها تصّرف آند، تصّرف جایز نيست، و                       هاى بانكى آه ب    سپرده  )  ٢٣٢٢  مسئله(

اگر تصّرف آند، ضامن است و اگر اجازه بدهد یا راضى باشد آه غالبًا بلكه دایمًا چنين است، جایز است و اگر بانك با رضایت طرفين چيزى بدهد                                
 .استیا جهت نگهدارى، چيزى بگيرد حالل 

دهند، یا مؤّسسات دیگر براى تشویق خریدار و مشترى با قرعه             دهنده مى  هایى آه بانكها یا غير آنها براى تشویق قرض          جایزه  )  ٢٣٢٣  مسئله(
گذارند، مثل   ها براى جلب مشترى و زیاد شدن خریدار، در داخل بسته بندى جنس خود مى                        دهند، حالل است و چيزهایى آه فروشنده           آشى مى 

 .شتن سّكه طال در قوطى روغن، حالل است و اشكال نداردگذا
شود، مانعى ندارد، پس اگر بانك یا تاجر پولى را از آسى بگيرد               گفته مى »  صرف برات «هاى بانكى یا تجارى آه به آن         حواله  )  ٢٣٢۴  مسئله(

ه چيزى به عنوان آارمزد دریافت آند مانعى ندارد و حالل              تاجر دیگر و در شهر دیگرى بگيرد و در مقابل این حوال               یا و حواله آند آه او از بانك        
بدهد و بانك حواله بدهد آه شعبه اصفهان هزار تومان را به این شخص بپردازد و در مقابل این حواله                      مثال اگر هزار تومان در تهران به بانك       ;  است

ر تومان بگيرد و حواله بدهد آه بانك دیگر مقدار آمترى، مثًال نهصد و                بانك تهران ده تومان به عنوان آارمزد دریافت آند اشكال ندارد، و اگر هزا               
گيرد به عنوان قرض بگيرد یا عنوان دیگر و در فرض مذآور اگر زیادى را                 پنجاه تومان به طرف بپردازد اشكال ندارد، چه آن پول را آه بانك مى              

 .ندارد العمل بگيرد، اشكال به عنوان حق
بگيرند آه در موعد مقّرر اگر بدهكار بدهى خود را              رهنى و غير آنها اگر با قرار نفع قرض بدهند و چيزى را رهن                  بانكهاى    )  ٢٣٢۵  مسئله(

ولى اصل قرض   ;  باطل است  را بردارند، این نوع قرض آه با قرار نفع است، اگر استهالآى باشد، حرام، و قرار نفع                  نپرداخت، بفروشند و مال خود    
شود و اگر قرض استنتاجى باشد       جایز است آن را بفروشد و اگر آسى آن را بخرد، مالك مى              حيح است و براى بانك    و رهن و وآالت در فروش، ص       

بگيرد، مانعى ندارد و با مقّررات شرعى فروش، رهن و خرید آن                    رهن الزحمه بگيرد و در مقابل قرض         و سود بگيرد یا قرار نفع نباشد و حقّ             
 .ندارد مانعى
 

 احكام حواله دادن
اگر انساْن طلبكار خود را حواله بدهد آه طلب خود را از دیگرى بگيرد و طلبكار قبول نماید، بعد از آنكه حواله انجام شد، آسى                           )  ٢٣٢۶  مسئله(

 .تواند طلبى را آه دارد، از بدهكار اولى مطالبه نماید شود و طلبكار، دیگر نمى آه به او حواله شده، بدهكار مى
از حواله دهنده و حواله گيرنده و آسى آه به او حواله شده باید عاقل، بالغ و داراى اختيار باشند و سفيه نباشند و همچنين               هر یك     )  ٢٣٢٧  مسئله(

ولى اگر حواله دهنده از تصّرف در اموال منع شده باشد ولى سر آسى حواله بدهد آه به                    ;  توسط مسئول قانونى از تصّرف در اموال منع نشده باشند          
 .نيست، اشكال ندارداو بدهكار 

ولى حواله دادن سر آسى آه بدهكار          ;  اگر انسان سر آسى حواله بدهد آه بدهكار است، احتياط واجب آن است آه قبول آند                          )  ٢٣٢٨  مسئله(
 به آسى آه    و نيز اگر انسان بخواهد به آسى آه جنسى بدهكار است، جنس دیگرى حواله دهد، مثالً               ;  نيست، در صورتى صحيح است آه او قبول آند        

 .جو بدهكار است گندم حواله دهد، تا او قبول نكند، حواله صحيح نيست
تواند او   دهد باید بدهكار باشد، پس اگر بخواهد از آسى قرض آند، تا وقتى از او قرض نكرده، نمى                   موقعى آه انسان حواله مى      )  ٢٣٢٩  مسئله(

 .ز آن آس بگيرددهد، ا را به آسى حواله دهد آه آنچه را بعدًا او قرض مى
مال مورد حواله باید براى حواله دهنده و طلبكار معّين باشد، یعنى مرّدد نباشد، پس اگر مثًال ده َمن گندم و ده تومان پول به یك                                )  ٢٣٣٠  مسئله(

 .نفر بدهكار باشد و به او بگوید یكى از دو طلب خود را از فالنى بگير و آن را معّين نكند، حواله درست نيست
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. اگر مقدار بدهى واقعًا معّين باشد ولى بدهكار و طلبكار در موقع حواله دادن، مقدار یا جنس آن را ندانند، حواله صحيح است                               )  ٢٣٣١  ئلهمس(
صحيح مثًال اگر طلب آسى را در دفتر نوشته باشد و پيش از دیدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببيند و به طلبكار مقدار طلبش را بگوید، حواله                                        

 .است
 .تواند حواله را قبول نكند، اگرچه آسى آه به او حواله شده فقير نباشد و در پرداختن حواله هم آوتاهى ننماید طلبكار مى ) ٢٣٣٢ مسئله(
واله را از   تواند مقدار ح   اگر به آسى حواله بدهد آه بدهكار نيست، چنانچه او حواله را قبول آند، پيش از پرداختن حواله نمى                         )  ٢٣٣٣  مسئله(

تواند از حواله دهنده     حواله دهنده بگيرد، و اگر طلبكار طلب خود را به مقدار آمترى صلح آند، آسى آه حواله را قبول آرده، همان مقدار را مى                              
 .مطالبه نماید

 به هم بزنند، و هرگاه آسى آه به او           توانند حواله را   دهنده و آسى آه به او حواله شده، نمى          بعد از آنكه حواله انجام شد، حواله         )  ٢٣٣۴  مسئله(
یعنى غير از چيزهایى آه در دین استثنا شده مالى داشته باشد آه بتواند حواله را بپردازد، اگرچه بعدًا فقير                            ;  حواله شده در موقع حواله فقير نباشد        

و طلبكار بداند فقير است، و یا اینكه نداند فقير است و بعد              و همچنين است اگر موقع حواله فقير باشد          ;  تواند حواله را به هم بزند      شود طلبكار هم نمى   
 .بفهمد و در آن وقت غنى شده باشد

اگر بدهكار و طلبكار و آسى آه به او حواله شده یا یكى از آنان براى خود حّق به هم زدن حواله را قرار دهند، مطابق قرارى                                 )  ٢٣٣۵  مسئله(
 .م بزنندتوانند حواله را به ه اند، مى آه گذاشته

تواند چيزى را    اگر حواله دهنده خودش طلب طلبكار را بدهد، چنانچه به درخواست آسى آه به او حواله شده، داده است، مى                           )  ٢٣٣۶  مسئله(
 .تواند چيزى را آه داده از او مطالبه نماید و اگر بدون درخواست او داده است، نمى; آه داده از او بگيرد

 
 احكام رهن

 .آه بدهكار، مقدارى از مال خود را نزد طلبكار بگذارد آه اگر طلب او را نپرداخت، طلبش را از آن مال به دست آوردآن است » رهن«
در رهن الزم نيست صيغه بخوانند و همين قدر آه بدهكار مال خود را به قصد گرو، به طلبكار بدهد و طلبكار هم به همين قصد                            )  ٢٣٣٧  مسئله(
 .رهن صحيح است; بگيرد
باید مكّلف و عاقل باشند و آسى آنها را مجبور نكرده باشد، و نيز               )  مرتهن(گيرد   و آسى آه مال را گرو مى      )  راهن(گرو دهنده     )  ٢٣٣٨  سئلهم(

گرو دهنده سفيه نباشد، یعنى مال خود را در آارهاى بيهوده مصرف نكند، بلكه اگر به سبب ورشكستگى، مسئول قانونى او را از تصّرف در                                            
 .تواند مال خود را گرو بگذارد  منع آرده باشد، نمىاموالش

تواند گرو بگذارد آه شرعًا بتواند در آن تصّرف آند و اگر مال شخص دیگرى را گرو بگذارد، در صورتى                       انسان مالى را مى     )  ٢٣٣٩  مسئله(
 .صحيح است آه صاحب مال بگوید به گرو گذاشتن آن، راضى هستم

 .پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند، درست نيست. گذارند، باید خرید و فروش آن صحيح باشد و مىچيزى را آه گر ) ٢٣۴٠ مسئله(
 .گذارند، مال آسى است آه آن را گرو گذاشته است استفاده چيزى را آه گرو مى ) ٢٣۴١ مسئله(
ولى اگر  .  ه یكدیگر ملك آسى آنند، مثًال ببخشند یا بفروشند        توانند مالى را آه گرو گذاشته شده، بدون اجاز         طلبكار و بدهكار نمى     )  ٢٣۴٢  مسئله(

 .یكى از آنان آن را ببخشد یا بفروشد، بعد دیگرى بگوید راضى هستم، اشكال ندارد
 .باشد اگر طلبكار چيزى را آه گرو برداشته با اجازه بدهكار بفروشد، پول آن هم مثل خود ماْل گرو مى ) ٢٣۴٣ مسئله(
آه از طرف مالك      تواند در صورتى    موقعى آه بدهكار باید بدهى خود را بدهد، طلبكار مطالبه آند و او ندهد، طلبكار مى                     اگر  )  ٢٣۴۴  مسئله(

و چنانچه از طرف مالك وآالت نداشته باشد، اگر         ;  وآيل باشد، مالى را آه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و باید بقّيه را به بدهكار بدهد                    
 .بگيرد انونى دسترس دارد، باید براى فروش آن از وى اجازهبه مسئول ق

اى آه در آن ساآن است و اثاثيه منزل و چيزهاى دیگرى آه به آن احتياج دارد، چيز دیگرى نداشته                          اگر بدهكار غير از خانه       )  ٢٣۴۵  مسئله(
تواند بفروشد و طلب خود  گذاشته خانه و اثاثيه هم باشد، طلبكار مىولى اگر مالى را آه گرو ; تواند طلب خود را از او مطالبه آند  باشد، طلبكار نمى  

 .را بردارد
 

 احكام ضامن شدن
اگر انسان بخواهد ضامن شود آه بدهى آسى را بدهد، ضامن شدن او در صورتى صحيح است آه به هر لفظى، اگرچه عربى                             )  ٢٣۴۶  مسئله(

 .ولى راضى بودن بدهكار شرط نيست; ا بدهم و طلبكار هم رضایت خود را بفهماندام طلب تو ر نباشد، به طلبكار بگوید آه من ضامن شده
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ضامن و طلبكار باید مكّلف و عاقل باشند و آسى هم آنها را مجبور نكرده باشد و سفيه نباشند آه مال خود را در آارهاى بيهوده                             )  ٢٣۴٧  مسئله(
 .آرده باشد منع  قانونى اورا ازتصّرف دراموالشسبب ورشكستگى،مسئول مصرف آنند، و همچنين طلبكارنباید به

آنم،  هرگاه آسى براى ضامن شدن خودش شرطى قرار دهد، مثًال بگوید اگر بدهكار قرض تو را نپردازد، من پرداخت مى                               )  ٢٣۴٨  مسئله(
 .ضمانت صحيح است

تواند   آسى بخواهد از دیگرى قرض آند، انسان مى         پس اگر .  شود، الزم نيست بدهكار باشد     آسى آه انسان ضامن بدهى او مى         )  ٢٣۴٩  مسئله(
 .ضامن او شود

یعنى مبهم یا مرّدد نباشد، پس اگر       .  تواند ضامن شود آه طلبكار و بدهكار و جنس بدهى، همه متمّيز باشد              در صورتى انسان مى     )  ٢٣۵٠  مسئله(
اها را بپردازم، چون معّين نكرده آه طلب آدام یك را بدهد، ضامن              دو نفر از آسى طلبكار باشند و انسان بگوید من ضامن هستم آه طلب یكى از شم                 

همچنين اگر آسى از دو نفر طلبكار باشد و انسان بگوید من ضامن هستم آه بدهى یكى از آن دو نفر را به تو بپردازم، چون                                    ;  شدن او باطل است    
نين اگر آسى از دیگرى مثًال ده من گندم و ده تومان پول طلبكار باشد                 همچ;  پردازد، ضامن شدن او باطل است      معّين نكرده آه بدهى آدام یك را مى        

 .و انسان بگوید من ضامن یكى از دو طلب تو هستم و معّين نكند آه ضامن گندم است یا ضامن پول، صحيح نيست
تواند  مقدارى از آن را ببخشد، نمى     تواند از بدهكار چيزى بگيرد و اگر          اگر طلبكار طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمى            )  ٢٣۵١  مسئله(

 .آن مقدار را مطالبه نماید
 .تواند از ضامن شدن خود برگردد اگر انسان ضامن شود آه بدهى آسى را بپردازد، نمى ) ٢٣۵٢ مسئله(
 .توانند شرط آنند آه هر وقت بخواهند، ضامن بودن ضامن را به هم بزنند ضامن و طلبكار مى ) ٢٣۵٣ مسئله(
تواند ضامن بودن او را       هرگاه انسان در موقع ضامن شدن، بتواند طلب طلبكار را بپردازد، اگرچه بعد فقير شود، طلبكار نمى                      )  ٢٣۵۴  مسئله(

و همچنين است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد، ولى طلبكار بداند و به ضامن شدن                      ;  به هم بزند و طلب خود را از بدهكار اول مطالبه نماید            
 .اضى شوداو ر
تواند  شود، نتواند طلب طلبكار را بپردازد و طلبكار در آن وقت نداند و بعد متوجه شود، مى    اگر انسان در موقعى آه ضامن مى        )  ٢٣۵۵  مسئله(

ن او را به هم     تواند ضامن بود   ولى اگرپيش از آنكه طلبكار بفهمد ضامن قدرت پرداخت پيدا آرده باشد، طلبكار نمى                ;  ضامن بودن او را به هم بزند       
 .بزند
 .تواند چيزى از او بگيرد اگر آسى بدون اجازه بدهكار ضامن شود آه بدهى او را بپردازد، نمى ) ٢٣۵۶ مسئله(
ولى اگر  ;  تواند مقدارى را آه ضامن شده از او مطالبه نماید           اگر آسى با اجازه بدهكار ضامن شود آه بدهى او را بپردازد، مى               )  ٢٣۵٧  مسئله(

تواند چيزى را آه داده از او مطالبه نماید، مثًال اگر ده من گندم بدهكار باشد و                    جنسى آه بدهكار بوده جنس دیگرى به طلبكار او بدهد، نمى            به جاى   
 .تواند برنج را از او مطالبه نماید، اّما اگر خودش راضى شود آه برنج بدهد، اشكال ندارد ضامن ده من برنج بدهد، نمى

 احكام آفالت
همچنين است اگر آسى بر دیگرى حّقى داشته         ;  آن است آه انسان ضامن شود آه هر وقت طلبكار، بدهكار را بخواهد او را تحویل دهد                  »  لتآفا«

و انسان ضامن شود آه هر وقت صاحب حق یا مّدعى، طرف را بخواهد او را تحویل دهد این                    .  باشد یا اّدعاى حّقى آند آه دعواى او قابل قبول باشد           
 .گویند مى» آفيل«شود  و به آسى آه این طور ضامن مى» آفالت«ا عمل ر

من ضامن هستم هر وقت بدهكار      «:  آفالت در صورتى صحيح است آه آفيْل به هر لفظى اگرچه عربى نباشد، به طلبكار بگوید                   )  ٢٣۵٨  مسئله(
 .و طلبكار هم قبول نماید» خود را بخواهى، به تو تحویل بدهم

 .باید مكّلف و عاقل باشد و او را در آفالت، مجبور نكرده باشند و بتواند آسى را آه آفيل او شده، حاضر نمایدآفيل  ) ٢٣۵٩ مسئله(
 :زند هفت چيز، آفالت را به هم مى ) ٢٣۶٠ مسئله(
 ;آفيْل بدهكار را به دست طلبكار بدهد. ١
 ;طلب طلبكار داده شود. ٢
 ;طلبكار از طلب خود گذشت نماید. ٣
 ;ميردبدهكار ب. ۴
 ; طلبكار، آفيل را از آفالت آزاد آند. ۵
 ; آفيل بميرد. ۶
 .آسى آه صاحب حق است به وسيله حواله یا طور دیگرى، حّق خود را به دیگرى واگذار نماید. ٧
 .اگر آسى به زور، بدهكار را از دست طلبكار رها آند، باید او را به طلبكار تحویل دهد ) ٢٣۶١ مسئله(
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 )مانتا(احكام ودیعه 

اگر انسان مال خود را به آسى بدهد و بگوید نزد تو امانت باشد و او هم قبول آند یا بدون اینكه حرفى بزنند، صاحب مال                                           )  ٢٣۶٢  مسئله(
شود، عمل   مىدهد و او هم به قصد نگهدارى آردن بگيرد، باید به احكام ودیعه و امانتدارى آه بعدًا گفته                    بفهماند آه مال را براى نگهدارى به او مى        

 .نماید
پس اگر انسان مالى را نزد بچه یا دیوانه امانت بگذارد یا دیوانه و بچه،                     ;  امانتدار و امانتگذار، باید هر دو بالغ و عاقل باشند               )  ٢٣۶٣  مسئله(

 .مالى را نزد آسى امانت بگذارند، صحيح نيست
به صاحبش بدهد، و اگر آن چيز مال خوِد بچه یا                مانت قبول آند، باید آن را       اگر امانتدار از بچه یا دیوانه چيزى را به طور ا                )  ٢٣۶۴  مسئله(

بين نرود، آن را از بچه یا         ولى اگر براى اینكه مال از     ;  برساند و چنانچه مال از بين برود، باید عوض آن را بدهد             دیوانه باشد، باید آن را به ولّى او        
 .نيست د، ضامندیوانه گرفته و در نگهدارى آن آوتاهى نكرده باش

امانتگذار در نگهدارى آن عاجزتر باشد و آسى هم نباشد            ولى اگر ;  تواند امانت را نگهدارى نماید، نباید قبول آند         آسى آه نمى    )  ٢٣۶۵  مسئله(
 .ندارد آه بهتر حفظ آند، مانعى

 چنانچه او مال را بگذارد و برود و این شخص مال              اگر امانتدار به امانتگذار بفهماند آه حاضر به نگهدارى از مال او نيست،                 )  ٢٣۶۶  مسئله(
را برندارد و آن مال از بين برود، آسى آه امانت را قبول نكرده، ضامن نيست، ولى احتياط مستحب آن است آه اگر ممكن باشد آن را نگهدارى                                       

 .نماید
 .تواند آن را به صاحبش برگرداند نيز، هر وقت بخواهد مىتواند امانت را پس بگيرد و امانتدار  امانتگذار هر وقت بخواهد مى ) ٢٣۶٧ مسئله(
اگر امانتدار از نگهدارى امانت منصرف شود و ودیعه را به هم بزند، باید هر چه زودتر امانت را به صاحب آن یا وآيل یا ولّى                    )  ٢٣۶٨  مسئله(

امانت را به آنان نرساند و خبر هم ندهد، چنانچه امانت از بين               و اگر بدون عذر     ;  صاحبش برساند، یا به آنان خبر دهد آه حاضر به نگهدارى نيست             
 .برود باید عوض آن را بدهد

امانتدار اگر براى نگهدارى امانت، جاى مناسبى ندارد، باید جاى مناسب تهّيه نماید و طورى از آن نگهدارى آند آه مردم                                    )  ٢٣۶٩  مسئله(
اهى نموده است، و اگر در جایى آه مناسب نيست بگذارد و از بين برود، باید عوض آن را                            نگویند در امانت خيانت آرده و در نگهدارى آن آوت             

 .بدهد
ولى ;  ننماید و اّتفاقًا آن مال از بين برود، ضامن نيست             هم)  روى زیاده(امانتدار اگر در نگهدارى امانت آوتاهى نكند و تعدى               )  ٢٣٧٠  مسئله(

عوض آن را به صاحبش بدهد،       رود ظالمى بفهمد و آن را ببرد، چنانچه از بين برود، باید              آه گمان مى   جایى بگذارد  اگر به اختيار خودش آن را در       
 .نيست نتواند امانت را به صاحبش یا به آسى برساند آه بهتر حفظ آند در این صورت، ضامن تر از آن نداشته باشد و مگر آنكه جایى محفوظ

باید مال را در اینجا حفظ آنى و اگر احتمال          «:  ى مال خوْد جایى را معّين آند و به امانتدار بگوید آه           اگر امانتگذار براى نگهدار     )  ٢٣٧١  مسئله(
چون آنجا در نظر       بداند چنانچه امانتدار احتمال دهد آه در آنجا از بين برود و                   .  »را به جاى دیگرى ببرى        هم بدهى آه از بين برود، نباید آن             

تواند آن را به جاى دیگرى ببرد، و اگر به آنجا ببرد و از بين برود                        گفته است آه نباید از آنجا بيرون ببرى، مى           امانتگذار براى حفظ بهتر بوده،        
ولى اگر نداند به چه جهت گفته آه به جاى دیگر نبر، چنانچه به جاى دیگرى ببرد و از بين برود، باید عوض آن را بدهد، مگر اینكه                                ;  ضامن نيست 

 .تواند به جاى دیگر آه براى حفظ بهتراست ببرد و اگر در آنجا تلف شد، ضامن نيست شود آه در این صورت مى بداند در آنجا تلف مى
اگر امانتگذار براى نگهدارى مال خوْد جایى را معّين آند، ولى به امانتدار نگوید آه آن را به جاى دیگر نبر، چنانچه امانتدار                               )  ٢٣٧٢  مسئله(

تر است ببرد، و چنانچه مال در آن جاى اول از بين برود               رود، باید آن را به جاى دیگرى آه مال در آنجا محفوظ              بين مى  احتمال دهد آه در آنجا از     
 .ضامن است، مگر آنكه امانتگذار هم احتمال از بين رفتن مال را در آنجا بدهد آه در این صورت امانتدار، ضامن نيست

 امانتدار باید فورًا امانت را به ولّى او برساند و یا به ولّى او خبر دهد، و اگر بدون عذر شرعى آن را           اگر امانتگذار دیوانه شود،     )  ٢٣٧٣  مسئله(
 .تحویل ندهد و از خبر دادن هم آوتاهى آند و امانت از بين برود، باید عوض آن را بدهد

یا به وارث او خبر دهد و چنانچه مال را به وارث او ندهد و از                 اگر امانتگذار بميرد، امانتدار باید امانت را به وارث او برساند               )  ٢٣٧۴  مسئله(
ولى اگر براى آنكه وارث و یا وصّى حقيقى را بشناسد و یا بفهمد آه مّيت وارث                          ;  خبر دادن هم آوتاهى آند و امانت از بين برود، ضامن است                  

 .ضامن نيست; بين بروددیگرى دارد یا نه، امانت را تحویل ندهد و از خبر دادن هم آوتاهى آند و از
همه ورثه بدهد یا به آسى بدهد آه همه آنان گرفتن                  اگر امانتگذار بميرد و چند وارث داشته باشد، امانتدار باید امانت را به                     )  ٢٣٧۵  مسئله(

 .است اناگر بدون اجازه دیگران تمام امانت را به یكى از ورثه بدهد، ضامن سهم دیگر اند، پس امانت را به او واگذار آرده
 .اگر امانتدار بميرد یا دیوانه شود، وارث یا ولّى او باید هرچه زودتر به امانتگذار اّطالع دهد یا امانت را به او برساند ) ٢٣٧۶ مسئله(
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 اگر ممكن   هاى مرگ را در خود ببيند، چنانچه ممكن است باید امانت را به صاحب آن یا وآيل او برساند و                        اگر امانتدار نشانه    )  ٢٣٧٧  مسئله(
بدهد و چنانچه به مسئول قانونى دسترس ندارد، در صورتى آه وارث او امين است و از امانت اّطالع دارد، الزم                       نيست باید آن را به مسئول قانونى      

 .بگوید  رانيست وصّيت آند، وگرنه باید وصّيت آند و شاهد بگيرد و به وصى و شاهد، اسم امانتگذار و جنس و خصوصّيات امانت و محّل آن
اى آه در مسئله قبل گفته شد عمل نكند، چنانچه آن امانت از بين برود  هاى مرگ را در خود ببيند و به وظيفه   اگر امانتدار نشانه    )  ٢٣٧٨  مسئله(

 .ت آندباید عوضش را بدهد، اگرچه در نگهدارى آن آوتاهى نكرده باشد و بيمارى او بهبود یابد، یا بعد از مدتى پشيمان شود و وصّي
 احكام عاریه

 .آن است آه انسان، مال خود را به دیگرى بدهد تا از آن استفاده آند و در مقابل، چيزى هم از او نگيرد» عاریه«
براى مثال اگر آسى لباس خود را به قصد عاریه به آسى بدهد و او به همين قصد بگيرد،                      ;  در عاریه الزم نيست صيغه بخوانند      )  ٢٣٧٩  مسئله(

 .حيح استعاریه ص
عاریه دادن چيز غصبى و چيزى آه مال انسان است ولى منفعت آن را به دیگرى واگذار آرده مثًال آن را اجاره داده، در                                         )  ٢٣٨٠  مسئله(

 .صورتى صحيح است آه مالك چيز غصبى یا آسى آه آن چيز را اجاره آرده بگوید به عاریه دادن راضى هستم
ولى اگر در اجاره شرط آرده باشند آه          ;  تواند عاریه بدهد    مال انسان است، مثًال آن را اجاره آرده، مى            چيزى را آه منفعتش      )  ٢٣٨١  مسئله(

 .تواند آن را به دیگرى عاریه دهد خودش از آن استفاده آند، نمى
ال او را عاریه دهد و بچه آن          اگر دیوانه و بچه مال خود را عاریه بدهند، صحيح نيست، اّما اگر ولّى بچه مصلحت بداند آه م                         )  ٢٣٨٢  مسئله(

 .مال را به دستور ولّى خود به عاریه گيرنده برساند، اشكال ندارد
روى ننماید و اتّفاقًا آن چيز از         اگر عاریه گيرنده در نگهدارى چيزى آه عاریه آرده آوتاهى نكند و در استفاده از آن هم زیاده                       )  ٢٣٨٣  مسئله(

رط آنند آه اگر از بين برود، عاریه گيرنده ضامن باشد یا چيزى را آه عاریه آرده، طال و نقره باشد، باید                           ولى چنانچه ش  ;  بين برود، ضامن نيست   
 .عوض آن را بدهد

 .اگر طال و نقره را عاریه نماید و شرط آند آه اگر از بين برود ضامن نباشد، چنانچه از بين برود ضامن نيست ) ٢٣٨۴ مسئله(
 .نده بميرد، عاریه گيرنده باید چيزى را آه عاریه آرده به ورثه او بدهداگر عاریه ده ) ٢٣٨۵ مسئله(
اگر عاریه دهنده طورى شود آه شرعًا نتواند در مال خود تصّرف آند مثًال دیوانه شود، عاریه گيرنده باید مالى را آه عاریه                                 )  ٢٣٨۶  مسئله(

 .آرده به ولّى او بدهد
تواند آن را    تواند آن را پس بگيرد و عاریه گيرنده نيز هر وقت بخواهد، مى                  هر وقت بخواهد مى     آسى آه چيزى عاریه داده،       )  ٢٣٨٧  مسئله(

 .پس بدهد
 .اگر ظرف طال و نقره را براى زینت اتاق عاریه بدهند، اشكال ندارد، ولى اگر براى استفاده حرام بدهند، باطل است ) ٢٣٨٨ مسئله(
 .تفاده از شير و پشم آن، و عاریه دادن حيوان نر براى جفت گيرى، صحيح استعاریه دادن گوسفند براى اس ) ٢٣٨٩ مسئله(
اگر چيزى را آه عاریه آرده به مالك یا وآيل یا ولّى او بدهد و بعد آن چيز از بين برود، عاریه گيرنده ضامن نيست و در غير                                 )  ٢٣٩٠  مسئله(

برده، مثًال اسب را در اصطبلى آه صاحبش براى آن                بش معموًال به آنجا مى      این صورت ضامن است، اگرچه مثًال آن را به جایى ببرد آه صاح                  
 .درست آرده ببندد

 .گيرد، بگوید اگر چيز نجس را براى خوردن و آشاميدن عاریه دهد، باید نجس بودن آن را به آسى آه عاریه مى ) ٢٣٩١ مسئله(
 .تواند به دیگرى اجاره یا عاریه دهد ىچيزى را آه عاریه آرده، بدون اجازه صاحب آن نم ) ٢٣٩٢ مسئله(
اگر چيزى را آه عاریه آرده با اجازه صاحب آن به دیگرى عاریه دهد، چنانچه آسى آه اول آن چيز را عاریه گرفته، بميرد یا                             )  ٢٣٩٣  مسئله(

 .شود نمى دیوانه شود، عاریه دومى باطل
 .تواند به عاریه دهنده بدهد ، باید آن را به صاحبش برساند و نمىاگر بداند مالى را آه عاریه گرفته غصبى است ) ٢٣٩۴ مسئله(
تواند عوض آن    اى ببرد و در دست او از بين برود، مالك مى             داند غصبى است عاریه آند و از آن استفاده          اگر مالى را آه مى       )  ٢٣٩۵  مسئله(

هایى را آه عاریه گيرنده برده، از او مطالبه نماید و یا از                   استفاده تواند عوض  را از او یا از آسى آه مال را غصب آرده مطالبه آند، و نيز مى                     
 .دهد از عاریه دهنده مطالبه نماید تواند چيزى را آه به مالك مى غاصب بگيرد، و اگر عوض مال یا استفاده آن را از عاریه آننده بگيرد، او نمى

 در دست او از بين برود، چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگيرد، او                    اگر نداند مالى را آه عاریه گرفته غصبى است و             )  ٢٣٩۶  مسئله(
ولى اگر چيزى را آه عاریه گرفته، طال و نقره باشد، یا عاریه دهنده با او                     ;  تواند آنچه را به صاحب مال داده از عاریه دهنده مطالبه نماید                هم مى 

 .دهد، از عاریه دهنده مطالبه نماید تواند چيزى را آه به صاحب مال مى نمىشرط آرده باشد آه اگر آن چيز از بين برود عوضش را بدهد، 
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 )زناشویى(احكام ِنكاح 
 .افتد، واجب است زن بگيرد آسى آه به واسطه نداشتن زن به حرام مى ) ٢٣٩٧ مسئله(
یكى از  «:  فرمودند)عليه السالم ( ت صادق حضر.  مستحب است در شوهر دادن دخترى آه بالغه است، یعنى مكّلف شده، عجله آنند                )  ٢٣٩٨  مسئله(

 .»سعادتهاى مرد آن است آه دخترش درخانه او حيض نبيند
 .دایم و غير دایم: شود و آن بر دو ِقسم است به واسطه عقد ازدواج، زن به مرد حالل مى ) ٢٣٩٩ مسئله(
 ;گویند» دایمه«آنند   عقد مىآن است آه مدت زناشویى در آن معّين نشود و زنى را آه به این ِقسم» عقد دایم«
مثًال زنى را به مدت یك ساعت یا یك روز یا یك ماه یا یك سال یا بيشتر عقد                          ;  نيز آن است آه مدت زناشویى در آن معّين شود            »  عقد غيردایم «

 .نامند مى» ُمتعه و صيغه«نمایند و زنى را آه به این ِقسم عقد آنند 
 احكام عقد

 چه دایم و چه غيردایم، باید صيغه خوانده شود و تنها راضى بودن زن و مرد، آافى نيست و صيغه عقد را یا خوِد                       در زناشویى،   )  ٢۴٠٠  مسئله(
 .آنند آه از طرف آنان بخواند خوانند، یا دیگرى را وآيل مى زن و مرد مى

 .ف دیگرى وآيل شودتواند براى خواندن صيغه عقد، از طر وآيل الزم نيست آه مرد باشد و زن هم مى ) ٢۴٠١ مسئله(
توانند به یكدیگر نگاه محرمانه نمایند و گمان به اینكه وآيل،              زن و مرد تا یقين نكنند آه وآيل آنها صيغه را خوانده است، نمى                  )  ٢۴٠٢  مسئله(

 .ام، آافى است ولى اگر وآيل بگوید صيغه را خوانده; آند صيغه را خوانده است، آفایت نمى
آسى را وآيل آند آه، مثًال ده روزه او را به عقد مردى درآورد و ابتداى ده روز را معّين نكند، در صورتى آه از                                 اگر زنى     )  ٢۴٠٣  مسئله(

تواند هر وقت آه بخواهد او را ده روز به عقد آن مرد درآورد و اگر معلوم باشد آه                      گفته زن معلوم شود آه به وآيل اختيار آامل داده، آن وآيل مى              
 .معّينى را قصد آرده، باید صيغه را مطابق قصد او بخواندزن، روز یا ساعت 

تواند از   وآيل شود همچنين مرد مى       )  مرد و زن      (دو نفر     عقددایم یاغيردایم ازطرف    تواند براى خواندن صيغه      نفر مى  یك  )  ٢۴٠۴  مسئله(
 .ب آن است آه عقد را دو نفر بخوانندولى احتياط مستح; طرف زن وآيل شود و او را براى خود به طور دایم یا غيردایم عقد آند

 دستور خواندن عقد دایم
 خود را زن تو نمودم به       ;َزوَّْجُتَك َنْفسِى َعَلى الصَّداِق اْلَمْعُلومِ    «:  اگر صيغه عقد دایم را خوِد زن و مرد بخوانند و اول زن بگوید                 )  ٢۴٠۵  مسئله(

و اگر دیگرى را وآيل آنند      ;  ، عقد صحيح است   » قبول آردم ازدواج را    ;َقِبْلُت التَّْزویجَ «  :و پس از آن، بدون فاصله مرد بگوید        »  َمهرى آه معّين شده   
َزَوْجُت ُموآَِّلِتى فاِطَمَة ُمَوآَِّلَك َاْحَمَد     «:  آه از طرف آنها صيغه عقد را بخواند، چنانچه مثًال اسم مرد، احمد و اسم زن، فاطمه باشد و وآيل زن بگوید                         

 .عقد صحيح است، »َقِبْلُت الَتْزویج ِلُمَوآِّلى َاْحَمَد َعلى الصَّداِق«: پس بدون فاصله وآيل مرد بگوید، »َمْعُلومَعَلى الصَّداِق اْل
 دستور خواندن عقد غيردایم

: گویداگر خود زن و مرد بخواهند صيغه عقد غيردایم را بخوانند، بعد از آنكه مدت و َمهر را معّين آردند، چنانچه زن ب                                          )  ٢۴٠۶  مسئله(
و اگر دیگرى را وآيل آنند و اول        ;  ، عقد صحيح است   »َقبْلُت«:  بعد بدون فاصله مرد بگوید      ، و »َزوَّْجُتَك َنْفسِى ِفى اْلُمدَِّة اْلَمْعُلوَمِة َعَلى اْلَمْهِر اْلَمْعُلوم       «

َقِبْلُت ِلُموَِّآلى  «:  پس بدون فاصله وآيل مرد بگوید        ،  »وَمِة َعَلى اْلَمْهِر اْلَمْعُلوم     َمتَّْعُت ُموآَِّلِتى ُمِوّآَلَك ِفى اْلُمدَِّة اْلَمْعلُ        «:  وآيل زن به وآيل مرد بگوید        
 .صحيح است ، عقد»هَكذا

 شرایط عقد
 :عقد ازدواج چند شرط دارد ) ٢۴٠٧ مسئله(
د، به هر لفظى آه صيغه را         و اگر خود مرد و زن نتوانند صيغه را به عربى صحيح بخوانن                ;  به احتياط واجب، به عربى صحيح خوانده شود          .١

 ; را بفهماند»َزوَّْجُت َو َقِبْلُت«اّما باید لفظى بگویند آه معنى ; بخوانند، صحيح است
َزّوْجُتَك «خوانند، زن به گفتن  یعنى اگر خوِد مرد و زن، صيغه را مى; خوانند، قصد انشا داشته باشند مرد و زن یا وآيل آنان آه صيغه را مى      .  ٢
و اگر وآيل مرد و زن      ;  ، زن بودن او را براى خود قبول نماید        »َقِبْلُت التَّْزویجَ   «دش این باشد آه خود را زن او قرار دهد و مرد به گفتن              ، قص »َنْفسى

 ;اند، زن و شوهر شوند  قصدشان این باشد آه مرد و زنى آه آنان را وآيل آرده»َزّوْجُت و َقِبْلُت«خوانند، به گفتن  صيغه را مى
خواند، خالى از وجه نيست، چه براى            اى را آه ممّيز غيربالغ مى         خواند، بالغ و عاقل باشد، اگرچه صّحت صيغه              آه صيغه را مى      آسى.  ٣

 ;خودش بخواند یا از طرف دیگرى وآيل شده باشد
پس . نان را ببرند یا به آنها اشاره نمایندمثًال اسم آ; خوانند، در عقد، زن و شوهر را معّين آنند اگر وآيل زن و شوهر یا ولّى آنان صيغه را مى    .  ۴

، چون در   » قبول آردم  ;َقِبْلت«:  ، و او بگوید   »زن تو نمودم یكى از دخترانم را       ;  َزّوْجُتك أحدى بناتى    «:آسى آه چند دختر دارد، اگر به مردى بگوید         
 ;اند، عقد باطل است 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; شندزن و مرد به ازدواج راضى با. ۵
 .اگر در عقد یك حرف غلط خوانده شود آه معناى آن را عوض آند، عقد باطل است ) ٢۴٠٨ مسئله(
لمه از عقد را جداگانه بداند و از هر لفظى             داند، اگر قرائتش صحيح باشد و معناى هر آ            آسى آه دستور زبان عربى را نمى          )  ٢۴٠٩  مسئله(

 .تواند عقد را بخواند معناى آن را قصد نماید، مى
اگر زن و مرد یا یكى از آن دو را بدون اجازه آنان عقد آنند و یا به ازدواج مجبور نمایند و بعد از خواندن عقد راضى شوند و                                   )  ٢۴١٠  مسئله(

 .اجازه نمایند، عقد صحيح استبگویند به آن عقد راضى هستيم، و آن را 
توانند براى فرزند نابالغ یا دیوانه خود آه به حال دیوانگى بالغ شده است همسر انتخاب آنند و بعد از آنكه                          پدر و جّد پدرى مى      )  ٢۴١١  مسئله(

اى داشته باشد،     به هم بزند و اگر مفسده         تواند آن را       اى نداشته باشد، نمى      آن طفل بالغ شد یا دیوانه عاقل گردید، اگر آن ازدواج برایش مفسده                      
 .تواند آن را به هم بزند مى

دهد ـ اگر بخواهد ازدواج آند،        در عقد دایم، دخترى آه به حّد بلوغ رسيده و رشيده است ـ یعنى مصلحت خود را تشخيص مى                        )  ٢۴١٢  مسئله(
; باشد اگرچه احتياط در اجازه گرفتن از پدر یا جّد پدرى مى;  قّوت نيستچنانچه باآره باشد، بدون اجازه پدر یا جّد پدرى، صّحت ازدواجش خالى از    

 .و اّما در عقد موّقت اجازه پدر یا جّد پدرى، بنا بر اقوى الزم است; و اجازه مادر و برادر، الزم نيست
تر هم نياز به شوهر داشته باشد اجازه          اجازه گرفت و دخ     اگر پدر و جّد پدرى در دسترس نباشند، به طورى آه نتوان از آنان                    )  ٢۴١٣  مسئله(

بين رفته باشد، اجازه پدر وجّد الزم           آه بكارتش به واسطه شوهر آردن از          همچنين اگر دختر باآره نباشد در صورتى          ;گرفتن از آنان الزم نيست      
 .بگيرد آن است آه اجازه تياط واجبرفته باشد، در غير رشيده و در عقد موقت، اح بين نيست، ولى اگر به واسطه وطى به ُشبهه یا زنا از

به سّن قابل براى تمتع گرفتن، باید نفقه زن را در                اگر پدر یا جّد پدرى براى پسر نابالغ خود زن بگيرد پسر، بعد از رسيدن                       )  ٢۴١۴  مسئله(
 .صورتى آه از او تمكين داشته باشد، بدهد

زن بگيرد، چنانچه پسر در موقع عقد مالى داشته، مدیون َمهر زن است، و اگر در                   اگر پدر یا جّد پدرى براى پسر نابالغ خود،              )  ٢۴١۵  مسئله(
 .موقع عقد مالى نداشته، پدر، یا جّد او باید َمهر زن را بدهند

 توان عقد را به هم زد عيبهایى آه به واسطه آنها مى
 : تواند عقد را به هم بزند ىاگر مرد بعد از عقد بفهمد آه زن یكى از این هفت عيب را دارد، م ) ٢۴١۶ مسئله(
یعنى راه  ;  آنكه ِافضا شده باشد   .  ۶;  شل بودن به طورى آه معلوم باشد       .  ۵;  آورى.  ۴;  )پيسى(بيمارى َبَرص   .  ٣;  بيمارى خوره .  ٢;  دیوانگى.  ١

٧; اشكال دارد و باید احتياط شودولى اگر راه حيض و غائط او یكى شده باشد، به هم زدن عقد، ; بول و حيض یا راه حيض و غائط او یكى شده باشد   
 .اى در َفْرج او باشد آه مانع نزدیكى شود آنكه گوشت یا استخوان یا غده. 

تواند وطى و نزدیكى نماید یا         اگر زن بعد از عقد بفهمد آه شوهر او دیوانه است یا آلت مردانگى ندارد یا ِعّنين است و نمى                              )  ٢۴١٧  مسئله(
َبَرص، جذام و بيماریهاى واگيردار صعب العالج   :  همچنين اگر شوهر داراى امراضى مانند     ;  تواند عقد را به هم بزند      مىاند،   هاى او را آشيده    بيضه

 ١٨.باشد آه زندگى زن با او باعث َحَرج و مشّقت گردد، موجب فسخ عقد است
 .عقد را به هم بزند، باید بدون طالق از هم جدا شونداگر مرد یا زن، به واسطه یكى از عيبهایى آه در دو مسئله قبل گفته شد،  ) ٢۴١٨ مسئله(
; عقد را به هم بزند، شوهر باید نصف َمهر را بپردازد           تواند وطى و نزدیكى آند، زن      اگر به واسطه آنكه مرد ِعّنين است و نمى             )٢۴١٩  مسئله(

نكرده باشد، چيزى بر او نيست،       نزدیكى زن ند، چنانچه مرد با   دیگرى آه گفته شد، مرد یا زن، عقد را به هم بزن             عيبهاى ولى اگر به واسطه یكى از     
 .بدهد و اگر نزدیكى آرده، باید تمام َمهر را

 اى از زنها آه ازدواج با آنان حرام است عده
 .ازدواج با زنهایى آه مثل مادر و خواهر و مادر زن با انسان محرم هستند، حرام است ) ٢۴٢٠ مسئله(
ن زنى را براى خود عقد نماید، اگرچه با او نزدیكى نكند، مادر و مادِر مادر آن زن و مادر پدر او، هرچه باال روند، به                       اگر انسا   )  ٢۴٢١  مسئله(

 .شوند آن مرد َمحرم مى
 باشند  اگر انسان زنى را عقد آند و با او نزدیكى نماید، دختر و نوه دخترى و پسرى آن زن، هرچه پایين روند، چه در وقت عقد                            )  ٢۴٢٢  مسئله(

 .شوند یا بعدًا به دنيا بيایند، به آن مرد َمحرم مى
تواند با دختر او ازدواج       اگر با زنى آه براى خود عقد آرده، نزدیكى هم نكرده باشد، تا وقتى آه آن زن در عقد اوست، نمى                              )  ٢۴٢٣  مسئله(
 .آند

                                                           
 .با حواشى این جانب، مراجعه آنيد» تحریرالوسيله«براى تفصيل بيشتر این مسئله و مسئله قبل به آتاب .  ١٨
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عمه و خاله مادر و عمه و خاله مادِر مادر یا پدِر مادر، هرچه باال روند،                عمه و خاله پدر و عمه و خاله پدِر پدر یا مادِر پدر، و                  )  ٢۴٢۴  مسئله(
 .اند به انسان َمحرم

پدر و جّد شوهر، هرچه باال روند، و پسر و نوه پسرى و دخترى او هرچه پایين آیند، چه در موقع عقد باشند یا بعدًا به دنيا                                          )  ٢۴٢۵  مسئله(
 .بيایند، به زن او َمحرم هستند

تواند با خواهر آن زن       اگر انسان زنى را براى خود عقد آند، چه دایم باشد چه موقت، تا وقتى آه آن زن در عقد اوست، نمى                              )  ٢۴٢۶  مسئله(
 .ازدواج نماید

 تواند خواهر او را     طالق رجعى دهد، در بين عده نمى        )  شود به ترتيبى آه در احكام طالق گفته مى         (اگر مرد، همسر خود را         )  ٢۴٢٧  مسئله(
 .، احتياط مستحب آن است آه از ازدواج با خواهر او، خوددارى نماید)شود آه بعدًا بيان مى(هم  بلكه در عده طالق بائن; عقد نماید

ولى اگر بدون اجازه وى، آنان را عقد نماید و            ;  تواند بدون اجازه همسرش، با خواهرزاده و برادرزاده او ازدواج آند             مرد نمى   )  ٢۴٢٨  مسئله(
 . همسرش بگوید به آن عقد راضى هستم، اشكال نداردبعدًا
اگر زن بفهمد شوهرش با برادرزاده یا خواهرزاده او ازدواج آرده و حرفى نزند، چنانچه بعدًا رضایت ندهد، عقد آنان باطل                               )  ٢۴٢٩  مسئله(
هرش از برادرزاده او جدا شود، مگر آنكه اجازه            بلكه اگر از حرف نزدنش معلوم باشد آه باطنًا راضى بوده، احتياط واجب آن است آه شو                      ;  است
 .دهد
 .تواند با آنان ازدواج نماید اگر انسان پيش از آنكه با دختر عمه یا دختر خاله خود ازدواج آند با مادرشان زنا آند، دیگر نمى ) ٢۴٣٠ مسئله(
 .با آنان نزدیكى آند با مادرشان زنا نماید، عقد آنان اشكال ندارداگر با دختر عمه یا دختر خاله خود ازدواج نماید و پيش از آنكه  ) ٢۴٣١ مسئله(
اگر آسى با زنى غير از عمه و خاله خود زنا آند، هر چند مقتضاى احتياط آن است آه با دختر او ازدواج نكند، اّما جوازش                                    )  ٢۴٣٢  مسئله(

همچنين است اگر پيش از ; شود عد با مادر او زنا آند، آن زن بر او حرام نمىو نيز اگر زنى را عقد نماید و با او نزدیكى آند، ب    ;  خالى از قّوت نيست   
 .ولى در این صورت، احتياط مستحب آن است آه از آن زن جدا شود; آنكه با او نزدیكى آند، با مادر او زنا نماید

تواند او را عقد نماید، اگرچه احتياط             بعدًا مى   اگر آسى با زنى آه در عده متعه یا طالق بائن یا عده وفات است، زنا آند،                             )  ٢۴٣٣  مسئله(
همچنين اگر با زن شوهردار یا زنى آه در عده طالق رجعى است، زنا آند، عدم حرمت ابدى، خصوصًا با                        ;  مستحب آن است آه با او ازدواج نكند        

 ١٩.جهل به معتّده بودن زن، خالى از وجه و قّوت نيست
ولى احتياط مستحب آن    ;  تواند آن زن را براى خود عقد نماید        هرى آه در عده نيست، زنا آند، بعدًا مى        اگر آسى با زن بدون شو       )  ٢۴٣۴  مسئله(

همچنين است اگر دیگرى بخواهد آن ; االمكان نباید ترك شود  بلكه احتياط مزبور، حّتى   ;  است آه صبر آند تا آن زن، حيض ببيند، بعد او را عقد نماید             
 .زن را عقد آند

اگر آسى زنى را آه در عده دیگرى است، براى خود عقد آند، چنانچه مرد و زن، یا یكى از آنان بدانند آه عده زن تمام نشده و                               )  ٢۴٣۵  مسئله(
 .شود، اگرچه بدون دخول هم احتياط مستحب در حرمت است بدانند عقد آردن زن در عده، حرام است، آن زن به شرط دخول، بر او حرام مى

اند زن در عده است یا        دانسته سان زنى را براى خود عقد آند و بعد معلوم شود آه در عده بوده، چنانچه هيچ آدام نمى                        اگر ان   )  ٢۴٣۶  مسئله(
شود، هر چند با او نزدیكى 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
تواند او را براى     اگر انسان بداند زنى شوهر دارد و با او ازدواج آند، باید از او جدا شود و اگر دخول آرده باشد، بعدًا هم نمى                            )  ٢۴٣٧  مسئله(

 .خود عقد آند
ر او  شود و چنانچه توبه نكند و بر عمل خود باقى باشد، بهتر است آه شوه               زن شوهردار اگر زنا بدهد بر شوهر خود حرام نمى           )  ٢۴٣٨  مسئله(

 .بدهد را طالق دهد، ولى باید َمهرش را
اند و زنى آه صيغه بوده و شوهرش مدت او را بخشيده یا مدتش تمام شده، چنانچه بعد از مدتى شوهر                            زنى را آه طالق داده       )  ٢۴٣٩  مسئله(

 . خود اعتنا نمایدآند و بعد شك آند آه موقع عقد ازدواج با شوهر دوم، عده شوهر اول تمام بوده یا نه، نباید به شّك
آه لواط آننده مرد باشد و لواط دهنده،             مادر و خواهر و دختر پسرى آه لواط داده، بر لواط آننده حرام است، در صورتى                          )  ٢۴۴٠  مسئله(

ل شده یا نه و یا شّك       ولى اگر گمان آند آه دخول شده یا شك آند آه دخو            ;  بلكه اگر لواط آننده بالغ باشد، احتياط در حرمت است          ;  خردسال و غيربالغ  
آما اینكه اگر لواط آننده جاهل به سببّيت عمل براى حرمت ابدى باشد، عدم حرمت خالى از                        ;  شوند در بقّيه امور ذآر شده باشد، بر او حرام نمى             

 .قّوت نيست

                                                           
 .شود ق رجعى، بائن و عده متعه و عده وفات در احكام طالق بيان مىتفصيل طال.  ١٩



 161                                                               اهللا العظمى حاج شيخ یوسف صانعى حضرت آیة مطابق با فتاواى مرجع عاليقدر المسائل رساله توضيح
 

 .شوند د، آنها بر او حرام نمىاگر با مادر یا خواهر یا دختر آسى ازدواج نماید و بعد از ازدواج با آن شخص لواط آن ) ٢۴۴١ مسئله(
دانسته آه زن    و چنانچه مى   ;  اگر آسى در حال احرام آه یكى از آارهاى حج است با زنى ازدواج نماید، عقد او باطل است                             )  ٢۴۴٢  مسئله(

 .تواند آن زن را عقد آند گرفتن در حال احرام، حرام است، دیگر نمى
دانسته آه   و اگر زن مى    ;  با مردى آه در حال احرام نيست ازدواج آند، عقد او باطل است                 اگر زنى آه در حال احرام است             )  ٢۴۴٣  مسئله(

 .ازدواج آردن در حال احرام، حرام است، احتياط واجب آن است آه بعدًا با آن مرد ازدواج نكند، بلكه خالى از قّوت نيست
نياورد، زنش آه به واسطه ُمِحرم شدن بر او حرام شده بود، حالل               اگر مرد طواف نساء را آه یكى از آارهاى حج است به جا                  )  ٢۴۴۴  مسئله(
 .شوند شود، ولى اگر بعدًا طواف نساء را انجام دهند، به یكدیگر حالل مى و نيز اگر زن طواف نساء نكند، شوهرش بر او حالل نمى; شود نمى
بالغه شود، با او نزدیكى و دخول آند، چنانچه او را افضا نماید،                اگر آسى دختر نابالغى را براى خود عقد آند و پيش از آنكه                    )  ٢۴۴۵  مسئله(

 .هيچ وقت نباید با او نزدیكى آند
با مرد  )  شود با شرایطى آه در احكام طالق گفته مى        (شود، ولى اگر     اند بر شوهرش حرام مى     زنى را آه سه مرتبه طالق داده         )  ٢۴۴۶  مسئله(

 .باره او را براى خود عقد نمایدتواند دو دیگرى ازدواج آند، شوهر اول مى
 احكام عقد دایم

زنى آه عقد دایمى شده، نباید بدون اجازه شوهر در مواردى آه مانع استمتاع و یا خالف شئون مرد و یا خالف سكن و آرامش                               )  ٢۴۴٧  مسئله(
; دون عذر شرعى از نزدیكى آردن او جلوگيرى نكند        خواهد، تسليم نماید و ب     باشد، از خانه بيرون رود و باید خود را براى هر لذتى آه شوهرش مى               

و اگر در اینها از شوهر اطاعت آند، تهّيه غذا و لباس و منزل او و لوازم دیگرى آه در آتب ذآر شده، بر شوهر واجب است و اگر تهّيه نكند ـ چه                                     
 .توانایى داشته باشد، چه نداشته باشد ـ مدیون زن است

هایى آه در مسئله قبل گفته شد، از شوهر اطاعت نكند، گناهكار است و حّق غذا و لباس و منزل و همخوابگى                           اگر زن در آار     )  ٢۴۴٨  مسئله(
 .رود ندارد، ولى َمهر او از بين نمى

 .مرد حق ندارد زن خود را به خدمت در خانه مجبور آند ) ٢۴۴٩ مسئله(
هر نيست، ولى اگر شوهر مایل باشد آه زن را به سفر ببرد، باید خرج                  مخارج سفر زن اگر بيشتر از مخارج وطن باشد با شو              )  ٢۴۵٠  مسئله(

 .سفر او را بدهد
تواند به   آند، اگر مطالبه خرجى آند و شوهر ندهد، جهت الزام شوهر بر پرداخت نفقه، مى                         زنى آه از شوهر اطاعت مى          )  ٢۴۵١  مسئله(

و چنانچه الزام شوهر بردادن نفقه       ;  م ممكن نباشد، به فساق مؤمنين مراجعه نماید         مسئول قانونى، و اگر ممكن نباشد، به عدول مؤمنين، و اگر آن ه                
تواند در هر روز به اندازه خرجى آن روز، بدون اجازه از مال او بردارد، و اگر ممكن نيست، چنانچه ناچار باشد آه معاش خود                                ممكن نباشد، مى  

 .عت از شوهر بر او واجب نيسترا تهّيه آند، در موقعى آه مشغول تهّيه معاش است، اطا
ليكن واجب نيست   ;  تواند زن دایمى خود را به طورى ترك آند آه نه مثل زن شوهردار باشد نه مثل زن بدون شوهر                        مرد نمى   )  ٢۴۵٢  مسئله(

 .گرچه احتياط مستحب آن است آه هر چهار شب، یك شب نزد او بماند; هر چهار شْب یك شب، نزد او بماند
َوعاِشُروُهنَّ «تواند در مسائل آميزشى به نحوى عمل آند آه منكر و خالف معروف باشد و معروف در آتاب الّله                           شوهر نمى   )  ٢۴۵٣  مسئله(

به ;   اطالق دارد و همه معاشرتها را شامل است و حّجت بر تقييد به چهار ماه، تمام نيست و اطالق آتاب به قّوت خودش باقى است                                        »ِباْلَمْعُروِف
دهد آه با همسرش معاشرت به معروف و نيك داشته باشد، جز در                 توان گفت اسالم به مرد دستور مى         ن آیه آبى از تقييد است و نمى         عالوه آه لسا  

 .بعضى از موارد آه آنجا معاشرت به منكر و غير معروف، جایز باشد
با زن نزدیكى آند، باید َمهر او را مطابق َمهر زنهایى             اگر در عقد دایمى َمهر را معّين نكنند، عقد صحيح است، و چنانچه مرد                    )  ٢۴۵۴  مسئله(

 .آه مثل او هستند، پرداخت آند
تواند پيش از گرفتن َمهر، از نزدیكى آردن            اگر موقع خواندن عقد دایم براى پرداخت َمهر، مدتى معّين نكرده باشند، زن مى                     )  ٢۴۵۵  مسئله(

ولى اگر پيش از گرفتن مهر به نزدیكى راضى شود و شوهر             ;  داشته باشد، چه نداشته باشد    شوهر جلوگيرى آند، چه شوهر توانایى پرداخت مهر را           
 .تواند بدون عذر شرعى از نزدیكى شوهر جلوگيرى نماید با او نزدیكى آند، دیگر نمى

 ُمتعه یا صيغه
 .عقد موّقت اگرچه بدون قصد لذت بردن هم باشد، صحيح است ) ٢۴۵۶ مسئله(
 .در نزدیكى آردن با متعه هم حكم دایم را داردشوهر  ) ٢۴۵٧ مسئله(
شود، اگر در ضمن عقد شرط آند آه شوهر با او نزدیكى نكند، عقد و شرط او صحيح است و شوهر فقط                               زنى آه صيغه مى      )  ٢۴۵٨  مسئله(
 .نمایدتواند با او نزدیكى  تواند لذتهاى دیگرى از او ببرد، ولى اگر بعدًا به مقاربت راضى شود، شوهر مى مى
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همچنين حّق همخوابگى ندارد و از یكدیگر ارث               ;  زنى آه صيغه شده ـ اگرچه حامله شود ـ حّق مخارج از شوهر ندارد                            )  ٢۴۵٩  مسئله(
 .برند نمى
ى دانسته، حقّ  زنى آه صيغه شده اگر نداند آه حّق مخارج از شوهر و همخوابگى ندارد، عقد او صحيح است و براى آنكه نمى                           )  ٢۴۶٠  مسئله(

 .آند به شوهر پيدا نمى
تواند بدون اجازه شوهر از خانه بيرون برود، ولى اگر به واسطه بيرون رفتن، حّق شوهر از بين                              زنى آه صيغه شده، مى        )  ٢۴۶١  مسئله(
 .رود، بيرون رفتن او حرام است مى

توانند دختر   همچنين مى ;   عقد پسر نابالغ خود درآورند     توانند براى َمحرم شدن، یك یا دو ساعْت زنى را به            پدر و جّد پدرى مى      )  ٢۴۶٢  مسئله(
 .اى نداشته باشد، بلكه باید داراى مصلحت هم باشد نابالغ خود را براى محرم شدن، به عقد آسى درآورند، ولى باید آن عقد براى دختر مفسده

 زنده است یا مرده، براى محرم شدن به عقد آسى                 داند اگر پدر یا جّد پدرى، طفل خود را آه در محّل دیگرى است و نمى                         )  ٢۴۶٣  مسئله(
شود، و چنانچه بعدًا معلوم شود آه در موقع عقد، آن دختر زنده نبوده عقد باطل است و آسانى آه به                       درآورد، برحسب ظاهر َمحرم بودن حاصل مى      

 .اند واسطه عقد ظاهرًا بایكدیگر محرم شده بودند، نامحرم
غه را ببخشد، چنانچه با او نزدیكى آرده، باید تمام چيزى را آه قرار گذاشته به او بپردازد و اگر نزدیكى                               اگر مرد مدت صي      )  ٢۴۶۴  مسئله(

 .آند نكرده، باید نصف آن را پرداخت
 .اش تمام نشده به عقد دایم خود درآورد تواند زنى را آه صيغه او بوده و هنوز عده مرد مى ) ٢۴۶۵ مسئله(

 وششاحكام نگاه آردن، حجاب و پ
نگاه آردن مرد به بدن زن نامحرم، چه با قصد لذت و چه بدون آن، حرام است و نگاه آردن به صورت و دستها، اگر به قصد                                 )  ٢۴۶۶  مسئله(

نگاه آردن به صورت    .  همچنين نگاه آردن زن به بدن مرد نامحرم، حرام است          ;  ولى اگر بدون قصد لذت باشد، مانعى ندارد        ;  لذت باشد، حرام است   
ولى بنا بر احتياط، باید جاهایى      ;  افتد، اشكال ندارد   داند آه به حرام نمى     بدن و موى دختر نابالغ، اگر به قصد لذت نباشد و با نگاه آردن، انسان مى               و  

 .پوشانند، نگاه نكند مثل ران و شكم را آه معموًال مى
و و بدن زنهاى غير مسلمان آه برهنه بودنش متعارف است و                اگر انسان بدون قصد لذت به صورت و دستها و مقدارى از م                   )  ٢۴۶٧  مسئله(

 .توان گفت حرام است افتد، نمى نهى نمودن آنها بى نتيجه است، نگاه آند، در صورتى آه بداند به حرام نمى
 از پسرى هم آه بالغ       بلكه احتياط واجب آن است آه بدن و موى خود را             ;  زن باید بدن و موى خود را از مرد نامحرم بپوشاند               )  ٢۴۶٨  مسئله(

 .فهمد و به حّدى رسيده آه مورد نظر شهوانى است، بپوشاند نشده، ولى خوب و بد را مى
و احتياط واجب آن    ;  نگاه آردن به عورت دیگرى حرام است، اگرچه از پشت شيشه یا در آینه یا آب صاف و مانند اینها باشد                            )  ٢۴۶٩  مسئله(

 .نكننداست آه به عورت بچه ممّيز هم نگاه 
 .توانند غير از عورت به تمام بدن یكدیگر نگاه آنند اند، اگر قصد لذت نداشته باشند، مى مرد و زنى آه با یكدیگر محرم ) ٢۴٧٠ مسئله(
 .مرد نباید با قصد لذت به بدن مرد دیگرنگاه آند، و نگاه آردن زن هم به بدن زن دیگر با قصد لذت، حرام است ) ٢۴٧١ مسئله(
ولى اگر براى عكس گرفتن مجبور شود آه حرام دیگرى انجام دهد، مثًال به بدن                ;  عكس گرفتن مرد از زن نامحرم، حرام نيست         )  ٢۴٧٢  مسئله(

 .آه آن زن متهّتك نباشد، نباید به عكس او نگاه آند او دست بزند، نباید عكس او را بگيرد، و اگر زن نامحرمى را بشناسد، در صورتى
ر حال ناچارى، زن بخواهد زن دیگرى را، یا مردى غير از شوهر خود را تنقيه آند یا عورت او را آب بكشد، واجب                                  اگر د   )  ٢۴٧٣  مسئله(

و حكم تنقيه مرد نسبت به مرد دیگر و یا نسبت به زنى آه غير از                         ;  تواند از لمس عورت او بدون حایل و دستكش، خوددارى نماید                 است تا مى   
 .همسرش باشد نيز چنين است

اگر مرد براى معالجه زن نامحرم، ناچار باشد آه او را نگاه آند و به بدن او دست بزند اشكال ندارد، ولى اگر با نگاه آردن                                     )  ٢۴٧۴  لهمسئ(
 .بتواند معالجه آند، نباید به بدن او دست بزند و اگر با دست زدن بتواند معالجه آند، نباید او را نگاه آند

معالجه آسى ناچار شود آه به عورت او نگاه آند، بنا بر احتياط واجب باید آینه را در مقابل گذاشته و در آن                             اگر انسان براى       )  ٢۴٧۵  مسئله(
 .اى جز نگاه آردن به عورت نباشد، اشكال ندارد نگاه آند، ولى اگر چاره

 مسائل متفّرقه زناشویى
 .تواند عقد را به هم بزند  عقد معلوم شود آه باآره نبوده، مىاگر مرد در ضمن عقد شرط آند آه زن باآره باشد و بعد از ) ٢۴٧۶ مسئله(
تواند وارد شود، چنانچه بترسند آه به          اگر مرد و زن نامحرم در محّل خلوتى باشند آه آسى در آنجا نباشد و دیگرى هم نمى                          )  ٢۴٧٧  مسئله(

 .بروند حرام بيفتند، باید از آنجا بيرون
 . مهر زن را معّين آند و قصدش این باشد آه آن را ندهد، عقد صحيح است ولى َمهر را باید بدهداگر مرد در ضمن عقد ) ٢۴٧٨ مسئله(
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 شود، یا حكم ضرورى دین، یعنى حكمى را آه مسلمانان جزو دین اسالم                        )صلى اهللا عليه وآله     (مسلمانى آه منكر خدا یا پيامبر          )  ٢۴٧٩  مسئله(
برگردد و انكارش   )صلى اهللا عليه وآله    (ار آند، درصورتى آه منكر شدن آن حكم، به انكار خدا یا پيامبر               دانند، مثل واجب بودن نماز و روزه را انك           مى

 .احترامى و هتك باشد، مرتد است موجب بى
ولى ;  گردد اگر زن پيش از آنكه شوهرش با او نزدیكى آند به طورى آه در مسئله قبل گفته شد، مرتد شود، عقد او باطل مى                                 )  ٢۴٨٠  مسئله(

عده نگه دارد، پس اگر در بين عده، مسلمان شود عقد باقى و اگر              )  به دستورى آه در احكام طالق گفته خواهد شد        (اگر بعد از نزدیكى مرتد شود باید        
 .تا آخر عده مرتد بماند، عقد باطل است

 از بالغ شدن اظهار اسالم آند، اگر مرتد شود            اند، چنانچه بعد   آسى آه پدر یا مادرش درموقع بسته شدن نطفه او مسلمان بوده                )  ٢۴٨١  مسئله(
 .عده وفات نگه دارد) شود به مقدارى آه در احكام طالق گفته مى(شود و باید  زنش بر او حرام مى

مردى آه از پدر و مادر غير مسلمان به دنيا آمده و مسلمان شده، اگر پيش از نزدیكى با همسرش مرتد شود، عقد او باطل                                         )  ٢۴٨٢  مسئله(
عده نگه دارد، پس اگر پيش از تمام شدن عده،          )  شود به مقدارى آه در احكام طالق گفته مى       (و اگر بعد از نزدیكى مرتد شود، زن او باید            ;  گردد ىم

 .شوهر او مسلمان شود، عقد باقى وگرنه باطل است
 .د هم قبول آند، نباید زن را از آن شهر بيرون ببرداگر زن در ضمن عقد با مرد شرط آند آه او را از شهرى بيرون نبرد و مر ) ٢۴٨٣ مسئله(
تواند آن دختر را براى پسر خود آه از آن زن نيست عقد آند،               اگر همسر انسان از شوهر سابقش دخترى داشته باشد، انسان مى            )  ٢۴٨۴  مسئله(

 .تواند با مادر آن دختر ازدواج نماید و نيز اگر دخترى را براى پسر خود عقد آند مى
 .اش را سقط آند اگر زنى از زنا حامله شود، جایز نيست بچه ) ٢۴٨۵ سئلهم(
اى از آنان به دنيا آید،  اگر آسى با زنى آه شوهر ندارد و در عده آسى هم نيست زنا آند، چنانچه بعد او را عقد آند و سپس بچه )  ٢۴٨۶  مسئله(

 .زاده است آه ندانند از نطفه حالل است یا حرام، آن بچه حالل در صورتى
زاده است و    اى از آنان به دنيا آید، حالل         اگر مرد نداند آه زن در عده است و با او ازدواج آند، چنانچه زن هم نداند و بچه                            )  ٢۴٨٧  مسئله(

ست و به   دانسته آه در عده است، بچه، شرعًا فرزند پدر است و در هر دو صورت، عقد آنان باطل ا                           ولى اگر زن مى    ;  شرعًا فرزند هر دو است     
 .یكدیگر حرام هستند

ام، نباید حرف او را قبول آرد، چون یائسه بودن تابع سّن معّينى است و از امورى آه علمش مختص به                            اگر زن بگوید یائسه      )  ٢۴٨٨  مسئله(
 .ولى اگر بگوید شوهر ندارم، حرف او مورد قبول است; زن و یا قبول قولش منصوص باشد نيست

ام، چنانچه شرعًا ثابت نشود آه        از آنكه انسان با زنى ازدواج آرد، آسى بگوید آن زن شوهر داشته و زن بگوید نداشته                  اگر بعد   )  ٢۴٨٩  مسئله(
 .زن شوهر داشته، باید حرف زن را قبول آرد

ند او را از مادرش جدا       توا اگر زنى آه آزاد و مسلمان و عاقل است، فرزندى داشته باشد، تا هفت ساِل او تمام نشده، پدر نمى                           )  ٢۴٩٠  مسئله(
 .آند

اگر زن َمهر خود را به شوهر صلح آند آه زن دیگرى نگيرد، احتياط واجب آن است آه زن، َمهر را نگيرد و شوهر هم با زن                              )  ٢۴٩١  مسئله(
 .دیگرى ازدواج نكند

 .زاده است آسى آه از زنا به دنيا آمده اگر ازدواج آند و صاحب فرزند شود، آن بچه حالل ) ٢۴٩٢ مسئله(
اى از   او نزدیكى آند، معصيت آرده، ولى اگر بچه          با هرگاه مرد در روزه ماه رمضان یا در حالى آه همسرش حائض است،                 )  ٢۴٩٣  مسئله(

 .است زاده آنان به دنيا آید، حالل
شوهر آند و   )  الق گفته خواهد شد    مقدار آن در احكام ط      آه( زنى آه یقين دارد شوهرش در سفر مرده، اگر بعد از عده وفات                   )  ٢۴٩۴  مسئله(

 .است شوهر اول نسبت به این زن حّقى ندارد و ازدواج او با شوهر دوم صحيح برگردد، شوهر اول از سفر
 )رضاع(احكام شيردادن 

 : شود گفته خواهد شد، شير دهد، آن بچه به این عده َمحرم مى) ٢۵٠۵مسئله (اى را با شرایطى آه در  اگر زنى بچه ) ٢۴٩۵ مسئله(
 ;گویند مى» مادر رضاعى«خود زن آه او را . ١
 ;گویند مى» پدر رضاعى«شوهر زن آه شير، مال اوست و او را . ٢
 ;پدر و مادر آن زن، هرچه باال روند، اگرچه پدر و مادر رضاعى او باشند. ٣
 ;آیند اند یا به دنيا مى هایى آه از آن زن به دنيا آمده بچه. ۴
 ;ها را شير داده باشند  زن، هرچه پایين روند، چه از اوالد او به دنيا آمده باشند یا اوالد او آن بچههاى اوالد آن بچه. ۵
 ;یعنى به واسطه شير خوردن، با آن زن، خواهر و برادر شده باشند; خواهر و برادر آن زن، اگرچه رضاعى باشند. ۶
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 ; عمو و عمه آن زن، اگرچه رضاعى باشند. ٧
 ; ن زن، اگرچه رضاعى باشنددایى و خاله آ. ٨
 ; اوالد شوهر آن زن آه شير، مال آن شوهر است، هرچه پایين روند، اگرچه اوالد رضاعى او باشند. ٩
 ; پدر و مادر شوهر آن زن آه شير، مال آن شوهر است، هرچه باال روند. ١٠
 ;باشند خواهر و برادر شوهرى آه شير، مال اوست، اگرچه خواهر و برادر رضاعى او. ١١
 .عمو و عمه و دایى و خاله شوهرى آه شير، مال اوست هرچه باال روند، اگرچه رضاعى باشند. ١٢

 .شوند مى شود، به واسطه شيردادن َمحرم همچنين عده دیگرى هم آه در مسائل بعد گفته مى
تواند با دخترهایى آه از آن        د، پدر آن بچه نمى    گفته خواهد شد، شير ده    )  ٢۵٠۵مسئله  (اى را با شرایطى آه در         اگر زنى بچه    )  ٢۴٩۶  مسئله(

تواند دخترهاى رضاعى و غير رضاعى شوهرى         همچنين بنا بر احتياط مستحب نمى      ;  اند، یا دخترهاى رضاعى آن زن ازدواج آند         زن به دنيا آمده   
 .را آه شير، مال اوست، براى خود عقد نماید

گفته خواهد شد، شير دهد، شوهر آن زن آه صاحب شير است، به                     )  ٢۵٠۵مسئله  (در  اى را با شرایطى آه          اگر زنى بچه     )  ٢۴٩٧  مسئله(
ولى احتياط مستحب آن است آه با آنان ازدواج ننماید، و نيز خویشان شوهر به خواهر و برادر آن بچه، محرم                          ;  شود خواهرهاى آن بچه محرم نمى     

 .شوند نمى
اى آه شير    همچنين خویشان آن زن به برادر و خواهر بچه         ;شود درهاى آن بچه َمحرم نمى    اى را شير دهد، به برا      اگر زنى بچه    )  ٢۴٩٨  مسئله(

 .شوند نمى خورده، َمحرم
تواند آن دختر را براى خود        اگر انسان با زنى آه دخترى را شير آامل داده ازدواج آند و با آن زن نزدیكى نماید، دیگر نمى                            )  ٢۴٩٩  مسئله(

 .عقد آند
 . تواند با زنى آه آن دختر را شير آامل داده، ازدواج نماید  انسان با دخترى ازدواج آند، دیگر نمىاگر ) ٢۵٠٠ مسئله(
همچنين اگر زْن پدِر انسان از شير       ;  تواند با دخترى آه مادر یا مادر بزرگ انسان، او را شير آامل داده ازدواج آند                  انسان نمى   )  ٢۵٠١  مسئله(

تواند با آن دختر ازدواج نماید، و چنانچه دختر شيرخوارى را براى خود عقد آند، بعد مادر یا مادر                             انسان نمى   پدر او دخترى را شير داده باشد،         
 .شود بزرگ یا زن پدر او از شير همان پدر، آن دختر را شير دهد، عقد باطل مى

همچنين است اگر    ;  توان ازدواج آرد    داده، نمى با دخترى آه خواهر، یا زن برادر انسان از شير برادرش، او را شير آامل                           )  ٢۵٠٢  مسئله(
 . خواهر زاده یا برادر زاده، یا نوه خواهر یا نوه برادر انسان، آن دختر را شير داده باشد

چه بچه از همان دختر یا از زن دیگر شوهر           ;  گردد اگر مادرى، بچه داماد خود را شير دهد، نكاح دخترش با دامادش باطل نمى              )  ٢۵٠٣  مسئله(
 .شود نمى بر شوهر خود حرام) آه مادر آن طفل شيرخوار است(همچنين اگر زنى بچه پسر خود را شير دهد، زن پسرش ; باشداو 

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                                  )  ٢۵٠۴  مسئله(
 .تر یا از زن دیگر شوهر او باشدنيست، چه بچه از همان دخ

 شرایط شير دادنى آه عّلت َمحرم شدن است 
 :شير دادنى آه موجب َمحرم شدن است، هشت شرط دارد) ٢۵٠۵ مسئله(
 ;ندارد پس اگر از پستان زنى آه مرده شير بخورد، فایده. بچه، شير زن زنده را بخورد. ١
ى را آه از زنا به دنيا آمده به بچه دیگر بدهند، به واسطه آن شير، بچه به آسى محرم                                    ا پس اگر شير بچه     .  شير آن زن از حرام نباشد         .  ٢
 ; شود نمى
اى دیگر به او بخورانند، موجب رضاع و حرمت               پس اگر شير را در گلوى او بریزند یا با شيشه یا وسيله                    .  بچه، شير را از پستان بمكد        .  ٣
 ;شود نمى
 ;لوط نباشدشير، خالص باشد و با چيز دیگر مخ. ۴
پس اگر زن شيردهى از شوهرش طالق بگيرد و بعد شوهر دیگرى آند و از او آبستن شود و تا موقع زایيدن، شيرى                       .  شير، از یك شوهر باشد    .  ۵

اى  ه بچه آه از شوهر اول داشته، باقى باشد و مثال هشت دفعه پيش از زایيدن از شير شوهر اول و هفت دفعه بعد از زایيدن، از شير شوهر دوم ب                                    
 ;شود بدهد، آن بچه به آسى محرم نمى

شوند، باید   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
 ;با او ازدواج نكنند و نگاه محرمانه هم به او ننمایند
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شود، شيِر سير بخورد یا مقدارى شير به او بدهند آه بگویند از آن شير،                 ز، به طورى آه در مسئله بعد گفته مى         پانزده مرتبه، یا یك شبانه رو     .  ٧
بلكه اگر ده مرتبه هم به او شير دهند، احتياط مستحب آن است آسانى آه به واسطه شير                              ;  استخوانش محكم شده وگوشت در بدنش رویيده است            

 ;ا او ازدواج نكنند و نگاه محرمانه هم به او ننمایندشوند، ب 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

 چنانچه از موقع زایيدن زِن شيرده بيشتر از دو سال گذشته               ولى;  شود سال، چهارده مرتبه و بعد از آن، یك مرتبه شير بخورد، به آسى محرم نمى                  
 .شود اى را شير دهد، آن بچه به آسانى آه گفته شد، محرم مى باشد و شير او باقى باشد و بچه

بين آن غذا   باید بچه در بين یك شبانه روز، غذاى دیگر یا شير زن دیگرى را نخورد، ولى اگر آمى غذا بخورد آه نگویند در                               )  ٢۵٠۶  مسئله(
و نيز باید پانزده مرتبه را از شيِر یك زن بخورد و در بين پانزده مرتبه، شير زن دیگرى را نخورد و در هر دفعه، بدون                                       ;  خورده، اشكال ندارد   

تا وقتى سير    گيرد   ولى اگر در بين شير خوردن، نفس تازه آند یا آمى صبر آند آه از ابتداى وقتى آه پستان در دهان مى                                   ;  فاصله شير بخورد   
 .شود، یك دفعه حساب شود، اشكال ندارد مى

از شير آن شوهر هم بچه دیگرى را شير دهد، آن دو             و اى را شير دهد، بعد شوهر دیگرى آند        اگر زن از شير شوهر خود بچه        )  ٢۵٠٧  مسئله(
 .ننمایند كدیگراگرچه بهتر است با هم ازدواج نكنند و نگاه محرمانه به ی ;شوند نمى بچه به یكدیگر محرم

اگر زن از شير یك شوهر، چندین بچه را شير دهد، همه آنان به یكدیگر و به شوهر و به زنى آه آنان را شير داده، محرم                                            )  ٢۵٠٨  مسئله(
 .شوند مى

ها و به آن مرد      مه بچه اى را شير دهند، آن بچه به ه        بچه اگر آسى چند زن داشته باشد و هر آداِم آنان با شرایطى آه گفته شد،                 )  ٢۵٠٩  مسئله(
 .شود مى و به همه آن زنها َمحرم

اى را مثال هشت مرتبه و دیگرى هفت مرتبه شير بدهد، آن بچه به آسى                 اگر آسى دو زن شيرده داشته باشد و یكى از آنان بچه              )  ٢۵١٠  مسئله(
 .شود محرم نمى

دهد، خواهر و برادر آن دختر به خواهر و برادر آن پسر، محرم                   اگر زنى از شير یك شوهر، پسر و دخترى را شير آامل ب                    )  ٢۵١١  مسئله(
 . شوند نمى
اند، ازدواج   خوردن، خواهر زاده یا برادر زاده زن او شده          تواند بدون اجازه زن خود، با زنهایى آه به واسطه شير             انسان نمى   )  ٢۵١٢  مسئله(
هستند، یعنى به واسطه شير خوردن،         و مادر و مادر بزرگ آن پسر آه رضاعى            تواند با دختر و خواهر      لواط آند، نمى   پسرى همچنين اگر با  ;  آند

 .نماید اند، ازدواج دختر و خواهر و مادر او شده
 .شود، اگرچه احتياط مستحب آن است آه با او ازدواج نكند زنى آه برادر انسان را شير داده به انسان محرم نمى ) ٢۵١٣ مسئله(
و ;  ازدواج آند )  یعنى به واسطه شير خوردن، خواهر یكدیگر شده باشند          (اند با دو خواهر، اگرچه رضاعى باشند          تو انسان نمى   )  ٢۵١۴  مسئله(

اند، در صورتى آه عقد آنان در یك وقت بوده، هر دو باطل است، و اگر در یك وقت نبوده،                         چنانچه دو زن را عقد آند و بعد بفهمد آه خواهر بوده             
 .اطل استعقد اولى صحيح و عقد دومى ب

 : شود، اگرچه بهتر است آه احتياط آنند اگر زن از شير شوهر خود یكى از این افراد را شير دهد، شوهرش بر او حرام نمى ) ٢۵١۵ مسئله(
. ۶;  دبرادر یا خواهر شوهر خو    .  ۵;  برادر زاده خود  .  ۴ ;اوالد عمو و دایى خود    .  ٣;  عمو و عمه و دایى و خاله خود       .  ٢;  برادر و خواهر خود   .  ١

 .خود نوه زن دیگر شوهر. ٨; عمو و عمه و دایى و خاله شوهر خود. ٧; خواهر زاده خود یا خواهر زاده شوهرش
شود، ولى احتياط مستحب آن است آه از ازدواج با             اگر آسى دختر عمه یا دختر خاله انسان را شير دهد، به انسان محرم نمى                   )  ٢۵١۶  مسئله(

 . او خوددارى نماید
  دادن آداب شير

براى شير دادن بچه، بهتر از هر شخص مادر اوست و سزاوار است آه مادر براى شير دادن از شوهر خود، مزد نگيرد و                                     )  ٢۵١٧  مسئله(
 .تواند بچه را از او بگيرد و به دایه بدهد و اگر مادر بخواهد بيشتر از دایه مزد بگيرد، شوهر مى; خوب است آه شوهر مزد بدهد

و مكروه است آم عقل     ;  گيرند، دوازده امامى و داراى عقل و عفت و صورت نيكو باشد            اى آه براى طفل مى     مستحّب است دایه    )  ٢۵١٨  مسئله(
 . اى آه دارد از زنا به دنيا آمده باشد اى بگيرند آه بچه همچنين مكروه است دایه; یا غير دوازده امامى یا بدصورت یا بدخلق یا زنازاده باشد

  شير دادن مسائل متفّرقه
اند و   اى را شير ندهند، زیرا ممكن است فراموش شود آه به چه آسانى شير داده                     مستحّب است زنها را منع آنند آه هر بچه             )  ٢۵١٩  مسئله(

 . نمایند بعدًا دو نفر محرم با یكدیگر ازدواج
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ولى از یكدیگر ارث    ;  است یكدیگر را احترام نمایند     آنند، مستحّب    آسانى آه به واسطه شير خوردن، نسبت خویشاوندى پيدا مى           )٢۵٢٠  مسئله(
 . برند و حقوق خویشاوندى آه انسان با خویشان خود دارد، براى آنان نيست نمى
 .بدهند در صورتى آه ممكن باشد، مستحّب است بچه را دو سال تمام شير ) ٢۵٢١ مسئله(
ولى جایز  ;  تواند بدون اجازه شوهر، بچه شخص دیگرى را شير دهد          زن مى اگر به واسطه شير دادن، حّق شوهر از بين نرود،             )  ٢۵٢٢  مسئله(

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 دش مادر زن شوهر مىباشد، زن نباید آن دختر را شير دهد، چون اگر آن دختر را شير دهد خو

اگر آسى بخواهد زِن برادرش به او محرم شود، باید دختر شيرخوارى را مثال دو روزه براى خود صيغه آند و در آن دو روز                             )  ٢۵٢٣  مسئله(
 . گفته شد، زِن برادرش آن دختر را شير دهد) ٢۵٠۵مسئله (با شرایطى آه در 

مثال بگوید آه   .  ر مرد پيش از آنكه زنى را براى خود عقد آند، بگوید به واسطه شير خوردن، آن زن بر او حرام شده است                            اگ  )  ٢۵٢۴  مسئله(
و اگر بعد از عقد بگوید و خود زن هم حرف او را قبول                   ;  تواند با آن زن ازدواج آند       شير مادر او را خورده، چنانچه تصدیق او ممكن باشد، نمى              

پس اگر مرد با او نزدیكى نكرده باشد، یا نزدیكى آرده باشد، ولى در وقت نزدیكى آردن، زن بداند بر آن مرد حرام است،                               .  ستنماید، عقد باطل ا    
 .َمهر ندارد، و اگر بعد از نزدیكى بفهمد آه بر آن مرد حرام بوده، شوهر باید َمهر او را مطابق زنهایى آه مثل او هستند، بپردازد

تواند با آن     پيش از عقد بگوید آه به واسطه شير خوردن بر مردى حرام شده است، چنانچه تصدیق او ممكن باشد، نمى                      اگر زن   )  ٢۵٢۵  مسئله(
 . و اگر بعد از عقد بگوید، مثل صورتى است آه مرد بعد از عقد بگوید آه زن بر او حرام است و حكم آن در مسئله قبل گفته شد; مرد ازدواج آند

 : شود دنى آه موجب محرم شدن است، به دو چيز ثابت مىشير دا ) ٢۵٢۶ مسئله(
 ;اى آه انسان از گفته آنان یقين پيدا آند خبر دادن عده. ١
ایم آه فالن بچه، بيست و چهار         مثال بگویند ما دیده   ;  ولى باید شرایط شير دادن را هم بگویند        ;  شهادت دو مرد عادل یا دو زن آه عادل باشند           .  ٢

; گفته شده، شرح دهند   )  ٢۵١٣ مسئله(همچنين سایر شرطها را آه در        .   زن، شير خورده و چيزى هم در بين آن نخورده است             ساعت از پستان فالن   
مخالف نيستند و با مرد و زن هم در عقيده مخالفت ندارند، الزم نيست شرایط را شرح                    دانند و در عقيده با هم       ولى اگر معلوم باشد آه شرایط را مى        

 .دهند
اگر شك آنند بچه به مقدارى آه موجب محرم شدن است، شير خورده یا نه، یا گمان داشته باشند آه به آن مقدار شير خورده، به                             )  ٢۵٢٧  مسئله(

 .شود آسى محرم نمى
 )باروى مصنوعى( تلقيح 

 مثل آنكه تلقيح آننده نامحرم       ;البته باید از مقدمات حرام، پرهيز شود        .  باردار نمودن مصنوعى زن با نطفه شوهرش جایزاست           )  ٢۵٢٨  مسئله(
و هر چند این گونه اعمال، موجب حرام شدن نطفه و فرزند نيست، چون مربوط به مقدمات است و خود مقدمات، حرام است و فرزند،                                     ;  ...باشد  

 .متعّلق به زن و مرد صاحب نطفه است و همه احكام فرزند را داراست 
ن دیگرى در خارج و تلقيح آن به زوجه یا زن مذآور یا زن ثالث ، ظاهرًا مانعى ندارد ، چون نه                       امتزاج اسپرم زوج با تخمك ز     )    ٢۵٢٩  مسئله(

شود و مادر بودن زنى آه تخمك به او           اى متوّلد شود، به مرد ملحق مى        زناست و نه وارد نمودن منى در َرِحم زن اجنبّيه، و اگر با این روش، بچه                  
مانند قراردادن در بانك اسپرم تا هر آس            ( و تخمك، با خواست آن زن بوده و از تخمك اعراض ننموده                     تعّلق دارد، در صورتى آه اختالط نطفه         

 .، ظاهرًا ثابت است)خواست از آن استفاده آند
م زن، آه   و تلقيح این اسپرم تقویت شده به َرحِ          )  شناخته شده باشد یا نباشد     (تقویت اسپرم شوهر با استفاده از اسپرم مرد دیگر              )    ٢۵٣٠  مسئله(

مانند داروى تقویتى، فقط جنبه تقویت داشته باشد و در اسپرم شوهر، مستهلك شود، به نحوى آه منشأ پيدایش فرزند را همان اسپرم شوهر بدانند ،                                  
 .مانعى ندارد

 جلوگيرى از باردارى 
 .جایز استپيشگيرى از حاملگى واستفاده از وسایل جلوگيرى از باردارى، به طور آّلى  ) ٢۵٣١ مسئله(
تواند تا هنگامى آه احتمال ضرر به حال خود باقى است، از                     اگر باردارى خطر یا ضرر جانى در برداشته باشد، زن مى                   )  ٢۵٣٢  مسئله(

 .آند آه ضرر، فورى باشد یا بعد از مدتى عارض شود باردارى جلوگيرى نماید و فرقى نمى
هاى َرِحم و عقيم آردن براى جلوگيرى از باردارى، در صورتى آه ضرر جانى نداشته                   هبا وجود داشتن چند فرزند، بستن لول         )  ٢۵٣٣  مسئله(

 .ها و عقيم آردن در زن و مرد، یكى است و حكم بستن لوله; شود باشد، جایز است، چون فرد، عقيم مطلق محسوب نمى
 سقط جنين
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قبل (ج غير قابل تحّمل دارد، اسقاط جنين، قبل از دميده شدن روح              در صورتى آه بقاى جنين در َرِحم براى مادر، مشّقت و َحرَ              )  ٢۵٣۴  مسئله(
 .، جایز است و بعد از دميده شدن روح، جایز نيست)از چهار ماهگى 

گردد،  آند و باعث قتل مادر مى       اى دارد آه به مادر سرایت مى        اگر وجود جنين، موجب مرگ مادر شود، مانند اینكه بيمارى             )  ٢۵٣۵  مسئله(
البته باید توجه داشت    .  تواند جنين را حّتى بعد از دميده شدن روح، سقط نماید              يرى از هالآت مادر و به شرط انحصار طریق، مادر مى             براى جلوگ 

آه سقط عمدى و مستقيم جنين، هميشه باید به عنوان آخرین راه حل، مورد نظر قرار گيرد و تا ممكن است، مرگ و سقط جنين به وسيله خوردن                                      
 .مادر و همراه با معالجه او صورت گيرددارو توسط 

اگر تشخيص داده شود آه جنين، در صورت رشد و توّلد، ناقص العضو یا ناقص الخلقه خواهد بود و این امر براى پدر و مادر                              )  ٢۵٣۶  مسئله(
) ّلمش قبل از چهار ماهگى است       آه قدر مس   (  در جنين باشد     »  ولوج روح «باعث زحمت و َحَرج و ناراحتى شدید روحى و فكرى گردد و قبل از                      

رسد،  آه به مسئله دم و قتل نفس مى       »  ولوج روح «ولى بعد از    ;  آرى، بر سقط آننده است آه دیه را بپردازد        .  توان گفت چنين سقطى حرام است      نمى
 .به هيچ وجه سقط جنين جایز نيست

 
 احكام طالق

 بنا بر احتياط واجب، بالغ باشد ـ ليكن طالق بچه ممّيزى آه ده سال او تمام                      دهد، باید عاقل و     مردى آه زن خود را طالق مى          )  ٢۵٣٧  مسئله(
همچنين باید قصد ; شده صحتش خالى از قّوت نيست ـ و به اختيار خود طالق دهد، و اگر او را مجبور آنند آه زنش را طالق دهد، طالق باطل است                          

 .و باید نزد دو مرد عادل باشد; ح نيستپس اگر صيغه طالق را به شوخى بگوید، صحي. طالق داشته باشد
زن باید در وقت طالق، از خون حيض و نفاس پاك باشد و شوهرش در آن پاآى یا در حال نفاس یا حيض آه پيش از این پاآى                                 )  ٢۵٣٨  مسئله(

 . شود تفصيل این دو شرط در مسائل آینده گفته مى. بوده، با او نزدیكى نكرده باشد
 :ادن زِن در حال حيض یا نفاس، در سه صورت صحيح استطالق د ) ٢۵٣٩ مسئله(
 ;شوهرش بعد از ازدواج با او نزدیكى نكرده باشد. ١
 ;آبستن باشد، و اگر معلوم نباشد آه آبستن است و شوهر در حال حيض طالقش بدهد و بعد بفهمد آه آبستن بوده، اشكال ندارد. ٢
 . كل باشد آه پاك بودن زن را بفهمدمرد به واسطه غایب بودن نتواند یا برایش مش. 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          )  ٢۵۴٠  مسئله(

 . اگر او را در حيض بداند و طالقش دهد و بعد معلوم شود آه پاك بوده، طالق او صحيح است
داند زنش در حال حيض یا نفاس است اگر غایب شود، مثال مسافرت آند و بخواهد او را طالق دهد، باید تا مدتى                            ى آه مى  آس  )  ٢۵۴١  مسئله(

 . شوند صبر آند آه معموال زنها از حيض یا نفاس پاك مى
ن او در حال حيض یا نفاس است یا         اگر مردى آه غایب است بخواهد زن خود را طالق دهد، چنانچه بتواند اّطالع پيدا آند آه ز                    )  ٢۵۴٢  مسئله(

هاى دیگرى باشد آه در شرع معّين شده، باید تا مدتى آه معموال زنها از حيض یا نفاس پاك                    نه، اگرچه اّطالع او از روى عادت حيض زن، یا نشانه          
 . شوند صبر آند مى

بخواهد طالقش دهد، باید صبر آند تا دوباره حيض          اگر مردى با همسرش آه از خون حيض و نفاس پاك است، نزدیكى آند و                     )  ٢۵۴٣  مسئله(
یعنى اگر  ;  همچنين است اگر یائسه باشد     ;  ببيند و پاك شود، ولى زنى را آه بالغه نشده یا آبستن است، اگر بعد از نزدیكى طالق دهد، اشكال ندارد                             

 .ه باشدسّيده است بيشتر از شصت سال قمرى و اگر سّيده نيست، بيشتر از پنجاه سال قمرى داشت
و در همان پاآى طالقش دهد، اگر بعد معلوم شود آه                هرگاه مردى با زنى آه از خون حيض و نفاس پاك است، نزدیكى آند                     )  ٢۵۴۴  مسئله(

 .ندارد موقع طالق آبستن بوده، اشكال
بخواهد در سفر طالقش دهد، باید       اگر مردى با زنى آه از خون حيض و نفاس پاك است نزدیكى آند و مسافرت نماید، چنانچه                         )  ٢۵۴۵  مسئله(

 .شود صبر آند بيند و دوباره پاك مى به قدرى آه زن معموال بعد از آن پاآى، خون مى
بيند، طالق دهد، باید از وقتى آه با او نزدیكى آرده تا سه               اى آه حيض نمى    اگر مرد بخواهد زن خود را آه به واسطه بيمارى            )  ٢۵۴۶  مسئله(

 .وددارى نماید و بعد او را طالق دهدماه، از جماع با او خ
و اگر خود شوهر بخواهد صيغه طالق را بخواند          ;  بشنوند را آن طالق باید به صيغه عربى صحيح خوانده شود و دو مرد عادل               )  ٢۵۴٧  مسئله(

َزْوَجُة «:  وآيل آند، آن وآيل باید بگوید       را ىدیگر اگر و »رهاست  زن من فاطمه   َزْوَجِتى فاِطَمُة طاِلٌق،  «:  باشد، باید بگوید   فاطمه مثال او و اسم زن  
 .»طاِلٌق ُمَوآِِّلى فاِطَمُة
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اند، طالق ندارد، و رها شدن او به این است آه مدتش تمام شود یا                 زنى آه صيغه شده، مثال یك ماهه یا یك ساله او را عقد آرده                )  ٢۵۴٨  مسئله(
 .نيست ، و شاهد گرفتن و پاك بودن زن از حيض، الزم»ت را به تو بخشيدممد«: مرد، مدت را به او ببخشد، به این ترتيب آه بگوید

 عده طالق 
تواند فورًا   یعنى اگرچه شوهرش با او نزدیكى آرده باشد، بعد از طالق مى                 ;  زنى آه بالغه نشده و نيز زن یائسه، عده ندارد                )  ٢۵۴٩  مسئله(

 . شوهر آند
یعنى بعد از   ;  طالقش دهد، بعد از طالق باید عده نگه دارد           و ت، اگر شوهرش با او نزدیكى آند       زنى آه بالغه شده و یائسه نيس         )  ٢۵۵٠  مسئله(

تواند  شود و مى    را دید، عده او تمام مى        سوم داد، به قدرى صبر آند آه دو بار حيض ببيند و پاك شود، و همين آه حيض                          طالقش آنكه در پاآى   
 . آند تواند بعد از طالق، فورًا شوهر یعنى مى; طالقش بدهد، عده ندارداو  با آردن ولى اگر پيش از نزدیكى; شوهر آند

بينند، چنانچه شوهرش بعد از نزدیكى آردن او را طالق دهد،               بيند، اگر در سّن زنهایى باشد آه حيض مى           زنى آه حيض نمى    )  ٢۵۵١  مسئله(
 . دارد باید بعد از طالق تا سه ماه عده نگه

شود تا سه ماه عده      هاللى، یعنى از موقعى آه ماه دیده مى        او سه ماه است، اگر اول ماه طالقش بدهند، باید سه ماه            زنى آه عده      )  ٢۵۵٢  مسئله(
عده نگه دارد، تا سه ماه تمام         چهارْم طالقش بدهند، باید بقّيه ماه را با دو ماه بعد از آن و نيز آسرى ماه اول را از ماه                         و اگر در بين ماه     ;  نگه دارد 
ماه  از بيست روز  آن ماْه بيست و نه روز باشد، باید ُنه روز باقى ماه را با دو ماه بعد از آن و                       بدهند و  ال اگر غروب روز بيستم ماه طالقش       مث.  شود

ته، سى  روز عده نگه دارد تا با مقدارى آه از ماه اول عده نگه داش                بيست و یك   چهارم، عده نگه دارد، و احتياط مستحب آن است آه از ماه چهارم،              
 . روز شود

بنابراین، اگر مثال یك روز بعد از طالْق بچه او           .  اوست اش تا به دنيا آمدن یا سقط شدن بچه          اگر زن آبستن را طالق دهند، عده         )  ٢۵۵٣  مسئله(
 .شود مى اش تمام به دنيا آید، عده

، چنانچه شوهرش با او نزدیكى نماید و مدت آن زن )یك سالهمثال یك ماهه یا  (زنى آه بالغه شده و یائسه نيست، اگر صيغه شود             )  ٢۵۵۴  مسئله(
بيند، چهل و پنج روز باید از          بيند، باید به مقدار دو حيض، و اگر حيض نمى             تمام شود یا شوهر مدت را به او ببخشد، در صورتى آه حيض مى                   

 .شوهر آردن خوددارى نماید
پس اگر بعد از    .  اند یا نداند   شود، چه زن بداند طالقش داده       ن صيغه طالق تمام مى     ابتداى عده طالق از موقعى است آه خواند           )  ٢۵۵۵  مسئله(

 .اند، الزم نيست آه دوباره عده نگه دارد تمام شدن عده بفهمد آه او را طالق داده
 عده زنى آه شوهرش مرده است

یعنى از شوهر آردن خوددارى نماید،         ;  ده نگه دارد   زنى آه شوهرش مرده، اگر آبستن نباشد، باید تا چهار ماه و ده روز ع                         )  ٢۵۵۶  مسئله(
ولى اگر پيش از گذشتن      ;  و اگر آبستن باشد، باید تا موقع زایيدن عده نگه دارد               ;  اگرچه یائسه یا صيغه باشد، یا شوهرش با او نزدیكى نكرده باشد                

گویند و مخارج زن در       صبر آند و این عده را عده وفات مى          اش به دنيا آید، باید تا چهار ماه و ده روز از مرگ شوهرش               چهار ماه و ده روز، بچه     
 . شود عده وفات از ماترك شوهر پرداخت مى

براى زنى آه در عده وفات است، زینت نمودن و آرایش آردن ولو با پوشيدن لباس رنگارنگ و سرمه آشيدن و همچنين                                       )  ٢۵۵٧  مسئله(
 .آارهاى دیگرى آه زینت حساب شود، حرام است

آند، ازدواج او صحيح است، گرچه معلوم شود شوهر           شوهر اگر زن یقين آند آه شوهرش مرده و بعد از تمام شدن عده وفات                 )  ٢۵۵٨  مسئله(
 .است او بعدًا مرده

چند حصول آن به محض فوت شوهر، همانند عده             ابتداى عده وفات از موقعى است آه زن، از مرگ شوهر مّطلع شود، هر                     )  ٢۵۵٩  مسئله(
 .نيست خالى از وجه بلكه قّوتطالق، 

 :شود ام تمام شده، با دو شرط از او پذیرفته مى اگر زن بگوید آه عده ) ٢۵۶٠ مسئله(
 ;مورد تهمت نباشد. ١
 .از طالق یا مردن شوهرش به قدرى گذشته باشد آه در آن مدت، تمام شدن عده ممكن باشد. ٢

 طالق بائن و طالق ِرْجعى
تواند بدون عقد، او را به زنى قبول          یعنى نمى ;  آن است آه بعد از طالق، مرد حق ندارد به زن خود رجوع آند                »  نطالق بائ «  )  ٢۵۶١  مسئله(

 :نماید، و آن بر پنج ِقسم است
 ;طالق زنى آه بالغه نشده باشد. ١
 ;از پنجاه سال قمرى داشته باشدیعنى اگر سّيده است، بيشتر از شصت سال قمرى و اگر سّيده نيست، بيشتر ; طالق زنى آه یائسه باشد. ٢
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 ;طالق زنى آه شوهرش بعد از عقد با او نزدیكى نكرده باشد. ٣
 ;اند طالق سوِم زنى آه او را سه دفعه طالق داده. ۴
 .طالق خلع و مبارات. ۵

 . تواند به او رجوع نماید  مرد مىاحكام اینها بعدًا گفته خواهد شد و غير از اینها طالق رجعى است آه بعد از طالق، تا وقتى زن در عده است
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                   )  ٢۵۶٢  مسئله(

 .زم از آن خانه بيرون رودهمچنين حرام است آه زن براى آارهاى غير ال; مواقع آه در آتابهاى مفّصل گفته شده، بيرون آردن او اشكال ندارد
 احكام رجوع آردن 

 :تواند به زن خود رجوع آند در طالق رجعى، مرد به دو ِقسم مى ) ٢۵۶٣ مسئله(
 ;حرفى بزند آه معنایش این باشد آه او را دوباره زن خود قرار داده است. ١
عدم رجوع هم داشته باشد و با او نزدیكى آند، رجوع محقق              به قصد رجوع آارى آند آه از آن بفهمند آه رجوع آرده است، بلكه اگر قصد                     .  ٢
 .شود مى

بلكه اگر بدون اینكه آسى بفهمد، بگوید آه به زنم رجوع ; براى رجوع آردن الزم نيست آه مرد شاهد بگيرد، یا به زن خبر دهد      )  ٢۵۶۴  مسئله(
 . آردم، صحيح است

ر مالى از او بگيرد و با او صلح آند آه دیگر به او رجوع نكند، حّق رجوع از بين                      مردى آه زن خود را طالق رجعى داده، اگ           )  ٢۵۶۵  مسئله(
 . رود نمى
اگر مردى زنى را دوبار طالق دهد و به او رجوع آند، یا دوبار او را طالق دهد و بعد از هر طالق، عقدش آند، بعد از طالق                                   )٢۵۶۶  مسئله(

تواند  شود، یعنى مى   ق سوم با شخص دیگرى ازدواج آند، با چهار شرط به شوهر اول حالل مى              ولى اگر بعد از طال    ;  سوم، آن زن بر او حرام است      
 :آن زن را دوباره عقد نماید

تواند او را عقد     عقد شوهر دوم، هميشگى باشد، و اگر مثال یك ماهه یا یك ساله او را صيغه آند، بعد از آنكه از او جدا شد، شوهر اول نمى                                 .  ١
 ;آند
 ;شود ، بالغ باشد و با او نزدیكى و دخول آند، و بنا بر احتياط واجب باید انزالشوهر دوم. ٢
 ;شوهر دوم طالقش دهد یا بميرد. ٣
 .عده طالق یا عده وفات شوهر دوم تمام شود. ۴

 طالق ُخلع
 .گویند» طالق ُخلع«ش دهد، بخشد آه طالق طالق زنى را آه به شوهرش مایل نيست و َمهر یا مال دیگر خود را به او مى ) ٢۵۶٧ مسئله(
َزْوَجِتى فاِطَمُة خاَلْعُتها على ما َبَذَلْت        «:گوید اگر شوهر بخواهد صيغه طالق را بخواند، چنانچه اسم زن او مثال فاطمه باشد مى                  )  ٢۵۶٨  مسئله(

 .»، زن من فاطمه را طالق خلع دادم و او رهاستِهَى طاِلٌق
همان شخص را وآيل آند آه زن او را طالق دهد،                 ند آه َمهر او را به شوهرش ببخشد و شوهر،              اگر زنى آسى را وآيل آ         )  ٢۵۶٩  مسئله(

َبَذْلُت َمْهَرَها ِلُمَوَآَلى ُمَحَمد       َعْن ُموآَِّلتى فاِطَمةَ   «:  خواند اسم زن فاطمه باشد، وآيل صيغه طالق را این طور مى                  و چنانچه مثال اسم شوهر محمد       
چيز  َمهر و اگر زنى آسى را وآيل آند آه غير از          ;  »ُمَوِآِلى ْخاَلْعُتها َعلى ما َبَذَلْت ِهَى طاِلقٌ       َزْوَجُة«:  گوید از آن بدون فاصله مى    پس  »  ِلَيخَلَعها َعَلْيهِ 

َبَذْلُت :   بگوید آن چيز را بگوید، مثال اگر صد تومان داده باید             )  َمْهَرها( آلمه دیگرى را به شوهر او ببخشد آه او را طالق دهد، وآيل باید به جاى                     
 .ُتوماْن َمَأَة

 طالق ُمبارات 
 .گویند» ُمبارات«اگر زن و شوهر یكدیگر را نخواهند و زن، مالى به مرد بدهد آه او را طالق دهد، آن طالق را  ) ٢۵٧٠ مسئله(
باَرأُت َزْوَجِتى فاِطَمَة َعلى َمْهِرها «: بگویداگر شوهر بخواهد صيغه ُمبارات را بخواند، چنانچه مثال اسم زن او فاطمه باشد، باید              )  ٢۵٧١  مسئله(

باَرأُت َزْوَجَة ُمَوآِّلى    «:  ، و اگر دیگرى را وآيل آند، وآيل باید بگوید             » مبارات آردم زنم فاطمه را در مقابل َمهر او، پس او رهاست                  َفِهَى طاِلٌق، 
 . بگوید، اشكال ندارد) ِبَمْهِرها) (َعلى َمْهِرها(آلمه و در هر دو صورت اگر به جاى » فاِطَمَة َعلى َمْهِرها َفِهَى طاِلٌق

صيغه طالق ُخلع و ُمبارات باید به عربى صحيح خوانده شود، ولى اگر زن براى آنكه مال خود را به شوهر ببخشد، مثال به                                    )  ٢۵٧٢  مسئله(
 . فارسى بگوید براى طالْق فالن مال را به تو بخشيدم، اشكال ندارد

تواند رجوع آند و بدون عقد، دوباره او را زن              اگر زن در بين عده طالق ُخلع یا ُمبارات از بخشش خود برگردد، شوهر مى                     )  ٢۵٧٣  مسئله(
 . خود قرار دهد
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 .گيرد، باید بيشتر از َمهر نباشد، ولى در طالق ُخلع اگر بيشتر باشد، اشكال ندارد مالى را آه شوهر براى طالق ُمبارات مى ) ٢۵٧۴ مسئله(
 ائل متفّرقه طالق مس

چـه زن بدانـد آه او شوهـرش نيست، یا گمان آند                 ;اگر آسى با زن نامحرمى به گمان اینكه همسر خود اوست نزدیكى آند                      )  ٢۵٧۵  مسئله(
 .دارد شوهرش است، باید عده نگه

وهر او نيست، بنا بر احتياط واجب باید عده         داند همسرش نيست زنا آند، چنانچه زن نداند آه آن مرد ش            اگر آسى با زنى آه مى       )  ٢۵٧۶  مسئله(
 .نگه دارد

اگر مردى، زنى را گول بزند آه از شوهرش طالق بگيرد و با او ازدواج آند، این فریب دادن و صحبت آردن، گرچه حرام و                              )  ٢۵٧٧  مسئله(
محكوم به بطالن نيست و از این جهت، مثل بقّيه                اّما اگر نعوذ باهللا، زن طالق گرفت و عده را نگاه داشت، ازدواج با آن مرد،                             ;  معصيت است 

 . اند ولى هر دو معصيت بزرگى آرده; ازدواجهاست و طالق و عقد آن زن با شرایطش صحيح است
هرگاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط آند آه اگر شوهر مسافرت نماید، یا مثال شش ماه به او خرجى ندهد، اختيار طالق با او                             )  ٢۵٧٨  مسئله(
ولى چنانچه شرط آند آه اگر مرد مسافرت آند، یا مثال تا شش ماه خرجى ندهد، از طرف او براى طالق خود وآيل                                ;  د، این شرط باطل است     باش

 . باشد، چنانچه پس از مسافرت مرد یا خرجى ندادِن شش ماه، خود را طالق دهد، صحيح است
 .  ازدواج آند، باید نزد مجتهد عادل برود و به دستور او عمل نمایدزنى آه شوهرش گم شده، اگر بخواهد با دیگرى ) ٢۵٧٩ مسئله(
 .بدهند توانند زن او را طالق پدر و جّد پدرى دیوانه، اگر مصلحت باشد مى ) ٢۵٨٠ مسئله(
اشد، مثال براى   اگر پدر یا جّد پدرى براى طفل خود زنى را صيغه آند، اگرچه مقدارى از زمان تكليف بچه جزو مدت صيغه ب                           )  ٢۵٨١  مسئله(

تواند طالق  ولى زن دایمى او را نمى ;  تواند مدت آن زن را ببخشد      پسر چهارده ساله خودش زنى را دوساله صيغه آند، چنانچه صالح بچه باشد، مى             
 . دهد
ق دهد، دیگرى آه آنان را هایى آه در شرع معّين شده، مرد دو نفر را عادل بداند و زن خود را نزد آنان طال     اگر از روى نشانه     )  ٢۵٨٢  مسئله(

 .داند، بنا بر احتياط واجب نباید آن زن را براى خود یا شخص دیگرى عقد آند عادل نمى
اگر آسى زن خود را بدون اینكه او بفهمد طالق دهد، چنانچه مخارج او را مثل وقتى آه زنش بوده پرداخت آند و مثال بعد از                                 )  ٢۵٨٣  مسئله(

تواند چيزهایى را آه در آن مدت براى زن تهّيه نموده و او مصرف نكرده                    تو را طالق دادم و شرعًا هم ثابت آند، مى            یك سال بگوید یك سال قبل         
 .تواند از او مطالبه نماید است از او پس بگيرد، ولى چيزهایى را آه مصرف آرده، نمى

 
 احكام غصب

د و این، یكى از گناهان بزرگ است آه اگر آسى انجام دهد، در قيامت                 آن است آه انسان از روى ظلم، بر مال یا حّق آسى مسّلط شو               »  غصب«
هر آس یك وجب زمين از دیگرى غصب آند، در              «:   روایت شده آه فرمودند      )صلى اهللا عليه وآله    ( از پيامبر اآرم   .  شود به عذاب سخت، گرفتار مى      

 . »اندازند قيامت، آن زمين را از هفت طبقه آن، مثل طوق به گردن او مى
اگر انسان نگذارد مردم از مسجد، مدرسه، پل و جاهاى دیگرى آه براى عموم ساخته شده استفاده آنند، حّق آنان را غصب                                   )  ٢۵٨۴  مسئله(
 . همچنين است اگر جایى را در مسجد آه قبال دیگرى در آنجا نشسته بوده، تصّرف آند; نموده
ذارد، باید نزد او بماند آه اگر طلب او را نپردازد، طلب خود را از آن به دست آورد،                    گ چيزى را آه انسان نزد طلبكار گرو مى         )  ٢۵٨۵  مسئله(

 . پس اگر قبل از آنكه طلب او را پرداخت آند آن چيز را از او بگيرد، حّق او را غصب آرده است
توانند چيزى را آه غصب آرده از         مىاند اگر دیگرى غصب آند، صاحب مال و طلبكار             مالى را آه نزد طلبكار گرو گذاشته         )  ٢۵٨۶  مسئله(

او مطالبه نمایند و چنانچه آن چيز را از او بگيرند، باز هم در گرو است و اگر آن چيز از بين برود و عوض آن را بگيرند، آن عوض هم مثل خود                                      
 . باشد آن چيز، گرو مى

 . آن چيز از بين برود، باید عوض آن را به او بدهداگر انسان چيزى را غصب آند، باید به صاحبش برگرداند و اگر  ) ٢۵٨٧ مسئله(
اى به دنيا آید، آن منفعت         اگر انسان از چيزى آه غصب آرده منفعتى به دست آورد، مثال از گوسفندى آه غصب آرده بره                            )  ٢۵٨٨  مسئله(

اى نبرد، باید    ب آند، هر چند از آن استفاده      اى را غص   همچنين چيزى را آه داراى منفعت است غصب نماید، مثال خانه           ;  متعّلق به صاحب مال است    
 .اجاره آن را بپردازد

 .اگر از بچه یا دیوانه چيزى را غصب آند، باید آن را به ولّى او بدهد و اگر از بين رفته، باید عوض آن را بدهد ) ٢۵٨٩ مسئله(
توانسته آن را غصب نماید، هر آدام آنان به نسبت                ىهرگاه دو نفر با هم چيزى را غصب آنند، اگرچه هر یك به تنهایى م                         )  ٢۵٩٠  مسئله(

 .است استيالیى آه پيدا آرده ضامن آن
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اگر چيزى را آه غصب آرده با چيز دیگرى مخلوط آند، مثال گندمى را آه غصب آرده با جو مخلوط نماید، چنانچه جدا آردن                           )  ٢۵٩١  مسئله(
 .  و به صاحبش برگرداندآنها ممكن است، اگرچه زحمت داشته باشد، باید جدا آند

اگر ظرف طال و نقره یا چيز دیگرى را آه نگاه داشتن آن، جایز است، غصب آند و خراب نماید، باید آن را با مزد ساختش به                               )  ٢۵٩٢  مسئله(
نچه براى اینكه مزد     صاحب آن بدهد و در صورتى آه مزد ساخت آن آمتر از تفاوت ساخته و نساخته باشد، باید تفاوت قيمت را بپردازد، و چنا                                    

 . تواند او را مجبور آند آه آن را مثل اول بسازد همچنين مالك نمى; سازم، مالك مجبور نيست قبول نماید ساخت ندهد، بگوید آن را مثل اول مى
ه بسازد، چنانچه   اگر چيزى را آه غصب آرده چنان تغيير دهد آه از اول بهتر شود، مثال طالیى را آه غصب آرده، گوشوار                           )  ٢۵٩٣  مسئله(

تواند براى زحمتى آه آشيده مزد بگيرد بلكه بدون اجازه مالك حق ندارد  صاحب مال بگوید آن را به همين صورت تحویل بده، باید به او بدهد و نمى
صاحبش بدهد و در     و اگر بدون اجازه مالك، آن چيز را به صورت اولش در آورد، باید مزد ساخت آن را هم به                               ;  آن را به صورت اول درآورد       

 . بپردازد صورتى آه مزد ساخت آن آمتر از تفاوت ساخته و نساخته باشد، باید تفاوت قيمت را هم
اگر چيزى را آه غصب آرده چنان تغيير دهد آه از اولش بهتر شود و مالك بگوید باید آن را به صورت اول در آورى، و                                         )  ٢۵٩۴  مسئله(

باشد، واجب است آن را به صورت اولش درآورد، و چنانچه قيمت آن به واسطه تغيير دادن از اولش آمتر شود،                      چنانچه وى از این آار هدفى داشته        
باید تفاوت آن را به صاحبش بپردازد، پس طالیى را آه غصب آرده اگر گوشواره بسازد و صاحب آن بگوید باید به صورت اولش درآورى، در                                   

 .  به قبل از ساخت آمتر شود، باید تفاوت آن را بپردازدآه بعد از آب آردن، قيمت آن نسبت صورتى
اگر آسى در زمينى آه غصب آرده، زراعت آند یا درخت بكارد، زراعت و درخت و ميوه آن، مال خود اوست و چنانچه                                     )  ٢۵٩۵  مسئله(

از زمين بكند، و    )  اگرچه ضرر نماید    (صاحب زمين راضى نباشد آه زراعت و درخت در زمين بماند، غاصب باید فورًا زراعت یا درخت خود را                     
مثال ;  نيز باید اجاره زمين را در مدتى آه زراعت و درخت در آن بوده، به صاحب زمين بپردازد و خرابيهایى را آه در زمين پيدا شده، درست آند                              

تواند صاحب زمين را مجبور        هم بپردازد و نمى     و اگر به واسطه اینها قيمت زمين از اولش آمتر شود، باید تفاوت آن را                 ;  جاى درختها را ُپر نماید     
 . تواند غاصب را مجبور آند آه درخت یا زراعت را به او بفروشد آند آه زمين را به او بفروشد، یا اجاره دهد، صاحب زمين نيز نمى

 الزم نيست درخت و       اگر صاحب زمين راضى شود آه زراعت و درخت در زمين او بماند، آسى آه آن را غصب آرده،                                )  ٢۵٩۶  مسئله(
 .ولى باید اجاره آن زمين را از وقتى آه غصب آرده تا وقتى آه صاحب زمين راضى شده است، بپردازد; زراعت را بكند

اگر چيزى را آه غصب آرده از بين برود، در صورتى آه مثل گاو و گوسفند باشد آه قيمت اجزاى آن با هم تفاوت دارد، مثال                               )  ٢۵٩٧  مسئله(
وست وسایر اجزاى آن قيمت متفاوت دارد، باید قيمت آن را بپردازد و چنانچه قيمت بازار آن فرق آرده باشد، در صورتى آه مالك براى                            گوشت و پ  

تجارت خریده باشد باید باالترین قيمت از روزى آه غصب آرده تا روز تلف را پرداخت نماید و اگر مالك براى تجارت نخریده، باید قيمت روزى                               
 .لف آرده، بپردازدرا آه ت

اگر چيزى را آه غصب آرده و از بين رفته، مانند گندم و جو باشد آه قيمت اجزایش با هم فرق ندارد، باید مثل همان چيزى را                              )  ٢۵٩٨  مسئله(
 . دهد باید خصوصّياتش مثل همان مال غصب شده باشد ولى چيزى را آه مى; آه غصب آرده بدهد

 مثل گوسفند قيمت اجزاى آن با هم فرق دارد غصب نماید و از بين برود، چنانچه قيمت بازار آن فرق نكرده                             اگر چيزى راآه    )  ٢۵٩٩  مسئله(
 . باشد ولى در مدتى آه نزد او بوده رشد نماید، مثال گوسفند چاق شده باشد، باید قيمت چاقى آن را هم حساب آند و بپردازد

تواند عوض آن را از هر آدام آنان بگيرد، و           ز او غصب نماید و از بين برود، مالك مى         اگر چيزى را آه غصب آرده دیگرى ا         )  ٢۶٠٠  مسئله(
 . تواند از او مطالبه آند تواند از دومى مطالبه آند، ولى اگر دومى به اولى برگردانده و نزد او از بين رفته، نمى اگر از اولى بگيرد، اولى مى

آنند موجود نباشد، مثًال چيزى را آه باید با وزن خرید و                  در چيزى آه خرید و فروش مى          اگر یكى از شرایط صّحت معامله         )  ٢۶٠١  مسئله(
و چنانچه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله راضى باشند در مال یكدیگر تصّرف                   ;  فروش آنند، بدون وزن معامله نمایند، معامله باطل است         

و چنانچه مال هر یك در دست دیگرى         ;  ند مثل مال غصبى است و باید آن را به یكدیگر برگردانند             ا نمایند، اشكال ندارد، وگرنه چيزى را آه گرفته         
از بين برود، در صورتى آه یكى از شرایط عقد و یا عوضين موجود نباشد چه بدانند معامله باطل بوده است یا ندانند، ضمان به مثل یا قيمت ندارند                                

 . و عقل موجود نباشد در صورتى آه بداند معامله باطل است، باید عوض آن را بپردازدو اگر یكى از شرایط متعاملين مثل بلوغ
هرگاه مالى را از فروشنده بگيرد آه آن را ببيند یا مدتى نزد خود نگه دارد تا اگر پسندید بخرد، در صورتى آه آن مال از بين                                  )  ٢۶٠٢  مسئله(

 . بپردازد برود، باید عوض آن را به صاحبش
 

 ُلَقطهاحكام 
 )آند مالى آه انسان آن را پيدا مى(
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اى نداشته باشد آه به واسطه آْن صاحبش معلوم شود، احتياط واجب آن است آه از                          مالى را آه انسان پيدا آرده، اگر نشانه             )  ٢۶٠٣  مسئله(
 . طرف صاحبش صدقه بدهد

نخود نقره سّكه دار آمتر است، چنانچه صاحب آن معلوم باشد و                   ۶/١٢اگر آسى مالى پيدا آند آه نشانه دارد و قيمت آن از                    )  ٢۶٠۴  مسئله(
تواند به قصد اینكه ملك خودش شود، بردارد         تواند بدون اجازه او بردارد، و اگر صاحب آن معلوم نباشد، مى             انسان نداند آه راضى است یا نه، نمى        

ملك شدن هم نكرده و بدون تقصير او از بين برود، دادن عوض بر او                   بلكه اگر قصد    ;  و در این صورت اگر از بين برود، نباید عوض آن را بدهد                
 .واجب نيست

تواند صاحبش را پيدا آند، اگرچه صاحب آن آافرى باشد            اى دارد آه به واسطه آن مى       نشانه;  هرگاه چيزى آه انسان پيدا آرده       )  ٢۶٠۵  مسئله(
نخود نقره سّكه دار برسد، باید اعالن آند، و چنانچه از روزى آه آن را پيدا آرده  ۶/١٢آه در امان مسلمانان است، در صورتى آه قيمت آن چيز به             

 . اى یك مرتبه در محّل اجتماع مردم اعالن آند، آافى است تا یك هفته هر روز و بعد تا یك سال، هفته
 . از طرف او اعالن نمایدتواند به آسى آه اطمينان دارد بگوید  اگر انسان خودش نخواهد اعالن آند، مى ) ٢۶٠۶ مسئله(
تواند آن را براى خود بردارد، به قصد اینكه هر وقت صاحبش پيدا    اگر آسى تا یك سال اعالن آند و صاحب مال پيدا نشود، مى              )  ٢۶٠٧  مسئله(

ه از طرف صاحبش صدقه      ولى احتياط مستحب آن است آ      ;  شد، عوض آن را به او بدهد، یا براى او نگهدارى آند آه هر وقت پيدا شد، به او بدهد                        
 .بدهد
اگر بعد از یك سال اعالن صاحب مال پيدا نشود و او مال را براى صاحبش نگهدارى آند و از بين برود، چنانچه در نگهدارى                              )  ٢۶٠٨  مسئله(

 برداشته باشد، در هر      ولى اگر از طرف صاحبش صدقه داده باشد یا براى خود              ;  هم ننموده، ضامن نيست    )  زیاده روى (آن آوتاهى نكرده و تعّدى        
 .صورت ضامن است

آسى آه مالى را پيدا آرده، اگر عمدًا به دستورى آه گفته شد اعالن نكند، گذشته از اینكه معصيت آرده، باز هم واجب است                                  )  ٢۶٠٩  مسئله(
 . اعالن آند

 .آند، باید ولّى او اعالن نماید مالى را آه بچه نابالغ پيدا مى ) ٢۶١٠ مسئله(
 . آند از پيدا شدن صاحب مال نا اميد شود، احتياط واجب آن است آه آن را صدقه بدهد اگر انسان در بين سالى آه اعالن مى ) ٢۶١١ مسئله(
آند مال از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن آوتاهى یا زیاده روى آرده باشد، باید عوض آن                      اگر در بين سالى آه اعالن مى         )  ٢۶١٢  مسئله(

 .ش بدهد، و اگر آوتاهى نكرده و زیاده روى هم ننموده، چيزى بر او واجب نيسترا به صاحب
رسد، در جایى پيدا آند آه معلوم است به واسطه اعالن            دار مى   نخود نقره سّكه   ۶/١٢اگر مالى را آه نشانه دارد و قيمت آن به              )  ٢۶١٣  مسئله(

 صاحبش صدقه بدهد و چنانچه صاحبش پيدا شود و به صدقه دادن راضى نشود باید                تواند در روز اول آن را از طرف        شود، مى  صاحب آن پيدا نمى   
 .اوست اى آه داده مال خود عوض آن را به او بدهد و ثواب صدقه

 . اگر چيزى را پيدا آند و به خيال اینكه مال خود اوست بردارد، بعد بفهمد مال خودش نبوده، باید تا یك سال اعالن نماید ) ٢۶١۴ مسئله(
 .ام، آافى است الزم نيست موقع اعالن، جنس چيزى را آه پيدا آرده بگوید، بلكه همين قدر آه بگوید چيزى پيدا آرده ) ٢۶١۵ مسئله(
هاى آن را بگوید و یقين پيدا         اگر آسى چيزى را پيدا آند و دیگرى بگوید مال من است، در صورتى باید به او بدهد آه نشانه                           )  ٢۶١۶  مسئله(

 . ها فقط موجب گمان مالك بودنش باشد مخيّر است آه به او بدهد یا از دادن به او خوددارى نماید ل اوست، ولى اگر ذآر نشانهآند آه ما
چنانچه اعالن نكند و در مسجد یا جاى دیگرى آه محّل                  دار برسد،   نخود نقره سّكه     ۶/١٢اگر قيمت چيزى آه پيدا آرده به               )  ٢۶١٧  مسئله(

 .است بگذارد و آن چيز از بين برود، یا دیگرى آن را بردارد، آسى آه آن را پيدا آرده، ضامناجتماع مردم است، 
شود، باید تا مقدارى آه ممكن است آن را نگه دارد بعد قيمت آند و خودش بردارد                     هرگاه چيزى پيدا آند آه اگر بماند فاسد مى           )  ٢۶١٨  مسئله(

فروشد در صورت امكان از مجتهد        دارد یا به دیگرى مى      تحب آن است آه اگر آن را خودش بر مى            یا بفروشد و پولش را نگه دارد، و احتياط مس            
الشرائط اجازه بگيرد و در هر صورت باید اعالن تا یك سال را ادامه دهد تا اگر صاحب آن پيدا شد، پول را به او تسليم آند و اگر صاحب آن                                   جامع

 . ستحب آن است آه براى صدقه دادن از مجتهد جامع الشرائط اجازه بگيردپيدا نشد از طرف او صدقه بدهد و احتياط م
اگر چيزى را آه پيدا آرده موقع وضو گرفتن و نماز خواندن همراه او باشد، در صورتى آه قصدش این باشد آه صاحب آن را                             )  ٢۶١٩  مسئله(

 . پيدا آند، اشكال ندارد
گرى به جاى آن بگذارند چنانچه بداند آفشى آه مانده از همان آسى است آه آفش او را                           اگر آفش آسى را ببرند و آفش دی             )  ٢۶٢٠  مسئله(

خودش بردارد، ولى اگر قيمت آن از        تواند آن را به جاى آفش      صاحبش مأیوس و یا برایش مشّقت داشته باشد مى          برده، در صورتى آه از پيدا شدن       
شود باید با اجازه از       اميد  تفاوت قيمت را به او بپردازد و چنانچه از پيدا شدن او نا                   صاحب آن را پيدا آرد      آفش خودش بيشتر است باید هر وقت        

آفش او را    و اگر احتمال دهد آفشى آه مانده مال دیگرى باشد نه مال آسى آه              ;  صدقه بدهد  مجتهد جامع الشرائط تفاوت قيمت را از طرف صاحبش         
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اید، یعنى از صاحبش تفّحص آند و چنانچه از پيدا آردن او مأیوس شود از طرف او به فقير                         المالك عمل نم   برده است، باید بر طبق احكام مجهول        
 . بدهد صدقه
دار ارزش دارد پيدا آند و از آن صرف نظر نماید و در مسجد یا جاى دیگر                          نخود نقره سّكه    ۶/١٢اگر مالى را آه آمتر از           )  ٢۶٢١  مسئله(

 .او حالل استبگذارد، چنانچه آسى آن را بردارد، براى 
 

 احكام سر بریدن و شكار آردن حيوانات
شود، سر بُبرند ـ چه وحشى باشد چه اهلى ـ بعد از جان دادن، گوشت                   اگر حيوان حالل گوشت را به دستورى آه بعدًا گفته مى               )٢۶٢٢  مسئله(

اند، آن را استبرا نكرده باشند ـ و حيوانى           عّين نموده ولى حيوانى آه نجاستخوار شده ـ اگر به دستورى آه در شرع م               ;  آن حالل و بدن آن، پاك است       
 .آه انسان با آن وطى و نزدیكى آرده بعد از سربریدن، گوشت آن حالل نيست

حيوان حالل گوشت وحشى، مانند آهو و آبك و بز آوهى، و حيوان حالل گوشتى آه اهلى بوده و بعدًا وحشى شده، مثل گاو و                                )  ٢۶٢٣  مسئله(
ولى حيوان حالل گوشت    ;  شود، آنها را شكار آنند، پاك و حالل است          رار آرده و وحشى شده است، اگر به دستورى آه بعدًا گفته مى              شتر اهلى آه ف   

 . شود واسطه تربيت آردن اهلى شده است، با شكار آردن، پاك و حالل نمى اهلى، مانند گوسفند و مرغ خانگى و حيوان حالل گوشت وحشى آه به
بنابراین، بچه  .  شود آه بتواند فرار آند یا پرواز نماید         حيوان حالل گوشت وحشى، در صورتى با شكار آردن پاك و حالل مى                 )  ٢۶٢۴  مسئله(

تواند  اش را آه نمى     و بچه  شود و اگر آسى آهو      تواند پرواز نماید، با شكار آردن پاك و حالل نمى             آبك آه نمى   تواند فرار آند و بچه      آهو آه نمى  
 .است اش حرام  یك تير شكار نماید، آهو حالل و بچهفرار آند، با

 .حيوان حالل گوشتى آه مانند ماهى خون جهنده ندارد، اگر به خودى خود بميرد پاك است، ولى گوشت آن حالل نيست ) ٢۶٢۵ مسئله(
 . ه آن پاك استشود، ولى مرد حيوان حرام گوشتى آه مانند مار خون جهنده ندارد با سربریدن حالل نمى ) ٢۶٢۶ مسئله(
ولى حيوان حرام گوشتى را آه        .  شوند و خوردن گوشت آنها هم حرام است           سگ و خوك با سربریدن و شكار آردن پاك نمى               )  ٢۶٢٧  مسئله(

ت، ولى  شود سر ببرند یا با تير و مانند آن بكشند یا شكار آنند، پاك اس                    درنده و گوشتخوار است، مانند گرگ و پلنگ اگر به دستورى آه گفته مى                  
 . خوردن گوشت آنها حرام است، و اگر با سگ شكارى آنها را شكار آنند، پاك شدن بدنشان هم اشكال دارد

آنند، اگر خون جهنده داشته      حيواناتى مانند فيل، خرس، بوزینه، موش و همچنين مار و سوسمار آه در داخل زمين زندگى مى                     )  ٢۶٢٨  مسئله(
مگر راسو و سوسمار آه پاك شدن آن با تذآيه، خالى از              ;  شوند اند، و همچنين اگر سر آنها را ببرند، پاك نمى            باشند و به خودى خود بميرند، نجس       

 .وجه نيست
 .اى بيرون آید یا آن را بيرون آورند، خوردن گوشت آن حرام است اگر از شكم حيوان زنده بچه مرده ) ٢۶٢٩ مسئله(

 دستور سر بریدن حيوانات
ر سر بریدن حيوان آن است آه چهار رگ بزرگ گردن آن را از پایين برآمدگى زیر گلو به طور آامل بُبرند، و اگر آنها                              دستو  )  ٢۶٣٠  مسئله(

 .را بشكافند، آافى نيست
هم صبر  بلكه اگر به این مقدار      ;  اگر بعضى از چهار رگ را ببرند و صبر آنند تا حيوان بميرد و بعد بقّيه را ببرند، فایده ندارد                        )  ٢۶٣١  مسئله(

نكنند ولى به طور معمول چهار رگ را پشت سر هم نبرند، اگرچه پيش ازجان دادن حيوان بقّيه رگها را ببرند، بنا بر احتياط مستحب از خوردن                                      
 . گوشت آن اجتناب نمایند

اید هنگام ذبح بریده شود،       اگر حيوانى مانند گرگ، گلوى گوسفند را به طورى بكند آه از چهار رگى آه در گردن است و ب                               )  ٢۶٣٢  مسئله(
چيزى نمانده باشد، آن حيوان حرام شده است، ولى اگر مقدارى از گردن را بكند و چهار رگ باقى باشد، یا جاى دیگر بدن را بكند، در صورتى آه                                 

 .شود سر آن را ببرند پاك و حالل است گوسفند زنده باشد و به دستورى آه گفته مى
 شرایط سر بریدن حيوان

 : سر بریدن حيوان پنج شرط دارد ) ٢۶٣٣ همسئل(
اظهار دشمنى نكند، یعنى    )صلى اهللا عليه وآله   (ُبرد ـ چه مرد باشد، چه زن ـ باید آافر معاند نباشد و یا با اهل بيت پيامبر                   آسى آه سر حيوان را مى     .  ١

 ;ان را بُبردتواند سر حيو و بچه هم اگر ممّيز باشد، یعنى خوب و بد را بفهمد، مى; ناصبى نباشد
ميرد، با چيز تيزى     باشد آه اگر سر حيوان را نُبرند، مى         ولى چنانچه آهن پيدا نشود و طورى       ;  سر حيوان را با چيزى بُبرند آه از آهن باشد           .  ٢

سربریدن حيوان به حّد    توان سر آن را برید، بلكه اگر آهن در اختيار او نباشد، هر چند                   ، مى )مانند شيشه و سنگ تيز     ( آه چهار رگ آن را جدا آند       
 ;ندارد اضطرار نرسد، سر بریدن با آنها و یا با استيل، مانعى
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داند باید رو به قبله سر بُبرد، اگر عمدًا حيوان را رو به قبله نكند                     در موقع سر ُبریدن، جلوى بدن حيوان رو به قبله باشد و مسلمانى آه مى                   .  ٣
سئله را نداند، یا قبله را اشتباه آند، یا نداند قبله آدام طرف است، یا نتواند حيوان را رو به قبله آند،                        ولى اگر فراموش آند یا م     ;  شود حيوان حرام مى  
 .اشكال ندارد

خواهد سر حيوان را بُبرد یا آارد به گلویش بگذارد باید به قصد سر بریدن، نام خدا را ببرد و اگر بدون چنين قصدى نام خدا را                                        وقتى مى .  ۴
شود و خوردنش حرام است، ولى اگر از روى فراموشى نام خدا را نبرد،                     ه نام خدا را به جهت دیگرى برده، آن حيوان حالل نمى                 ببرد، مثل آنك   
 ;اشكال ندارد

 .اگرچه مثال چشم یا ُدم خود را حرآت دهد، یا پاى خود را به زمين زند آه معلوم شود زنده بوده است; حيوان بعد از سر بریدن حرآتى بكند. ۵
سربریدن حيوان با دستگاههایى آه اخيرًا در برخى از آشورها متداول شده، در صورتى آه شرایط تذآيه مانند تسميه، آهن                                 )  ٢۶٣۴  مسئله(

 .اش خالى از وجه نيست رعایت شود، در حّليت ذبایح آافى است و تذآيه... بودن وسيله ذبح و
آنند، اگر معلوم نشود آه مسلمان آنها را ذبح نموده، محكوم به               ر مسلمان وارد مى   گوشت و مرغ ذبح شده آه از آشورهاى غي            )  ٢۶٣۵  مسئله(

 .حرمت است و خوردن گوشت آن حالل نيست
اگر بعد از ذبح حيوان، معلوم شود آه یك رگ از چهار رگ آن بریده نشده یا شك داشته باشند آه چهار رگ بریده شده یا نه،                                     )  ٢۶٣۶  مسئله(

 .و خوردن گوشت آن حالل نيستمحكوم به حرمت است 
 دستور آشتن شتر 

اگر بخواهند شتر را بكشند آه بعد از جان دادن، پاك و حالل باشد، باید عالوه بر رعایت پنج شرطى آه براى سر بریدن                                           )  ٢۶٣٧  مسئله(
 .رو آننداش ف حيوانات گفته شد، آارد یا چيز دیگرى را آه از آهن و ُبرنده باشد، در گودى بين گردن و سينه

خواهند آارد را به گردن شتر فرو آنند، بهتر است آه شتر ایستاده باشد، ولى اگر در حالى آه زانوها را به زمين زده                            وقتى مى   )٢۶٣٨  مسئله(
 .یا به پهلو خوابيده و جلوى بدنش رو به قبله است آارد را در گودى گردنش فرو آنند، اشكال ندارد

گوسفند و گاو و مانند اینها را مثل شتر، آارد در                نكه آارد در گودى گردن شتر فرو آنند، سر آن را ببرند، یا                 اگر به جاى ای      )  ٢۶٣٩  مسئله(
آارد در گودى گردنش     ولى اگر چهار رگ شتر را ببرند و تا زنده است به دستورى آه گفته شد،                 ;  حرام است  گودى گردنشان فرو آنند، گوشت آنها      

 و نيز اگر آارد در گودى گردن گاو یا گوسفند و مانند اینها فرو آنند وتا زنده است سر آن را ببرند، حالل و                                         ;فرو آنند، گوشت آن حالل است        
 .است پاك

اگر حيوانى سرآش شود و نتوانند آن را به دستورى آه در شرع معّين شده بكشند، یا مثال در چاه بيفتد و احتمال دهند آه در                                     )  ٢۶۴٠  مسئله(
شود به بدن حيوان زخم بزنند و  شرع ممكن نباشد، چنانچه با چيزى مثل شمشير آه به واسطه تيزى آن بدن زخم مى        آن به دستور   آنجا بميرد و آشتن   

ولى باید شرطهاى دیگرى آه براى سر بریدن حيوانات گفته شد،                        ;  شود و رو به قبله بودن آن الزم نيست                   در اثر زخم جان دهد حالل مى             
 .شود رعایت

 وقع سر بریدن حيوانات مستحب است چيزهایى آه م
 :چند چيز در سر بریدن حيوان مستحب است ) ٢۶۴١ مسئله(
و موقع سر بریدن گاو، چهار دست و پایش را ببندند            ;  موقع سر بریدن گوسفند، دو دست و یك پاى آن را ببندند و پاى دیگرش را باز بگذارند                   .  ١

 دست آن را از پایين تا زانو یا تا زیر بغل به یكدیگر ببندند و پاهایش را باز بگذارند و مستحب است                        و موقع آشتن شتر، دو    ;  و ُدم آن را باز بگذارند     
 ;مرغ را بعد از سر بریدن رها آنند تا پر و بال بزند

 ;آشد رو به قبله باشد آسى آه حيوان را مى. ٢
 ;پيش از آشتن حيوان آب جلوى آن بگذارند. ٣
 .مثال آارد را خوب تيز آنند و با عجله سر حيوان را ببرند; اذّیت شودآارى آنند آه حيوان آمتر . ۴

 چيزهایى آه در سر بریدن حيوانات مكروه است 
 : چند چيز در سربریدن حيوانات مكروه است ) ٢۶۴٢ مسئله(
 ;شود آارد را پشت حلقوم فرو آنند و به طرف جلو بياورند آه حلقوم از پشت آن بریده. ١
 ;ان را بكشند آه حيوان دیگر آن را ببينددر جایى حيو. ٢
 ;ولى در صورت احتياج آراهت ندارد; در شب یا پيش از ظهر روز جمعه سر حيوان را ببرند. ٣
خارج شدن روح، پوست حيوان را نكنند و مغز حرام را آه              و احتياط آن است آه پيش از      ;  خود انسان حيوانى را آه پرورش داده است، بكشد         .  ۴

 .شود عمل حيوان حرام نمى ولى با این. حرام است آه پيش از خارج شدن روح، سر حيوان را از بدنش جدا آنند و; شت است، نُبرنددر تيره پ
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 احكام شكار آردن با اسلحه
 :اگر حيواِن حالل گوشت وحشى را با اسلحه شكار آنند، با پنج شرط حالل و بدنش پاك است ) ٢۶۴٣ مسئله(
واسطه تيز بودن، بدن حيوان را پاره آند، و اگر به وسيله دام یا  ارد و شمشير برنده باشد یا مثل نيزه و تير، تيز باشد آه به   اسلحه شكار، مثل آ   .  ١

شود و خوردن آن هم حرام است، و اگر حيوانى را با تفنگ شكار آنند، چنانچه گلوله در                    چوب و سنگ و مانند اینها حيوانى را شكار آنند، پاك نمى            
 ;است وان فرو رود و آن را پاره آند، پاك و حاللبدن حي
، اظهار دشمنى نكند،    )صلى اهللا عليه وآله   (آند ـ چه مرد باشد چه زن ـ باید آافر معاند نباشد و یا با اهل بيت پيامبر                      آسى آه حيوانى را شكار مى      .  ٢

 ;د حيوان را شكار آند و آن حيوان حالل استتوان یعنى ناصبى نباشد، بچه هم اگر ممّيز باشد، یعنى خوب و بد را بفهمد، مى
اسلحه را براى شكار آردن حيوان به آار برد و اگر مثال جایى را نشان آند و اّتفاقًا حيوانى را بكشد، آن حيوان پاك نيست و خوردن آن هم                                      .  ٣

 ;حرام است
 ;ولى اگر فراموش آند، اشكال ندارد; شود د، شكار حالل نمىدر وقت به آار بردن اسلحه، نام خدا را ببرد و چنانچه عمدًا نام خدا را نبر. ۴
وقتى به حيوان برسد آه مرده باشد یا اگر زنده است، به اندازه سر بریدن آن وقت نباشد و چنانچه به اندازه سر بریدن وقت باشد و سر حيوان                                .  ۵

 .را نُبرد تا بميرد، حرام است
 .آنند و یكى از آن دو نام خدا را ببرد، و دیگرى عمدًا نام خدا را نبرد، آن حيوان حالل نيستاگر دو نفر حيوانى را شكار  ) ٢۶۴۴ مسئله(
اگر بعد از آنكه حيوانى را تير زدند مثال در آب بيفتد و انسان بداند آه حيوان به واسطه تير و افتادن در آب جان داده، و یا شك                                  )  ٢۶۴۵  مسئله(

 . حالل نيستآند آه فقط در اثر تير بوده یا نه،
ولى گذشته از اینكه گناه آرده،      ;  اگر با سگ غصبى یا اسلحه غصبى حيوانى را شكار آند، شكار حالل است و مال خود اوست                     )  ٢۶۴۶  مسئله(

 .باید اجرت اسلحه یا سگ را به صاحبش بپردازد
د، چنانچه آن بچه را به دستورى آه در شرع معّين شده،              اى از آن بيرون آی      اگر حيوانى را شكار آنند یا سر ببرند و بچه زنده               )  ٢۶۴٧  مسئله(

 .سر ببرند، حالل وگرنه حرام است
اى از شكمش بيرون آورند، چنانچه خلقت آن بچه آامل باشد و مو یا پشم در                  اگر حيوانى را شكار آنند یا سر ببرند و بچه مرده             )  ٢۶۴٨  مسئله(

 .است بدنش رویيده باشد، پاك و حالل
 ا سگ شكارىشكار آردن ب

 :اگر سگ شكارى حيوان حالل گوشت وحشى را شكار آند با شش شرط گوشت آن پاك و حالل است ) ٢۶۴٩ مسئله(
ولى اگر در وقت     ;  سگ به طورى تربيت شده باشد آه هر وقت آن را براى گرفتن شكار بفرستند برود و هر وقت از رفتن بازدارند بایستد                               .  ١

خورد از   و احتياط واجب آن است آه اگر عادت دارد قبل از رسيدن صاحبش شكار را مى                      ;  ن نایستد مانعى ندارد    نزدیك شدن به شكار با بازداشت       
 ;شكار آن اجتناب آنند، ولى اگر اّتفاقًا شكار را بخورد، اشكال ندارد

بلكه اگر خود سرانه به     ;  ام است صاحب سگ آن را بفرستد و اگر سگ خود سرانه به شكار رود و حيوانى را شكار آند خوردن گوشت آن حر                      .  ٢
دنبال شكار رود و بعدًا صاحبش بانگ بزند آه زودتر آن را به شكار برساند، اگرچه به واسطه صداى صاحبش شتاب آند، بنا بر احتياط واجب باید                              

 .از خوردن آن شكار خوددارى نماید
، اظهار دشمنى نكند، یعنى     )صلى اهللا عليه وآله   (باشد و یا با اهل بيت پيامبر       فرستد ـ چه مرد باشد چه زن ـ باید آافر معاند ن              آسى آه سگ را مى     .  ٣

 ;تواند سگ را براى شكار بفرستد بچه هم اگر ممّيز باشد، یعنى خوب و بد را بفهمد مى; ناصبى نباشد
ام است، ولى اگر از روى فراموشى باشد         فرستند نام خدا را ببرد و اگر عمدًا نام خدا را نبرد، آن شكار حر                  وقتى آه سگ را براى شكار مى       .  ۴

اشكال ندارد و اگر هنگام فرستادن سگ عمدًا نام خدا را نبرد ولى پيش از آنكه سگ به شكار برسد نام خدا را ببرد، بنا بر احتياط واجب باید از آن                                     
 ;شكار اجتناب نماید

 .كار را خفه آند، یا شكار در اثر دویدن یا ترس بميرد، حالل نيستشكار به واسطه زخمى آه از دندان سگ پيدا آرده بميرد، پس اگر سگ ش. ۵
آسى آه سگ را فرستاده، وقتى برسد آه حيوان مرده باشد یا اگر زنده است به اندازه سر بریدن آن وقت نباشد، پس اگر وقتى برسد آه به                                      .  ۶

 پاى خود را به زمين بزند، چنانچه سر حيوان را نبرد تا بميرد، حالل                  اندازه سر بریدن آن وقت باشد، مثال حيوان چشم یا دم خود را حرآت دهد یا                   
 .نيست
آسى آه سگ را فرستاده اگر وقتى برسد آه بتواند سر حيوان را ببرد، چنانچه به طور معمول و با شتاب مثال آارد را بيرون                                )  ٢۶۵٠  مسئله(

گر مثال به واسطه زیاد تنگ بودن غالف یا چسبندگى آن بيرون آوردن آارد                   آورد و وقت سر بریدن بگذرد و آن حيوان بميرد، حالل است، ولى ا                  
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شود، و نيز اگر چيزى همراه او نباشد آه با آن سر حيوان را ببرد و حيوان بميرد، واجب آن است آه از                                      طول بكشد و وقت بگذرد، حالل نمى         
 .خوردن آن خوددارى آند

اند،   حيوانى را شكار آنند، چنانچه همه آنها داراى شرطهایى آه در صفحه گذشته گفته شد بوده                اگر چند سگ را بفرستد و با هم         )  ٢۶۵١  مسئله(
 .شكار حالل است و اگر یكى از آنها داراى آن شرطها نبوده، شكار حرام است

و نيز  ;  و پاك است  اگر سگ را براى شكار حيوان مخصوصى بفرستد و آن سگ حيوان دیگرى را شكار آند، آن شكار حالل                           )  ٢۶۵٢  مسئله(
 .اگر آن حيوان را با حيوان دیگرى شكار آند، هر دوى آنها حالل و پاك هستند

 .اگر چند نفر با هم یك سگ را بفرستند و یكى از آنها عمدًا نام خدا را نبرد، آن شكار حرام است ) ٢۶۵٣ مسئله(
ولى اگر وقتى برسند آه      ;  نى را شكار آند، آن شكار حالل نيست          اگر باِز شكارى یا حيوان دیگرى غير از سگ شكارى حيوا                )  ٢۶۵۴  مسئله(

 .حيوان زنده باشد و به دستورى آه در شرع معّين شده سر آن را ببرند، حالل است
 صيد ماهى

نده صيد  دار را زنده از آب بگيرند و بيرون از آب جان دهد، پاك و خوردن آن حالل است و چنانچه در آب ز                              اگر ماهى َفلس    )  ٢۶۵۵  مسئله(
باشد و اگر به غير صيد بميرد، بدنش پاك، ولى خوردن آن حرام است و ماهى بدون فلس را اگرچه                   شده و در تور یا شبكه مرده، خوردنش حالل مى         

 .زنده از آب بگيرند و بيرون از آب جان دهد، حرام است
ا آب فرو رود و ماهى در خشكى بماند، چنانچه بداند آه آن ماهى                   اگر ماهى از آب بيرون بيفتد یا موج آن را بيرون بيندازد ی                   )  ٢۶۵۶  مسئله(

 .زنده از آب بيرون افتاده، خوردن آن حالل است
ولى مسلمان باید بداند آه آن را         ;  آند، الزم نيست مسلمان باشد و در موقع گرفتن، نام خدا را ببرد                 آسى آه ماهى را صيد مى        )  ٢۶۵٧  مسئله(

 .از آب مرده استاند و در خارج  زنده گرفته
و اگر در دست     ;  اند یا نه، چنانچه در دست مسلمان باشد، حالل است             اى آه معلوم نيست آن را زنده از آب گرفته             ماهى مرده   )  ٢۶۵٨  مسئله(

 .ام، حرام است آافر باشد، اگرچه بگوید آن را زنده گرفته
 .خوردن ماهى زنده، اشكال ندارد  )٢۶۵٩ مسئله(
 . ماهى زنده را بریان آنند یا در بيرون از آب یا داخل آب پيش از جان دادن بكشند، خوردن آن اشكال ندارداگر ) ٢۶۶٠ مسئله(

 صيد ملخ 
و الزم نيست آسى آه آن را         ;  اگر ملخ را با دست یا به وسيله دیگرى زنده بگيرند، بعد از جان دادن، خوردن آن حالل است                           )  ٢۶۶١  مسئله(
اى در دست آافر باشد و معلوم نباشد آه آن را زنده گرفته یا نه،                        ولى اگر ملخ مرده    .   موقع گرفتن، نام خدا را ببرد         گيرد مسلمان باشد و در       مى

 .ام، حالل نيست اگرچه بگوید زنده گرفته
 .تواند پرواز آند، حرام است خوردن ملخى آه بال در نياورده و نمى ) ٢۶۶٢ مسئله(
 

 احكام خوردنيها و آشاميدنيها
 .خوردن گوشت مرغى آه مثل شاهين چنگال دارد، حرام است و خوردن گوشت پرستو و ُهد ُهد، مكروه است ) ٢۶۶٣ همسئل(
اگر چيزى را آه روح دارد از حيوان زنده جدا نمایند، مثال دنبه یا مقدارى گوشت از گوسفند زنده ببرند، نجس و خوردن آن                                   )  ٢۶۶۴  مسئله(

 .حرام است
 : چيز از حيوانات حالل گوشت، حرام استچهارده ) ٢۶۶۵ مسئله(
مغز .  ٩;  چيزى آه در مغز آّله به شكل نخود است            .٨;  )دنبالن(تخم  .  ٧;  )دشول(غدد  .  ۶;  بچه دان .  ۵;  َفْرج.  ۴;  نرى.  ٣;  فضله.  ٢;  خون.  ١

مردمك .  ١۴;  مثانه.  ١٣;  )طحال(رز  سپ.  ١٢;  دان زهره.  ١١;  )آه در دو طرف تيره پشت است      (پى  .  ١٠;  است آه در ميان تيره پشت    )  نخاع(حرام  
 .چشم) عدسى و سياهى(

و احتياط واجب آن است آه از         ;  خوردن چيزهایى آه نزد همه مردم خبيث است، مثل خوردن آب بينى و سرگين، حرام است                      )  ٢۶۶۶  مسئله(
ولى اگر پاك باشد و مقدارى از        ;  اجتناب آنند خوردن چيزهایى آه طبيعت برخى از انسانها از آن تنفر دارد و در نزد بعضى از مردم خبيث است،                         

 .آن به طورى با چيز حالل مخلوط شود آه در نظر مردم به حساب نياید، خوردن آن اشكال ندارد
خوردن ِگل داغستان و ِگل ارمنى براى معالجه، اگر             براى شفا، و    )عليه السالم ( خوردن مقدار آمى از تربت حضرت سّيدالشهدا          )  ٢۶۶٧  مسئله(
 .باشد، اشكال ندارد مان، منحصر به خوردن اینهادر
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آید، اگر   فرو بردن آب بينى و خلط سينه آه در دهان آمده و نيز فرو بردن غذایى آه موقع خالل آردن از الى دندان بيرون مى                             )  ٢۶۶٨  مسئله(
 .طبيعت انسان از آن متنّفر نباشد، اشكال ندارد

 . ضرر دارد، حرام استخوردن چيزى آه براى انسان ) ٢۶۶٩ مسئله(
شود و   نماید، گوشت و شير آنها حرام مى       )  نزدیكى(خوردن گوشت اسب و قاطر و االغ مكروه است و اگر آسى با آنها وطى                      )  ٢۶٧٠  مسئله(

 .باید آنها را به شهر دیگرى برده و در آنجا بفروشند
شود و آشاميدن شير آنها نيز حرام است و باید بالفاصله              آنها نجس مى   اگر با گاو و گوسفند و شتر نزدیكى آنند، بول و سرگين               )  ٢۶٧١  مسئله(

 . و آسى آه با آن نزدیكى آرده پول آن را به صاحبش بپردازد; آن را بكشند و بسوزانند
ر صورتى آه   ترین گناه شمرده شده است و اگر آسى آن را حالل بداند، د             آشاميدن شراب، حرام و در بعضى از روایات بزرگ          )  ٢۶٧٢  مسئله(

روایت )عليه السالم ( از حضرت امام جعفر صادق     .  باشد، آافر است    مى )صلى اهللا عليه وآله    (متوجه باشد آه الزمه حالل دانستن آن تكذیب خدا و پيامبر              
ع خدا را    دهد و در آن موق        خورد، عقل خود را از دست مى            شراب ریشه بدیها و منشأ گناهان است و آسى آه شراب مى                     «:  شده آه فرمودند   

آند و از زشتيهاى آشكار روى           دارد و حّق خویشان نزدیك را رعایت نمى              شناسد و از هيچ گناهى باك ندارد و هيچ حرمتى را نگه نمى                         نمى
ماند وخدا وفرشتگان و     خدادور است در اومى    از رحمت  رود و روح ناقص خبيثى آه       گرداند و روح ایمان و خداشناسى از بدن او بيرون مى              نمى

آید و   شود و روز قيامت روى او سياه است و زبان او از دهانش بيرون مى                   روز نمازاوقبول نمى   آنند و تاچهل   مى پيامبران و مؤمنين او را لعنت      
 .»ریزد و فریاد تشنگى او بلند است اش مى آب دهان او به سينه

ان حساب شود، بنا بر احتياط واجب نباید بنشيند و چيز خوردن              خورند، اگر انسان یكى از آن       اى آه در آن شراب مى       سر سفره   )  ٢۶٧٣  مسئله(
 .از آن سفره، حرام است

بر هر مسلمان واجب است مسلمان دیگرى را آه در اثر گرسنگى یا تشنگى نزدیك است بميرد، غذا یا آب داده و او را از مرگ                       )  ٢۶٧۴  مسئله(
 .نجات دهد

 چيزهایى آه موقع غذا خوردن مستحب است 
 :هنگام غذا خوردن چند چيز مستحب است)  ٢۶٧۵ همسئل(
 ;پيش از غذا خوردن و بعد از آن دستها را بشوید و با دستمال خشك آند. ١
 ;ميزبان پيش از همه شروع به غذا خوردن آند و بعد از همه دست بكشد. ٢
 ;مستحب است» بسم الّله«م خوردن از هر آدام، گفتن بگوید، و اگر چند نوع غذا در سفره باشد، هنگا» بسم الّله«در ابتداى غذا خوردن . ٣
 ;با دست راست غذا بخورد. ۴
 ;با سه انگشت یا بيشتر غذا بخورد و با دو انگشت نخورد. ۵
 ;اند هر آس از غذایى آه در برابر اوست، بخورد اگر چند نفر سر یك سفره نشسته. ۶
 ;لقمه را آوچك بردارد و خوب بجود. ٧
 ;بنشيند و غذا خوردن را طول دهدسر سفره زیاد . ٨
 ;هنگام دست آشيدن از غذا حمد و سپاس خدا را به جا آورد. ٩
 ;پس از غذا خالل آند و یا مسواك نماید. ١٠
خورد مستحب است آنچه را از سفره بيرون ریخته براى پرندگان            ولى اگر در بيابان غذا مى     ;  آنچه از سفره بيرون ریخته جمع آند و بخورد         .  ١١

 ; حيوانات بگذاردو
 ;بپرهيزد در آغاز روز و آغاز شب غذا بخورد و از غذا خوردن در ميان روز و ميان شب. ١٢
 ;پس از غذا به پشت بخوابد و پاى راست را روى پاى چپ بگذارد. ١٣
 ;در ابتداى غذا و آخر آن آمى نمك بخورد. ١۴
 .ميوه را پيش از خوردن بشوید. ١۵

 ن مكروه استچيزهایى آه در غذا خورد
 :در هنگام غذا خوردن چند چيز مكروه است ) ٢۶٧۶ مسئله(
 ;غذا خوردن در حال سيرى. ١
 ;آید مى و در خبر است آه خداوند عالم بيشتر از هر چيز از شكم پر بدش; پر خوردن. ٢
 ;نگاه آردن به چهره دیگران هنگام غذا خوردن. ٣
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 ;آشامد خورد یا مى خوردن غذاى داغ و فوت آردن به چيزى آه مى. ۴
 ;پس از گذاشتن نان در سفره، منتظر چيز دیگرى ماندن. ۵
 ;گذاشتن نان زیر ظرف غذا و بریدن آن با آارد. ۶
 ;اى آه چيزى در آن نماند تميز آردن استخوان به گونه. ٧
 ;پوست گرفتن ميوه. ٨
 ;دور انداختن ميوه پيش از آنكه به طور آامل خورده شود. ٩

 آشاميدن مستحبات آب 
 :در آشاميدن آب چند چيز مستحب است ) ٢۶٧٧ مسئله(
 ;آب را به طور مكيدن بياشامد. ١
 ;در روز ایستاده بياشامد. ٢
 ;بگوید» الحمد لّله«و پس از آن » بسم الّله«پيش از آشاميدن آب . ٣
 ;آب را با سه نفس و از روى ميل بياشامد. ۴
 . و اهل بيت و یاران ایشان را یاد نماید و بر قاتالن آن حضرت لعن و نفرین نماید) السالمعليه( پس از آشاميدن حضرت امام حسين. ۵

 مكروهات آب آشاميدن
 :در آشاميدن آب چند چيز مكروه است ) ٢۶٧٨ مسئله(
 ; زیاد آشاميدن. ١
 ;آشاميدن پس از غذاى چرب. ٢
 ;آشاميدن آب با دست چپ. ٣
 ;آشاميدن آب در شب به حالت ایستاده. ۴
 .آشاميدن از جاى شكسته آوزه، ليوان ونيز از جایى آه دسته آن است. ۵
 

 احكام َنذر و َعهد
 .آن است آه انسان ملتزم شود آه آار خيرى را براى خدا به جا آورد، یا آارى را آه انجام ندادن آن بهتر است، براى خدا ترك نماید» نذر«
چنانچه بهبود یابم براى      «:  پس اگر آسى مثًال بگوید       .   الزم نيست آن را به عربى بخوانند            در نذر باید صيغه خوانده شود و            )  ٢۶٧٩  مسئله(

 .، نذر او صحيح است»خداست بر من آه ده تومان به فقير بدهم
اند، یا به    دهبنابراین، نذر آردن آسى آه او را مجبور آر          .  نذر آننده باید مكّلف و عاقل باشد و به اختيار و قصد خود نذر آند                    )  ٢۶٨٠  مسئله(

 .واسطه عصبانى شدن، بى اختيار نذر آرده، صحيح نيست
 .آند، نذرهاى مربوط به مالش، صحيح نيست آدم سفيهى آه مال خود را در آارهاى بيهوده مصرف مى ) ٢۶٨١ مسئله(
 .متعارف باشد، باطل استنذر زن بدون اجازه شوهرش اگر مانع از حقوق واجبه شوهر، مانند حّق استمتاع به طور  ) ٢۶٨٢ مسئله(
 .هرگاه زن نذر آند و نذرش صحيح باشد، شوهرش حق ندارد نذر او را به هم بزند یا او را از عمل آردن به نذر بازدارد ) ٢۶٨٣ مسئله(
ربال برود، اگر نذر آند     تواند پياده به آ    تواند نذر آند آه انجام آن برایش ممكن باشد، بنابراین، آسى آه نمى              انسان آارى را مى     )  ٢۶٨۴  مسئله(

 .نيست آه پياده برود، نذر او صحيح
 .اگر انسان نذر آند آه آار حرام یا مكروهى را انجام دهد، یا آار واجب یا مستحّبى را ترك آند، نذر او صحيح نيست ) ٢۶٨۵ مسئله(
جام و ترك آن از هر جهت مساوى باشد، نذر او صحيح              اگر آسى نذر آند آه آار مباحى را انجام دهد یا ترك نماید، چنانچه ان                    )  ٢۶٨۶  مسئله(
و اگر انجام آن از جهتى بهتر باشد و انسان به قصد همان جهت نذر آند، مثال نذر آند غذایى را بخورد آه براى عبادت نيرو بگيرد نذر او                                     ;  نيست

ه آن را ترك نماید، مثال براى اینكه استعمال دخانيات              همچنين اگر ترك آن از جهتى بهتر باشد و انسان براى همان جهت نذر آند آ                      ;  صحيح است 
 .مضر است نذر آند آه آن را استعمال نكند، نذر او صحيح است

اگر آسى نذر آند نماز واجب خود را در جایى بخواند آه به خودى خود ثواب نماز در آنجا زیاد نيست، مثال نذر آند نماز را                                   )  ٢۶٨٧  مسئله(
آند، نذر او صحيح      نماز خواندن در آنجا از جهتى بهتر باشد، مثال به واسطه اینكه خلوت است انسان حضور قلب پيدا مى                         در اتاق بخواند، چنانچه    

 .است
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اگر نذر آند عملى را انجام دهد، باید همان طور آه نذر آرده به جا آورد، پس اگر نذر آند آه روز اول ماه صدقه بدهد، یا                                         )  ٢۶٨٨  مسئله(
و نيز اگر نذر آند آه وقتى بيمار او خوب شد            ;  آند نماز اول ماه بخواند چنانچه قبل از آن روز یا بعد از آن به جا آورد، آفایت نمى                   روزه بگيرد، یا    

 .صدقه بدهد، چنانچه پيش از آنكه بهبود یابد صدقه را بپردازد، آافى نيست
و اگر نذر آند نماز      ;   نكند، چنانچه یك روز روزه بگيرد، آافى است           اگر نذر آند روزه بگيرد ولى وقت و مقدار آن را معّين                  )  ٢۶٨٩  مسئله(

آند و اگر نذر آند صدقه بدهد و جنس و مقدار آن را معّين          بخواند و مقدار و خصوصّيات آن را معّين نكند، اگر یك نماز دو رآعتى بخواند آفایت مى                
 و اگر نذر آند آارى را براى خدا به جا آورد، در صورتى آه یك نماز بخواند یا                     نكند اگر چيزى بدهد آه بگویند صدقه داده، به نذر عمل آرده است             

 .یك روز روزه بگيرد، یا چيزى صدقه بدهد، نذر خود را انجام داده است
ن روز بر   اگر نذر آند روز معّينى را روزه بگيرد، باید همان روز را روزه بگيرد و چنانچه در آن روز مسافرت آند، قضاى آ                          )  ٢۶٩٠  مسئله(

 .او واجب است
اگر انسان از روى اختيار به نذر خود عمل نكند، باید آّفاره بدهد، یعنى یك بنده آزاد آند یا به شصت فقير طعام دهد یا دو ماه پى       )  ٢۶٩١  مسئله(

 .در پى روزه بگيرد، یعنى باید سى و یك روز آن پشت سرهم باشد
تواند آن عمل را به جا آورد و اگر پيش از گذشتن وقت  عملى را ترك آند، بعد از گذشتن آن وقت مىاگر نذر آند تا وقت معّينى     )  ٢۶٩٢  مسئله(

از روى فراموشى یا ناچارى انجام دهد، چيزى بر او واجب نيست، ولى بازهم الزم است آه تا آن وقت آن عمل را به جا نياورد و چنانچه دوباره                                      
 .ا انجام دهد، باید به مقدارى آه در مسئله قبل گفته شد، آّفاره بدهدپيش از رسيدن آن وقت بدون عذر آن عمل ر

آسى آه نذر آرده عملى را ترك آند و وقتى براى آن معّين نكرده است، اگر از روى فراموشى یا ناچارى یا ندانستن، آن عمل                               )  ٢۶٩٣  مسئله(
 .ن را به جا آورد، براى دفعه اول باید آّفاره بدهدولى چنانچه از روى اختيار آ; را انجام دهد، آّفاره بر او واجب نيست

ها عيد فطر یا قربان باشد یا در          اگر نذر آند آه در هرهفته روز معّينى مثال روز جمعه را روزه بگيرد، چنانچه یكى از جمعه                      )  ٢۶٩۴  مسئله(
 .ى آن را به جا آوردروز جمعه عذر دیگرى مانند حيض براى او پيدا شود، باید آن روز را روزه نگيرد و قضا

 .اگر نذر آند آه مقدار معّينى صدقه بدهد چنانچه پيش از دادن صدقه بميرد، باید آن مقدار را از مال او صدقه بدهند ) ٢۶٩۵ مسئله(
ر احتياط باید به ورثه او      تواند آن را به فقير دیگر بدهد و اگر آن فقير بميرد، بنا ب              اگر نذر آند آه به فقير معّينى صدقه بدهد نمى           )  ٢۶٩۶  مسئله(
 .بدهد
 مشّرف شود، چنانچه به زیارت      )عليه السالم (  مثال به زیارت حضرت اباعبداهللا     )عليهم السالم ( اگر نذر آند به زیارت یكى از امامان         )  ٢۶٩٧  مسئله(

 .نيستو اگر به واسطه عذرى نتواند آن امام را زیارت آند چيزى بر او واجب ; امام دیگر برود آافى نيست
 .آسى آه نذر آرده زیارت برود و غسل زیارت و نماز آن را نذر نكرده، الزم نيست آنها را به جا آورد ) ٢۶٩٨ مسئله(
 یا امامزادگان چيزى نذر آند، باید آن را به مصارف حرم از قبيل فرش و پرده                  )عليهم السالم ( اگر آسى براى حرم یكى از امامان        )  ٢۶٩٩  مسئله(

تواند به مصارف    تواند به خدامى آه مشغول خدمت هستند بدهد چنانچه مى           یا امامزاده نذر آند، مى    )عليه السالم ( ساند، و اگر براى امام    و روشنایى بر  
 .حرم یا سایر آارهاى خير به قصد بازگشت ثواب آن به منذورله برساند

صرف معّينى را قصد آرده، باید به همان مصرف برساند، و اگر                    چيزى نذر آند، چنانچه م        )عليه السالم ( اگر براى خود امام       )  ٢٧٠٠  مسئله(
مصرف معّينى را قصد نكرده، باید به فقرا و زّوار بدهد یا مسجد و مانند آن بسازد و ثواب آن را هدیه آن امام نماید، همچنين است اگر چيزى را                                         

 .اى نذر آند براى امامزاده
شود جزء نذر است، و اگر پيش از   براى یكى از امامان نذر آرده پشم آن و مقدارى آه چاق مى       گوسفندى را آه براى صدقه، یا       )  ٢٧٠١  مسئله(

 .آنكه به مصرف نذر برسد شير بدهد یا بچه بياورد، باید به مصرف نذر برسانند
وم شود آه پيش از نذر آردن بيمار        هرگاه نذر آند آه اگر بيمار او خوب شود یا مسافر او بياید عملى را انجام دهد، چنانچه معل                       )  ٢٧٠٢  مسئله(

 .خوب شده یا مسافر آمده است، عمل آردن به نذر الزم نيست
اگر پدر یا مادر نذر آند آه دختر خود را به سّيد شوهر دهد، بعد از آنكه دختر به سّن تكليف رسيد، احتياط آن است آه اگر                                         )  ٢٧٠٣  مسئله(

 .آندبتوانند او را راضى نمایند آه به سّيد شوهر 
هرگاه با خدا عهد آند آه اگر به حاجت شرعى خود برسد آار خيرى را انجام دهد، بعد از آنكه حاجتش برآورده شد باید آن آار                              )  ٢٧٠۴  مسئله(

 . شود مى و نيز اگر بدون آنكه حاجتى داشته باشد، عهد آند آه عمل خيرى را انجام دهد، آن عمل بر او واجب; را انجام دهد
آند انجام دهد، باید ترك آن بهتر از انجام آن              باید صيغه خوانده شود و نيز آارى را آه عهد مى              »  نذر«نيز مانند   »  عهد«در    )  ٢٧٠۵  مسئله(
 .نباشد
 .داگر به عهد خود عمل نكند، باید آّفاره بدهد، یعنى شصت فقير را سير آند، یا دو ماه پى در پى روزه بگيرد یا یك بنده آزاد آن ) ٢٧٠۶ مسئله(
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 احكام َقَسم خوردن
اگر آسى قسم بخورد آه آارى را انجام دهد یا ترك آند و مثال قسم بخورد آه روزه بگيرد یا دخانيات استعمال نكند، چنانچه                                   )  ٢٧٠٧  مسئله(

نها را نتواند انجام دهد، باید سه روز،          عمدًا مخالفت آند، باید آّفاره بدهد، یعنى یك بنده آزاد آند یا ده فقير را سير آند یا آنان را بپوشاند، و اگر ای                                
 .روزه بگيرد و بنا بر احتياط واجب پى در پى باشد

 :قسم چند شرط دارد ) ٢٧٠٨ مسئله(
خواهد نسبت به مال خودش قسم بخورد، باید در حال بالغ شدن، سفيه نباشد و از                        خورد، باید بالغ و عاقل باشد و اگر مى             آسى آه قسم مى    .  ١

همچنين است اگر در حال       ;  اند، درست نيست    پس قسم خوردن بچه و دیوانه و مست و آسى آه مجبورش آرده                  .  يار قسم بخورد   روى قصد و اخت    
 ;عصبانى بودن، بدون قصد، قسم بخورد

اشد، و اگر   خورد ترك آند، باید واجب و مستحب نب         خورد انجام دهد، باید حرام و مكروه نباشد، و آارى را آه قسم مى                 آارى را آه قسم مى     .  ٢
قسم بخورد آه آار مباحى را به جا آورد، باید ترك آن در نظر مردم، بهتر از انجام دادنش نباشد، و نيز اگر قسم بخورد آار مباحى را ترك آند، باید                                 

 ;انجام دادن آن در نظر مردم بهتر از ترآش نباشد
همچنين اگر به اسمى قسم بخورد آه       .  »الّله«و  »  خدا«مانند  ;  شود  گفته نمى  به یكى از اسامى خداوند عالم قسم بخورد آه به غير ذات مقدس او             .  ٣

آید، مثل آنكه به خالق و  شود آه هر وقت آسى آن اسم را بگوید، ذات مقدس حق در نظر مى قدرى به خدا گفته مى گویند، ولى به به غير خدا هم مى   
آید، ولى او قصِد خدا را آند، مقتضاى احتياط عمل            ه بدون قرینه، خدا به نظر نمى       بلكه اگر به لفظى قسم بخورد آ       ;  رازق قسم بخورد، صحيح است     

 ;باشد به آن قسم است بلكه لزوم عمل خالى از قّوت نمى
 ;ولى آدم الل اگر با اشاره قسم بخورد، صحيح است; قسم را به زبان بياورد و اگر بنویسد یا در قلبش آن را قصد آند، صحيح نيست. ۴
خورد، ممكن باشد و بعد تا آخِر وقتى آه براى قسم معّين آرده، ناتوان شود یا          ردن به قسم براى او ممكن باشد و اگر موقعى آه قسم مى            عمل آ .  ۵

 .خورد برایش مشّقت داشته باشد، قسم او از وقتى آه ناتوان شده به هم مى
 موجب اذیت شدن پدر است جلوگيرى آند، یا شوهر از قسم خوردن                اگر پدر از قسم خوردن فرزند در امورى آه ناخوشایند و              )  ٢٧٠٩  مسئله(

زن در امورى آه مانع از حّق استمتاع شوهر باشد جلوگيرى نماید، قسم آنان صحيح نيست، مگر در فعل واجب و ترك حرام آه عمل به آن مثل بقّيه                              
 .قسمها واجب است

همچنين است اگر مجبورش آنند آه به قسم      ;  سم عمل نكند، آّفاره بر او واجب نيست       اگر انسان از روى فراموشى یا ناچارى به قَ          )  ٢٧١٠  مسئله(
شود،  ، و به واسطه وسواس مشغول نمى        »شوم والّله اآلن مشغول نماز مى     «:  گوید خورد، مثل اینكه مى     عمل ننماید، و قسمى آه آدم وسواسى مى          

 .ند، آّفاره ندارداختيار به قسم عمل نك اى باشد آه بى اگر وسواس او به گونه
خورد، اگر حرف او راست باشد، قسم خوردن او مكروه است و اگر دروغ باشد، حرام و از گناهان بزرگ                            آسى آه قسم مى      )  ٢٧١١  مسئله(
 و این   شود بلكه گاهى واجب مى    ;  ولى اگر براى اینكه خود یا مسلمان دیگرى را از شّر ظالمى نجات دهد، قسم دروغ بخورد، اشكال ندارد                          ;  است

 .نوع قسم خوردن غير از قسمى است آه در مسائل قبل گفته شد
 

 احكام وقف
مانند اینكه  ;  آن است آه انسان ملكى را ثابت نگه دارد و منافع آن را براى شخص یا اشخاص یا براى آار و یا مصرفى تعيين نماید                                      »  وقف«

و به  »  موقوفه«شود   و به مالى آه وقف مى      »  وقف« به این آار در اصطالح        .زمينى را براى مسجد یا حسينيه یا مدرسه و یا فقرا مخصوص سازد               
 .شود گفته مى» موقوف عليه«و به آسى آه براى او یا مصرفى آه براى آن وقف شده » واقف«وقف آننده 

فراد خاصى ندارد، مانند    آه اختصاص به ا   »  وقف عام «;  ، مانند آنكه چيزى را براى اوالد خود وقف نماید           »وقف خاص «:  وقف بر دو نوع است     
 .آنكه چيزى را براى مسجد یا حسينيه و یا فقرا وقف آند

توانند آن را ببخشند یا بفروشند و آسى هم از            شود و خود او و دیگران نمى       اگر آسى چيزى را وقف آند، از ِملك او خارج مى             )  ٢٧١٢  مسئله(
 .گفته شد، فروختن آن اشكال ندارد) ٢١١۶ و ٢١١۵مسئله (ولى در بعضى از موارد آه در ; برد آن ملك ارث نمى

وقف، صحيح است و      »  خانه خود را وقف آردم      «:  بلكه اگر آسى مثال بگوید      ;  الزم نيست صيغه وقف را به عربى بخوانند              )  ٢٧١٣  مسئله(
 .خاص محتاج به قبول هم نيست، حّتى در وقف

 .خواندن صيغه وقف پشيمان شود یا از دنيا برود، وقف صحيح نيستاگر ملكى را براى وقف معّين آند و پيش از  ) ٢٧١۴ مسئله(
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، و  »این مال تا ده سال وقف باشد و بعد نباشد          «:  پس اگر مثال بگوید   .  آند، باید براى هميشه وقف آند      آسى آه مالى را وقف مى       )  ٢٧١۵  مسئله(
شود، به این    ، باطل، ولى وقف به حبس تبدیل مى         »بعد دوباره وقف باشد    این مال تا ده سال وقف باشد و بعد تا پنج سال وقف نباشد، و                     «:  یا بگوید 

 .تواند تصّرفات منافى با استيفاى منافع آسانى آه براى آنها وقف شده انجام دهد معنا آه واقف نمى
 وقف باشد، وقف صحيح       الزم نيست وقف از موقع خواندن صيغه باشد، بنابراین، اگر آسى بگوید این مال بعد از مردن من                            )  ٢٧١۶  مسئله(

 .توانند وقف را به هم بزنند است، ليكن چون قبض محقق نشده ورثه مى
ولى اگر چيزى ; وقف در صورتى صحيح است آه مال وقف را به تصّرف آسى آه براى او وقف شده یا وآيل، یا ولّى او بدهند                        )  ٢٧١٧  مسئله(

 .ملك آنان شود، از طرف آنان نگهدارى نماید، وقف صحيح استرا بر اوالد صغير خود وقف آند و به قصد اینكه آن چيز 
اگر مسجدى را وقف آنند، بعد از آنكه واقف به قصد واگذار آردن اجازه دهد آه در آن مسجد نماز بخوانند، همين آه یك نفر                                  )  ٢٧١٨  مسئله(

 .شود در آن مسجد نماز خواند، وقف محّقق مى
 عاقل و با قصد و اختيار باشد ـ اگرچه وقف بچه ممّيز ده ساله آه رشيد و عاقل باشد خالى از قّوت نيست ـ                           وقف آننده باید بالغ،     )  ٢٧١٩  مسئله(

 .بنابراین، سفيه آه حق ندارد در مال خود تصّرف نماید اگر چيزى را وقف آند صحيح نيست; و شرعًا بتواند در مال خود تصّرف آند
ولى وقف براى اشخاصى آه بعضى از آنها به دنيا               ;  اند وقف آند، درست نيست        به دنيا نيامده    اگر مالى را براى آسانى آه          )  ٢٧٢٠  مسئله(
 .شوند اند بعد از توّلد با دیگران شریك مى اند صحيح است و آنها آه به دنيا نيامده آمده
اش نمایند،   عد از مرگ او خرج مقبره       اى را وقف آند آه درآمد آن را ب             اگر چيزى را بر خودش وقف آند، مثل آنكه مغازه                )  ٢٧٢١  مسئله(

 .تواند از منافع وقف استفاده نماید ولى اگر مثال مالى را بر فقرا وقف آند و خودش فقير شود، مى; صحيح نيست
راد اگر براى چيزى آه وقف آرده متوّلى معّين آند باید مطابق قرارداد او عمل نمایند و اگر معّين نكند، چنانچه بر اف                                                 )  ٢٧٢٢  مسئله(

مخصوصى مثال بر اوالد خود وقف آرده باشد، نسبت به چيزهایى آه مربوط به مصلحت وقف است آه در نفع بردن طبقات بعد نيز دخالت دارد،                                 
 است و   الشرائط است، و نسبت به چيزهایى آه مربوط به استفاده طبقه موجود است، اگر آنها بالغ باشند اختيار با خود آنان                        اختيار آن با مجتهد جامع    

 .نيست الشرائط، الزم اگر بالغ نباشند، اختيار با ولّى ایشان است و براى استفاده آنان از وقف اجازه مجتهد جامع
اگر ملكى را مثال بر فقرا یا سادات وقف نماید، یا وقف آند آه منافع آن به مصرف خيرات برسد، در صورتى آه براى آن ملك                              )  ٢٧٢٣  مسئله(

 .الشرائط است ه باشد، اختيار آن با مجتهد جامعمتوّلى معّين نكرد
اگر ملكى را بر افراد مخصوصى، مثال بر اوالد خود، وقف آند تا هر طبقه بعد از طبقه دیگر از آن استفاده آنند، چنانچه متوّلى                     )  ٢٧٢۴  مسئله(

ولى اگر متوّلى   ;  شود  آرده باشد، اجاره باطل نمى      ملك، آن را اجاره دهد و بميرد، در صورتى آه مراعات مصلحت وقف یا مصلحت طبقه بعد را                      
نداشته باشد و یك طبقه از آسانى آه ملك بر آنها وقف شده آن را اجاره دهند و در بين مدت اجاره بميرند، در صورتى آه طبقه بعد اجازه نكنند،                                          

االجاره از زمان مردنشان تا آخر مدت اجاره را از مال               الاالجاره تمام مدت را داده باشد، م        و در صورتى آه مستأجر، مال      ;  شود اجاره باطل مى  
 .گيرد آنان مى

 .شود اگر ملك وقف خراب شود، از وقف بودن خارج نمى ) ٢٧٢۵ مسئله(
ا تواند ب  الشرائط یا متوّلى وقف مى     ملكى آه مقدارى از آن وقف است و مقدارى وقف نيست، اگر تقسيم نشده باشد، مجتهد جامع                   )  ٢٧٢۶  مسئله(

 .نظر آارشناس سهم وقف را جدا آند
اگر متوّلى وقف خيانت آند و درآمد آن را به مصرفى آه معّين شده نرساند، چنانچه براى عموم وقف نشده باشد، در صورت                                )  ٢٧٢٧  مسئله(

 .الشرائط باید به جاى او متوّلى امينى معّين نماید امكان مجتهد جامع
 .توان براى نماز به مسجد ببرند، اگرچه آن مسجد، نزدیك حسينيه باشد اند، نمى نيه وقف آردهفرشى را آه براى حسي ) ٢٧٢٨ مسئله(
رود تا مدتى به تعمير      اگر ملكى را براى تعمير مسجدى وقف نمایند، چنانچه آن مسجد احتياج به تعمير ندارد و احتمال هم نمى                       )  ٢٧٢٩  مسئله(

 احتياج دیگرى نداشته باشد و منافع ملك در معرض نابودى و نگهدارى آن لغو و بيهوده باشد،                                احتياج پيدا آند، در صورتى آه غير از تعمير               
 .برسانند توانند منافع آن را به مصرف مسجدى آه به تعمير احتياج دارد، مى

گوید،   آن مسجد اذان مى     اگر ملكى را وقف آند آه منافع آن را خرج تعمير مسجد نمایند و به امام جماعت و به آسى آه در                                 )  ٢٧٣٠  مسئله(
و اگر یقين نداشته باشند، باید اول مسجد را تعمير           ;  بدهند، در صورتى آه بدانند آه براى هر یك چه مقدار معّين آرده، باید همان طور مصرف آنند                   

ت آه این دو نفر در تقسيم با یكدیگر         گوید به طور مساوى قسمت نمایند و بهتر آن اس          آنند و اگر چيزى زیاد آمد بين امام جماعت و آسى آه اذان مى              
 .آنند مصالحه

 
 احكام وصّيت
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آن است آه انسان، به شخصى سفارش آند بعد از مرگش براى او آارهایى را انجام دهد، یا بگوید بعد از مرگش چيزى از مال او،                                   »  وصّيت«
و آسى  »  موصى«آند   سرپرست معّين آند، و آسى را آه وصّيت مى        ملك آسى باشد، یا براى فرزندان خود و آسانى آه اختيار آنان با اوست، قّيم و                 

 .گویند مى» وصى«آنند،  را آه به او وصّيت مى
 .تواند وصّيت آند، اگرچه الل نباشد اى آه مقصودش را بفهماند مى خواهد وصّيت آند با اشاره آسى آه مى ) ٢٧٣١ مسئله(
پيدا شود، چنانچه مقصود او را بفهماند و معلوم باشد آه براى وصّيت آردن نوشته است،                     اى با امضا یا مهر مّيت          اگر نوشته   )  ٢٧٣٢  مسئله(

 .باید طبق آن عمل آنند
دهد اگر براى آار خوبى، مثل ساختن مسجد         اى آه خوب و بد را تميز مى        وصّيت آننده باید عاقل و بالغ باشد، ولى بچه ده ساله            )  ٢٧٣٣  مسئله(

 .ست و باید از روى اختيار وصّيت آند، و نيز وصّيت آننده باید سفيه نباشدو مدرسه، وصّيت آند صحيح ا
شود،  آسى آه از روى عمد، مثال زخمى به خود زده یا سّمى خورده است آه به واسطه آن، یقين یا گمان به مردن او پيدا مى                                  )  ٢٧٣۴  مسئله(

 .فى برسانند، صحيح نيستاگر بعد از این آار وصّيت آند آه مقدارى از دارایى او را به مصر
شود آه آن را قبول آند، اگرچه        اگر انسان وصّيت آند آه چيزى به شخصى بدهند، در صورتى آن شخص آن چيز را مالك مى                     )  ٢٧٣۵  مسئله(

 .در حال زنده بودِن وصّيت آننده باشد
 را به صاحبانش برگرداند و اگر به مردم بدهكار است و              هاى مرگ در انسان آشكار شود، باید فورًا امانتهاى مردم            وقتى نشانه   )  ٢٧٣۶  مسئله(

ولى ;  موقع دادن آن بدهى رسيده، باید بپردازد، و اگر خودش توان پرداخت را ندارد یا موقع آن نرسيده، باید وصّيت آند و بر وصّيت شاهد بگيرد                                 
 . نيستپردازند، وصّيت آردن الزم اگر بدهى او معلوم باشد و اطمينان دارد آه ورثه مى

بيند، اگر خمس یا زآات یا مظالم بدهكار است باید فورًا بپردازد و اگر توان پرداخت                   هاى مرگ را در خود مى       آسى آه نشانه    )  ٢٧٣٧  مسئله(
 .دهد آسى آنها را ادا نماید، باید وصّيت آند و همچنين است اگر حج بر او واجب باشد ندارد چنانچه از خودش مال دارد یا احتمال مى

بيند، اگر نماز و روزه قضا دارد، باید وصّيت آند آه از مال خودش براى آنها اجير                      هاى مرگ را در خود مى       آسى آه نشانه    )  ٢٧٣٨  مسئله(
 دهد، باز هم واجب است وصّيت نماید، و اگر قضاى نماز و              بگيرند، بلكه اگر مال نداشته باشد ولى احتمال بدهد آسى بدون اجرت آنها را انجام مى                  

 . گفته شد، بر پسر بزرگترش واجب باشد، باید به او اّطالع دهد یا وصّيت آند آه براى او به جا آورند) ١٣۶٣مسئله (روزه او به تفصيلى آه در 
بيند، اگر مالى نزد دیگران دارد یا اموالى را در جایى پنهان آرده است آه ورثه                          هاى مرگ را در خود مى         آسى آه نشانه     )  ٢٧٣٩  مسئله(
هاى صغير خود قّيم و سرپرست         رود، باید به آنان اّطالع دهد و الزم نيست براى بچه                دانند، چنانچه به واسطه ندانستن، حّق آنان از بين مى              نمى

 .شوند، باید براى آنان قّيم امينى معّين نماید رود، یا خودشان ضایع مى معّين آند، ولى در صورتى آه بدون قّيم مالشان از بين مى
 .باید مسلمان، بالغ، عاقل و مورد اطمينان باشد» وصى« ) ٢٧۴٠ سئلهم(
اگر آسى چند وصى براى خود معّين آند، چنانچه اجازه داده باشد آه هر آدام به تنهایى به وصّيت عمل آنند، الزم نيست در                                  )  ٢٧۴١  مسئله(

 باشد همه با هم به وصّيت عمل آنند یا نگفته باشد، باید با نظر یكدیگر به                      و اگر اجازه نداده باشد، چه گفته        ;  انجام وصّيت از یكدیگر اجازه بگيرند      
وصّيت عمل نمایند، و اگر حاضر نشوند آه با یكدیگر به وصّيت عمل آنند و در تشخيص مصلحت اختالف داشته باشند، در صورتى آه تأخير و                                   

و ;  آند آه تسليم نظر آسى شوند آه صالح را تشخيص دهد            ا را مجبور مى   مهلت دادن سبب شود آه عمل به وصّيت معطل بماند، مسئول قانونى آنه             
 .نماید نماید و اگر یكى از آنان قبول نكرد، شخص دیگرى را به جاى او تعيين مى اگر اطاعت نكنند، به جاى آنان اشخاص دیگرى را معّين مى

; شود الش را به آسى بدهند، بعد بگوید به او ندهند، وصّيت باطل مى             ، مثال بگوید یك سوم م      اگر انسان از وصّيت خود برگردد       )  ٢٧۴٢  مسئله(
شود  هاى خود معّين آند، بعد فرد دیگرى را به جاى او قّيم نماید، وصّيت اولش باطل مى                  و اگر وصّيت خود را تغيير دهد، مثل آنكه قّيمى براى بچه           

 .و باید به وصّيت دوم او عمل نمایند
اى را آه وصّيت آرده به آسى بدهند، بفروشد، یا فرد دیگرى              آند آه معلوم شود از وصّيت خود برگشته، مثال خانه          اگر آارى     )  ٢٧۴٣  مسئله(

 .شود را براى فروش آن وآيل نماید، وصّيت باطل مى
اید آن چيز را دو قسمت اگر وصّيت آند چيز معّينى را به آسى بدهند، بعد وصّيت آند آه نصف همان را به فرد دیگرى بدهند، ب         )  ٢٧۴۴  مسئله(

 .آنند و به هر آدام از آن دو نفر، یك قسمت آن را بدهند
ميرد، مقدارى از مالش را به آسى ببخشد و وصّيت آند آه بعد از مردن او هم                        اى آه به آن مرض مى        اگر آسى در بيمارى      )  ٢٧۴۵  مسئله(

چيزى را آه وصّيت آرده هر دو باید از یك سوم مال پرداخت گردد و اگر                         مقدارى به فرد دیگرى بدهند، آنچه را آه در حال زندگى بخشيده و                      
 .زیادتر از یك سوم باشد زیادى آن محتاج به اجازه ورثه است

 .اگر وصّيت آند آه یك سوم دارایى او را نفروشند و منافع آن را به مصرف خاصى برسانند، باید مطابق گفته او عمل نمایند ) ٢٧۴۶ مسئله(
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ميرد، بگوید مقدارى به آسى بدهكار است، چنانچه مّتهم باشد آه براى ضرر زدن                اى آه به آن مرض مى      اگر آسى در بيمارى     )  ٢٧۴٧  مسئله(
 .به ورثه گفته است، باید مقدارى را آه معّين آرده از یك سوم دارایى او بدهند و اگر مّتهم نباشد، باید از اصل مالش بدهند

اى آه ممكن است فالن      آند چيزى به او بدهند، باید وجود داشته باشد، پس اگر وصّيت آند به بچه               سان وصّيت مى  آسى را آه ان     )  ٢٧۴٨  مسئله(
اى آه در َرِحم مادر است چيزى بدهند، اگرچه هنوز روح نداشته باشد،                      ولى اگر وصّيت آند به بچه        ;  زن حامله شود، چيزى بدهند، باطل است          

شود و آنچه را      دنيا آمد، باید آنچه را آه وصّيت آرده به او بدهند، و اگر مرده به دنيا آمد، وصّيت باطل مى                         وصّيت صحيح است، پس اگر زنده به       
 .آنند آه براى او وصّيت آرده، ورثه ميان خودشان قسمت مى

راى انجام وصّيت او حاضر       اگر انسان بفهمد آسى او را وصى خود قرار داده، چنانچه به اّطالع وصّيت آننده برساند آه ب                             )  ٢٧۴٩  مسئله(
ولى اگر پيش از مرگ او نفهمد آه او را وصى خود قرارداده و قبول و عمل به وصّيت                           .  نيست، الزم نيست بعد از مرگ او به وصّيت عمل آند              

جب باید وصّيت او را انجام      براى او حرج و مشّقت ندارد یا بفهمد و به او اّطالع ندهد آه براى عمل آردن به وصّيت حاضر نيست، بنا بر احتياط وا                         
و اگر وصى پيش از مرگ، هنگامى متوجه شود آه بيمار به واسطه شدت بيمارى نتواند به دیگرى وصّيت آند، احوط استحبابى و اولى آن                                    ;  دهد

 .است آه وصّيت را قبول نماید
ارهاى مّيت معّين آند و خود از آار آناره گيرى              تواند دیگرى را براى انجام آ        اگر آسى آه وصّيت آرده بميرد، وصى نمى            )  ٢٧۵٠  مسئله(
تواند دیگرى را از طرف       ولى اگر بداند مقصود مّيت این نبوده آه خود وصى آن آار را انجام دهد، بلكه مقصودش فقط انجام آار بوده، مى                           ;  نماید

 .خود وآيل نماید
الشرائط شخص   آن دو بميرد یا دیوانه و یا آافر شود، مجتهد جامع             اگر آسى دو نفر را وصى خود قرار دهد، چنانچه یكى از                   )  ٢٧۵١  مسئله(

آند، ولى اگر یك     الشرائط دو نفر دیگر را معّين مى        و اگر هر دو بميرند یا دیوانه و یا آافر شوند، مجتهد جامع              ;  آند دیگرى را به جاى او معّين مى       
 .نفر بتواند به وصّيت عمل آند، معّين آردن دو نفر الزم نيست

 .آند الشرائط فرد دیگرى را براى آمك به او، معّين مى اگر وصى نتواند به تنهایى آارهاى مّيت را انجام دهد مجتهد جامع ) ٢٧۵٢ مسئله(
اگر مقدارى از دارایى مّيت در دست وصى از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن آوتاهى و یا تعّدى آرده باشد، مثال مّيت                                      )  ٢٧۵٣  مسئله(

و اگر آوتاهى و    ;  رده است آه فالن مقدار به فقراى فالن شهر بدهد و او مال را به شهر دیگرى برده و در راه از بين رفته، ضامن است                                وصّيت آ 
 . تعّدى ننموده، ضامن نيست

 وصى اول،   هرگاه انسان شخصى را وصى خود قرار دهد و بگوید اگر آن شخص از دنيا رفت فالنى وصى باشد، بعد از مرگ                         )  ٢٧۵۴  مسئله(
 .دهد وصى دوم باید آارهاى مّيت را انجام

حّجى آه بر مّيت واجب است و نيز بدهكارى و حقوقى را آه مثل خمس، زآات و مظالم آه اداآردن آنها واجب است باید از                                    )  ٢٧۵۵  مسئله(
 .اصل مال مّيت بدهند، اگرچه مّيت براى آنها وصّيت نكرده باشد

 از بدهى و حّج واجب و حقوقى آه مثل خمس، زآات و مظالم بر او واجب است، زیاد بياید، چنانچه وصّيت آرده                         اگر مال مّيت    )  ٢٧۵۶  مسئله(
 .ماند مال ورثه است باشد آه یك سوم یا مقدارى از آن را به مصرفى برسانند، باید به وصّيت او عمل آنند، و اگر وصّيت نكرده باشد، آنچه مى

 را آه مّيت معّين آرده، از یك سوم دارایى او بيشتر باشد، وصّيت او نسبت به زاید بر آن در صورتى                                 اگر مصرف خاصى     )  ٢٧۵٧  مسئله(
اند و تنها راضى بودن آنان آافى نيست و اگر مدتى  صحيح است آه ورثه حرفى بزنند، یا آارى آنند آه معلوم شود عملى شدن وصّيت را اجازه داده  

 .يح استبعد از مردن او هم اجازه بدهند صح
اگر مصرف خاصى را آه مّيت معّين آرده، از یك سوم دارایى او بيشتر باشد، و پيش از مردن او ورثه اجازه بدهند آه وصّيت                            )  ٢٧۵٨  مسئله(

 .توانند از اجازه خود برگردند او عملى شود، بعد از مردن او نمى
آات یا بدهى دیگر او را بپردازند و براى نماز و روزه او اجير بگيرند                اگر آسى وصّيت آند آه از یك سوم دارایى او خمس، ز              )  ٢٧۵٩  مسئله(

باید اول به واجبات ـ خواه مالى باشد یا بدنى ـ عمل نماید و در بين واجبات ترتيب معتبر نيست،   ;  و آارهاى مستحّبى هم مثل اطعام به فقرا انجام دهند         
و چنانچه وافى به تمام آن نباشد ;  شود ، بلكه ثلث برتمام واجبات اعم از مالى و بدنى توزیع مى           خواه وصّيت به ترتيب نموده باشد و یا به ترتيب نباشد          

گردد، و در هر صورت عمل به مستحّبات موقعى               مانده واجب بدنى ملغى مى       شود و باقى    مانده واجب مالى از اصل ترآه برداشته مى            در باقى 
 .آن هم وافى باشدواجب است آه از یك سوم عالوه بر واجبات، براى 

اگر آسى وصّيت آند آه بدهى او را بپردازند و براى نماز و روزه او اجير بگيرند و آار مستحّبى هم انجام دهند، چنانچه                                        )  ٢٧۶٠  مسئله(
ك سوم آن را به مصرف      وصّيت نكرده باشد آه اینها را از یك سوم دارایى او بدهند، باید بدهى او را از اصل مال بپردازند و اگر چيزى زیاد آمد، ی                             

نماز و روزه و آارهاى مستحّبى آه معّين آرده برسانند، و در صورتى آه یك سوم آافى نباشد، پس اگر ورثه اجازه بدهند باید وصّيت او عملى شود                             
 .آرده برسانندو اگر اجازه ندهند، باید نماز و روزه را از یك سوم بدهند و اگر چيزى زیاد آمد به مصرف آار مستحّبى آه معّين 
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اگر آسى بگوید آه مّيت وصّيت آرده فالن مبلغ را به من بدهند، چنانچه دو مرد عادل گفته او را تصدیق آنند، یا قسم بخورد و                              )  ٢٧۶١  مسئله(
گوید به    مقدارى را آه مى    یك مرد عادل هم گفته او را تصدیق نماید، یا یك مرد عادل و دو زن عادله یا چهار زن عادله به گفته او شهادت دهند، باید                           

آند به او بدهند و اگر دو زن عادله شهادت دهند، نصف آن را و                 او بدهند، و اگر یك زن عادله شهادت بدهد، باید یك چهارم چيزى را آه مطالبه مى                  
 خود عادل باشند گفته او را تصدیق آنند، همچنين اگر دو مرد آافر ذّمى آه در دین; اگر سه زن عادله شهادت دهند، باید سه چهارم آن را به او بدهند          

 .آند، به او بدهند در صورتى آه مّيت ناچار بوده است آه وصّيت آند و مرد و زن عادلى هم در هنگام وصّيت نبوده، باید چيزى را آه مطالبه مى
هاى خود قرارداده     مّيت مرا قّيم بچه       «:، یا بگوید   »من وصى مّيتم آه دارایى او را به مصرفى برسانم                «:  اگر آسى بگوید     )  ٢٧۶٢  مسئله(
 .، در صورتى باید حرف او را قبول آرد آه دو شاهد عادل گفته او را تصدیق نمایند»است
اگر آسى وصّيت آند چيزى به فردى بدهند و آن فرد پيش از آنكه قبول آند یا رد نماید، بميرد، تا وقتى ورثه او وصّيت را رد                                  )  ٢٧۶٣  مسئله(
 .ولى این در صورتى است آه وصّيت آننده از وصّيت خود برنگردد وگرنه حّقى به آن چيز ندارند; توانند آن چيز را قبول نمایند  مىاند، نكرده
 

 احكام ارث
 :اند برند، سه دسته آسانى آه به واسطه خویشاوندى ارث مى ) ٢٧۶۴ مسئله(

تر است، ارث     والِد اوالد، هر چه پایين روند، هر آدام از آنان آه به مّيت نزدیك                      اند و با نبودن اوالد، ا         دسته اول، پدر و مادر و اوالد مّيت            
 ;برند برد و تا یك نفر از این دسته هست، دسته دوم ارث نمى مى

رى، و  پدرى باشند یا ماد    ;  دسته دوم، جد، یعنى پدر بزرگ و پدر او، هر چه باال رود، و جّده، یعنى مادر بزرگ و مادر او، هر چه باال رود                                    
برد و تا یك نفر از این دسته هست،           تر است، ارث مى    خواهر و برادر، و با نبودن برادر و خواهر، اوالد ایشان هر آدام از آنان آه به مّيت نزدیك                      

 ;برند دسته سوم ارث نمى
هاى  ها و دایيها و خاله     ر از عموها و عمه     دسته سوم، عمو و عمه و دایى و خاله، هر چه باال روند و اوالد آنان، هر چه پایين روند، و تا یك نف                             

ولى اگر مّيت، عموى پدرى و پسر عموى پدر و مادرى داشته باشد و غير از اینها وارثى نداشته باشد،                             ;  برند اند، اوالد آنان ارث نمى       مّيت زنده 
 .برد نمى رسد و عموى پدرى ارث ارث به پسر عموى پدر و مادرى مى

عمه و دایى و خاله خود مّيت و اوالد آنان و اوالِد اوالِد آنان نباشند، عمو و عمه و دایى و خاله پدر و مادر مّيت                                   اگر عمو و       )  ٢٧۶۵  مسئله(
برند و اگر اینها هم نباشند عمو و عمه و دایى و خاله جّد و جّده مّيت و اگر اینها نباشند،                                     برند، و اگر اینها نباشند اوالدشان ارث مى             ارث مى 

 .برند  مىاوالدشان ارث
 ارث دسته اول

باشد، همه دارایى به او       »  یك دختر «یا  »  یك پسر «یا  »  مادر«یا  »  پدر«مثال  ;  اگر وارث مّيت فقط یك نفر از دسته اول باشد               )  ٢٧۶۶  مسئله(
باشند، مال را   »  ك دختر یك پسر و ی   «و اگر   ;  شود باشند، همه اموال به طور مساوى بين آنان قسمت مى         »  چند دختر «یا  »  چند پسر «و اگر   ;  رسد مى

آنند آه هر    اى قسمت مى   باشند، مال را به گونه    »  چند پسر و چند دختر    «و اگر   ;  برد دو قسمت را پسر و یك قسمت را دختر مى         :  آنند سه قسمت مى  
 .پسرى دو برابر دختر ارث ببرد

برد،  دو قسمت آن را پدر و یك قسمت را مادر مى           :  نندآ او باشند، مال را سه قسمت مى       »  مادر«و  »  پدر«اگر وارث مّيت فقط       )  ٢٧۶٧  مسئله(
هم داشته باشد آه همه آنان پدرى باشند، یعنى پدر آنان با پدر مّيت یكى                   »  یك برادر و دو خواهر     «یا  »  چهار خواهر «یا  »  دو برادر «ولى اگر مّيت     

برند، اّما به واسطه بودن اینها، مادر یك ششم مال            ارد اینها ارث نمى   باشد، خواه مادرشان با مادر مّيت یكى باشد یا نه، اگرچه تا مّيت پدر و مادر د                   
 .دهند برد و بقّيه را به پدر مى را مى

پدر و مادر هر آدام یك قسمت و دختر         :  آنند باشند، مال را پنج قسمت مى     »  یك دختر «و  »  مادر«و  »  پدر«اگر وارث مّيت فقط       )  ٢٧۶٨  مسئله(
: آنند پدرى داشته باشد، مال را شش قسمت مى     »  یك برادر و دو خواهر    «، یا   »چهار خواهر «یا  »  دو برادر «ر مّيت   ولى اگ .  برد سه قسمت آن را مى    

 قسمت  ٢۴مثال اگر مال مّيت را      .  برد یك چهارم را پدر و سه چهارم را دختر مى          :  آنند یك قسمت را مادر و باقى مانده را به چهار قسمت تقسيم مى              
 .دهند مى  به دختر و پنج قسمت آن را به پدر و چهار قسمت آن را به مادرپانزده قسمت آن را: آنند
پدر و مادر هر آدام یك قسمت و پسر          :  آنند باشند، مال را شش قسمت مى      »  یك پسر «و  »  مادر«و  »  پدر«اگر وارث مّيت فقط       )  ٢٧۶٩  مسئله(

پسر «و اگر   ;  آنند ار قسمت را به طور مساوى بين خودشان قسمت مى          باشند، آن چه  »  چند دختر «یا  »  چند پسر «و اگر   ;  برد چهار قسمت آن را مى    
 .آنند آه هر پسرى دو برا بر دختر ارث ببرد اى تقسيم مى باشند، آن چهار قسمت را به گونه» و دختر

 آن را پدر یا مادر و        یك قسمت :  آنند باشند، مال را شش قسمت مى     »  مادر و یك پسر   «یا  »  پدر و یك پسر   «اگر وارث مّيت فقط       )  ٢٧٧٠  مسئله(
 .برد پنج قسمت را پسر مى
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یك قسمت آن را پدر یا مادر       :  آنند باشند، مال را شش قسمت مى     »  پسر و دختر  «، با چند    »مادر«یا  »  پدر«اگر وارث مّيت فقط       )  ٢٧٧١  مسئله(
 .آنند آه هر پسرى دو برابر دختر ببرد اى قسمت مى برد و بقّيه را به گونه مى

یك قسمت آن را پدر یا مادر       :  آنند باشند، مال را چهار قسمت مى     »  مادر و یك دختر   «یا  »  پدر و یك دختر   «اگر وارث مّيت فقط     )    ٢٧٧٢  مسئله(
 .برد و بقّيه را دختر مى

یا مادر  یك قسمت را پدر      :  آنند باشند، مال را پنج قسمت مى       »  مادر و چند دختر    «یا  »  پدر و چند دختر    «اگر وارث مّيت فقط        )  ٢٧٧٣  مسئله(
 .آنند برد و چهار قسمت را دخترها به طور مساوى بين خودشان قسمت مى مى

برد و نوه دخترى او اگرچه پسر باشد، سهم           اگر مّيت اوالد نداشته باشد، نوه پسرى او اگرچه دختر باشد، سهم پسر مّيت را مى                   )  ٢٧٧۴  مسئله(
یك قسمت را به     :  آنند داشته باشد، مال را سه قسمت مى        »  یك دختر از پسرش    «و  »  خودیك پسر از دختر      «مثال اگر مّيت،     .  برد دختر مّيت را مى    

 .دهند پسر دختر و دو قسمت را به دختر پسر مى
 ارث دسته دوم 

» مادر بزرگ «و جّده یعنى    »  پدر بزرگ «جّد یعنى   :  اند از  برند عبارت  دسته دوم از آسانى آه به واسطه خویشاوندى ارث مى            )  ٢٧٧۵  مسئله(
 . برند و اگر برادر و خواهر نداشته باشد، اوالدشان ارث مى; مّيت است» خواهر«و » برادر«و 

چند «یا  »  چند برادر پدر و مادرى      «و اگر    ;  رسد باشد همه مال به او مى       »  یك خواهر «یا  »  یك برادر «اگر وارث مّيت فقط         )  ٢٧٧۶  مسئله(
با هم باشند، هر برادرى دو        »  برادر و خواهر پدر و مادرى       «شود، و اگر      نان قسمت مى   باشند، مال به طور مساوى بين آ         »  خواهر پدر و مادرى    

هر یك از برادرها دو قسمت و خواهر یك            :  آنند مثال اگر دو برادر و یك خواهر پدر و مادرى دارد، مال را پنج قسمت مى                     .  برد برابر خواهر مى  
 .برد قسمت آن را مى

و اگر  ;  برند آه از مادر با مّيت جداست، ارث نمى         »  برادر و خواهر پدرى    «دارد،  »  خواهِر پدر و مادرى    برادر و   «اگر مّيت     )  ٢٧٧٧  مسئله(
یا »  چند برادر «و اگر   ;  رسد داشته باشد، همه مال به او مى      »  یك برادر پدرى  «یا  »  یك خواهر «ندارد، چنانچه فقط    »  برادر و خواهِر پدر و مادرى     «
داشته باشد، هر برادرى    »  خواهِر پدرى «و هم   »  برادر«و اگر هم    ;  شود ال به طور مساوى بين آنان قسمت مى         داشته باشد، م  »  چند خواهِر پدرى  «

 .برد دو برابِر خواهر ارث مى
چند «و اگر   ;  رسد باشد آه از پدر با مّيت جداست، همه مال به او مى            »  یك برادر مادرى  «یا  »  یك خواهر «اگر وارث مّيت فقط       )  ٢٧٧٨  مسئله(

 .شود مى باشند، مال به طور مساوى بين آنان قسمت» چند برادر و خواهِر مادرى«یا » چند خواهِر مادرى«یا » مادرىبرادر 
داشته باشد، برادر و خواهِر     »  برادر یا خواهِر مادرى   «و  »  برادر و خواهِر پدرى   «و  »  برادر و خواهِر پدر و مادرى     «اگر مّيت     )  ٢٧٧٩  مسئله(

دهند و   یك قسمت را به برادر یا خواهِر مادرى و بقّيه را به برادر و خواهِر پدر و مادرى مى                      :  آنند ل را شش قسمت مى     برند و ما   پدرى ارث نمى  
 .برد هر برادرى دو برابر خواهر ارث مى

د، برادر و خواهِر    داشته باش »  برادر و خواهِر مادرى   «و  »  برادر و خواهِر پدرى   «و  »  برادر و خواهِر پدر و مادرى     «اگر مّيت     )  ٢٧٨٠  مسئله(
آنند و بقّيه را به      یك قسمت آن را برادر و خواهِر مادرى به طور مساوى بين خودشان قسمت مى               :  آنند برد و مال را سه قسمت مى       پدرى ارث نمى  

 .برد دهند و هر برادرى دو برابر خواهر ارث مى برادر و خواهر پدر و مادرى مى
آنند، یك   باشند، مال را شش قسمت مى        »  یك برادر یا یك خواهِر مادرى        «و  »  در و خواهِر پدرى     برا«اگر وارث مّيت فقط         )  ٢٧٨١  مسئله(

 .برد دهند و هر برادرى دو برابر خواهر ارث مى برد و بقّيه را به برادر و خواهِر پدرى مى قسمت آن را برادر یا خواهر مادرى مى
یك قسمت آن   :  آنند باشند، مال را سه قسمت مى     »  چند برادر و خواهِر مادرى    «و  »  برادر و خواهِر پدرى   «اگر وارث مّيت فقط       )  ٢٧٨٢  مسئله(

دهند و هر برادرى دو برابر خواهر         آنند و بقّيه را به برادر و خواهِر پدرى مى           را برادر و خواهِر مادرى به طور مساوى بين خودشان قسمت مى             
 .برد ارث مى

شود ارث   گفته مى »  ارث زن و شوهر    «او باشند، زن به تفصيلى آه در          »  زن«و  »  خواهر  «و»  برادر«اگر وارث مّيت فقط        )  ٢٧٨٣  مسئله(
» برادر«و  »  خواهر«و نيز اگر زنى بميرد و وارث او فقط          ;  برند اى آه در مسائل قبل گفته شد، ارث خود را مى           برد و خواهر و برادر به گونه       مى
و به خاطر   .  برند اى آه در مسائل قبل گفته شد، ارث خود را مى               واهر و برادر به گونه     برد و خ   او باشند، شوهر یك دوم مال را مى          »  شوهر«و  

مثال .  شود شود، بلكه از سهم برادر و خواهِر پدر و مادرى یا پدرى آم مى                  ارث بردن زن یا شوهر از سهم برادر و خواهِر مادرى چيزى آم نمى                 
رسد و یك قسمت از      او باشند، یك دوم مال به شوهر مى        »  برادر و خواهِر پدر و مادرى      «و  »  برادر و خواهِر مادرى   «و  »  شوهر«اگر وارث مّيت    

بنابراین، اگر همه مال او     .  ماند مال برادر و خواهر پدر و مادرى است          دهند و آنچه باقى مى     سه قسمت اصل مال را به برادر و خواهِر مادرى مى            
 .دهند ادر و خواهِر مادرى و یك تومان به برادر و خواهِر پدر و مادرى مىشش تومان باشد، سه تومان به شوهر و دو تومان به بر
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برادر زاده و   «و سهم   ;  دهند اگر برادر و خواهر مّيت همگى قبل از او از دنيا رفته باشند، سهم ارث آنان را به اوالدشان مى                            )  ٢٧٨۴  مسئله(
رسد هر   مى»  برادر زاده و خواهر زاده پدرى یا پدر و مادرى            «همى آه به     شود و از س     به طور مساوى بين آنان قسمت مى        »  خواهر زاده مادرى  

 .برد پسرى دو برابر دختر ارث مى
رسد و با بودن     است، چه پدرى باشد یا مادرى، همه مال به او مى           »  یك مادر بزرگ  «یا  »  یك پدر بزرگ  «اگر وارث مّيت فقط       )  ٢٧٨۵  مسئله(

 .برد  نمىاو ارث» پدِر پدر بزرگ«پدر بزرگ مّيت 
دو قسمت را پدر بزرگ و یك قسمت       :  آنند باشند، مال را سه قسمت مى     »  پدر بزرگ و مادر بزرگ پدرى     «اگر وارث مّيت فقط       )  ٢٧٨۶  مسئله(

 .آنند مى باشند، مال را به طور مساوى بين خودشان قسمت» پدر بزرگ و مادر بزرگ مادرى«برد، و اگر وارث فقط  را مادر بزرگ مى
باشند، مال را سه قسمت     »  یك پدر بزرگ یا مادر بزرگ مادرى      «و  »  یك پدر بزرگ یا مادر بزرگ پدرى      «اگر وارث مّيت فقط       )  ٢٧٨٧  مسئله(
 .برد دو قسمت را پدر بزرگ یا مادر بزرگ پدرى و یك قسمت را پدر بزرگ یا مادر بزرگ مادرى به ارث مى: آنند مى

: آنند باشند، مال را سه قسمت مى      »  پدر بزرگ و مادر بزرگ مادرى      «و  »  مادر بزرگ پدرى  پدر بزرگ و    «اگر وارث مّيت      )  ٢٧٨٨  مسئله(
آنند و دو قسمت دیگر را بين پدر بزرگ و مادر بزرگ              یك قسمت آن را پدر بزرگ و مادر بزرگ مادرى به طور مساوى بين خودشان قسمت مى                   

 . ارث ببردآنند آه پدر بزرگ دو برابر مادر بزرگ پدرى به نحوى تقسيم مى
باشند، زن به تفصيلى    »  پدر بزرگ و مادر بزرگ مادرى     «و  »  پدر بزرگ و مادر بزرگ پدرى     «و  »  زن«اگر وارث مّيت فقط       )  ٢٧٨٩  مسئله(

دهند  برد و یك قسمت از سه قسمت اصل مال را به پدر بزرگ و مادر بزرگ مادرى مى                  شود ارث خود را مى     گفته مى »  ارث زن و شوهر   «آه در   
آنند آه پدر بزرگ دو برابر مادر           طور مساوى بين خودشان قسمت آنند و بقّيه را بين پدر بزرگ و مادر بزرگ پدرى به نحوى تقسيم مى                             آه به 

برد و پدر بزرگ و مادر بزرگ        باشند، شوهر یك دوم مال را مى      »  مادر بزرگ «و  »  پدر بزرگ «و  »  شوهر«و اگر وارث مّيت     ;  بزرگ ارث ببرد  
 .برند مى ر مسائل قبل گفته شد، ارث خود رابه دستورى آه د

 ارث دسته سوم 
هستند، به تفصيلى آه گفته شد، آه اگر از طبقه اول و دوم آسى نباشد، اینها                   »  عمو، عمه، دایى، خاله و اوالد آنان       «دسته سوم     )  ٢٧٩٠  مسئله(

 .برند ارث مى
و اگر  ;  رسد چه پدر و مادرى باشد، یا پدرى یا مادرى، همه مال به او مى              است،  »  یك عمه «یا  »  یك عمو «اگر وارث مّيت فقط       )  ٢٧٩١  مسئله(

هر »  عمو و عمه  «و اگر   ;  شود باشند و همه پدر و مادرى یا همه پدرى باشند، مال به طور مساوى بين آنان قسمت مى                     »  چند عمه «یا  »  چند عمو «
باشند، مال را پنج    »  دو عمو و یك عمه     «مثال اگر وارث مّيت      .  برد ارث مى دو باشند و همه پدر و مادرى یا همه پدرى باشند، عمو دو برابر عمه                     

 .آنند دهند و چهار قسمت را عموها به طور مساوى بين خودشان قسمت مى یك قسمت را به عمه مى: آنند قسمت مى
ولى اگر  ;  شود ى بين آنان قسمت مى    باشند، مال به طور مساو    »  چند عمه مادرى  «یا  »  چند عموى مادرى  «اگر وارث مّيت فقط       )  ٢٧٩٢  مسئله(
 .داشته باشد، بنا بر احتياط واجب باید در تقسيم با یكدیگر مصالحه نمایند» چند عمو و عمه مادرى«فقط 
» عمو و عمه پدرى   «باشد و بعضى پدرى و بعضى مادرى و بعضى پدر و مادرى باشند،                 »  عمو و عمه  «اگر وارث مّيت فقط        )  ٢٧٩٣  مسئله(

یك قسمت را به عمو یا عمه مادرى و بقّيه را   :  آنند دارد، مال را شش قسمت مى     »  یك عمه مادرى  «یا  »  یك عمو «بنابراین، اگر مّيت    .  دبرن ارث نمى 
برد، و اگر هم عمو و هم عمه مادرى دارد، مال             دهند و عموى پدر و مادرى دو برابر عمه پدر و مادرى ارث مى                به عمو و عمه پدر و مادرى مى        

برد و یك قسمت را به عمو و عمه مادرى            دهند و عمو دو برابر عمه ارث مى        دو قسمت را به عمو و عمه پدر و مادرى مى           :  آنند مت مى را سه قس  
 .دهند و احتياط واجب آن است آه در تقسيم با یكدیگر مصالحه آنند مى

باشند و همه پدر و      »  دایى و خاله  «و اگر وارث    .  رسد  مى باشد، همه مال به او     »  یك خاله «یا  »  یك دایى «اگر وارث مّيت فقط        )  ٢٧٩۴  مسئله(
 .شود و احتياط آن است آه در تقسيم با یكدیگر مصالحه آنند مادرى یا پدرى یا مادرى باشند، مال به طور مساوى بين آنان قسمت مى

باشند، دایى و   »  دایى و خاله پدرى   «و  »  درىدایى و خاله پدر و ما      «و  »  یك خاله مادرى  «، یا   »یك دایى «اگر وارث مّيت فقط        )  ٢٧٩۵  مسئله(
دهند آه به    یك قسمت را به دایى یا خاله مادرى و بقّيه را به دایى و خاله پدر و مادرى مى                   :  آنند برند و مال را شش قسمت مى       خاله پدرى ارث نمى   

 .طور مساوى بين خودشان قسمت آنند
باشند، دایى و خاله پدرى      »  دایى و خاله پدر و مادرى      «و  »  دایى و خاله مادرى   « و   »دایى و خاله پدرى   «اگر وارث مّيت فقط        )  ٢٧٩۶  مسئله(

یك قسمت آن را دایى و خاله مادرى به طور مساوى بين خودشان قسمت نمایند و بقّيه را به دایى و خاله      :  برند و باید مال را سه قسمت آنند        ارث نمى 
 .آنند سمتپدر و مادرى بدهند آه به طور مساوى بين خودشان ق

یك قسمت را دایى یا خاله      :  آنند باشند، مال را سه قسمت مى     »  یك عمو یا یك عمه    «و  »  یك خاله «یا  »  یك دایى «اگر وارث مّيت      )  ٢٧٩٧  مسئله(
 .برد مى و بقّيه را عمو یا عمه ارث
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عمه پدر و مادرى یا پدرى باشند، مال را سه           باشند، چنانچه عمو و     »  عمو و عمه  «و  »  یك خاله «یا  »  یك دایى «اگر وارث مّيت      )  ٢٧٩٨  مسئله(
بنابراین، اگر مال را ُنه قسمت آنند، سه . دهند برد و از بقّيه دو قسمت به عمو و یك قسمت به عمه مى       یك قسمت را دایى یا خاله مى      :  آنند قسمت مى 

 .دهند قسمت را به دایى یا خاله و چهار قسمت را به عمو و دو قسمت را به عمه مى
باشند، »  عمو و عمه پدر و مادرى یا پدرى         «و  »  یك عمه مادرى  «یا  »  یك عمو «و  »  یك خاله «یا  »  یك دایى «اگر وارث مّيت       )  ٢٧٩٩  لهمسئ(

آنند، یك قسمت را به عمو یا عمه           مانده را شش قسمت مى      دهند و دو قسمت باقى      آنند، یك قسمت آن را به دایى یا خاله مى             مال را سه قسمت مى     
بنابراین، اگر مال را ُنه قسمت آنند، سه قسمت را به            .  برد دهند و عمو دو برابر عمه مى       ه را به عمو و عمه پدر و مادرى یا پدرى مى            مادرى و بقيّ  

 . دهند دایى یا خاله و یك قسمت را به عمو یا عمه مادرى و پنج قسمت دیگر را به عمو و عمه پدر و مادرى یا پدرى مى
باشند، مال را سه     »  و عمه پدر و مادرى یا پدرى          عمو«و  »  عمو و عمه مادرى    «و  »  یك دایى یا یك خاله      «ّيت  اگر وارث م     )  ٢٨٠٠  مسئله(

دهند آه بنا    عمه مادرى مى   یك سهم آن را به عمو و       :  آنند مانده را سه سهم مى     برد و دو قسمت باقى     یا خاله مى   یك قسمت را دایى   :  آنند قسمت مى 
نمایند آه عمو دو برابر عمه  آنند، و دو سهم دیگر را بين عمو و عمه پدر و مادرى یا پدرى به نحوى قسمت مى                  مىبر احتياط واجب با هم مصالحه       

بنابراین، اگر مال را ُنه قسمت آنند، سه قسمت آن، سهم خاله یا دایى و دو قسمت سهم عمو و عمه مادرى و چهار قسمت سهم عمو و عمه       .  ارث ببرد 
 .باشد مى پدر و مادرى یا پدرى

هم داشته  »  عمه«و  »  عمو«پدرى یا مادرى باشند و        باشند آه همه پدر و مادرى یا       »  چند خاله «و  »  چند دایى «اگر وارث مّيت      )  ٢٨٠١  مسئله(
ا و  آنند و یك سهم آن را دایيه         مى آن به دستورى آه در مسئله قبل گفته شد، عمو و عمه بين خودشان قسمت                     سهم شود، دو  باشد، مال سه سهم مى     

 .نمایند مى ها به طور مساوى بين خودشان تقسيم خاله
باشند، مال سه سهم     »  عمو و عمه   «و  »  یا پدرى  چند دایى و خاله پدر و مادرى         «و  »  دایى یا خاله مادرى     «اگر وارث مّيت        )  ٢٨٠٢  مسئله(
 پس اگر مّيت یك دایى یا یك خاله مادرى دارد، یك                ;آنند آه قبًال گفته شد عمو و عمه بين خودشان قسمت مى               دو سهم آن را به دستورى       :  شود مى

و به   دهند مى دهند و بقّيه را به دایى و خاله پدر و مادرى یا پدرى                ا به دایى یا خاله مادرى مى        یك قسمت ر  :  آنند سهم دیگر آن را شش قسمت مى       
: آنند رى و هم خاله مادرى دارد آن یك سهم را سه قسمت مى             دایى ماد  آنند و اگر چند دایى مادرى یا چند خاله مادرى یا هم             طور مساوى قسمت مى   

دهند آه به    به دایى و خاله پدر و مادرى یا پدرى مى            را بقّيه و آنند هاى مادرى به طور مساوى بين خودشان قسمت مى           را دایيها و خاله    قسمت یك
 .طور مساوى قسمت آنند

رسد، به اوالد آنان و مقدارى آه به دایى و            عمه مى  نداشته باشد، مقدارى آه به عمو و       »  عمو و عمه و دایى و خاله       «اگر مّيت     )  ٢٨٠٣  مسئله(
 .شود مى رسد، به اوالد آنان داده خاله مى

یك :  شود او باشند، مال سه سهم مى      »  عمو و عمه و دایى و خاله مادرِ         «و  »  عمو و عمه و دایى و خاله پدر         «اگر وارث مّيت       )  ٢٨٠۴  مسئله(
آنند، ولى احتياط واجب در عمو و عمه مادرى مادر مّيت آن               مو و عمه و دایى و خاله مادر مّيت است و به طور مساوى قسمت مى                   سهم آن مال ع   

یك قسمت را دایى و خاله پدر مّيت به طور مساوى بين خودشان        :  آنند است آه در تقسيم آن با هم مصالحه آنند، و دو سهم دیگر آن را سه قسمت مى                 
 .برد دهند و عمو دو برابر عمه ارث مى یند و دو قسمت دیگر آن را به عمو و عمه پدر مّيت مىنما قسمت مى

 ارث زن و شوهر
برند، و اگر از آن شوهر یا از شوهر       اگر زنى بميرد و اوالد نداشته باشد، نصف همه مال او را شوهر و بقّيه را ورثه دیگر مى                    )  ٢٨٠۵  مسئله(

 . برند  چهارم همه مال را شوهر و بقّيه را ورثه دیگر مىدیگر، اوالد داشته باشد، یك
برند، و اگر از آن زن یا از           اگر مردى بميرد و اوالد نداشته باشد، یك چهارم مال او را زن و بقّيه را ورثه دیگر به ارث مى                            )  ٢٨٠۶  مسئله(

برد، ولى از زمين و غير           و زن، از همه اموال منقول ارث مى            برند زن دیگر اوالد داشته باشد، یك هشتم مال را زن و بقّيه را ورثه دیگر مى                        
و اّما ارث بردن زن از قيمت زمين، مطلقًا            ;  برد برد و از قيمت هوایى، مانند ساختمان و درخت، ارث مى               منقولهاى دیگر، از عين آنها ارث نمى        

مصالحه در خصوص زمين، مخصوصًا زمين خانه و باألخص نسبت به مانند هوایى بعيد نيست، بلكه خالى از وجه و قّوت نيست، هر چند احتياط به              
 .زنى آه صاحب فرزند از زوج موّرث نباشد، مطلوب و نوعى عمل به فتواى معروف بين فقهاى شيعه است

ورثه نيز تا سهم    همچنين  ;  برد تصّرف آند، باید از ورثه دیگر اجازه بگيرد          اگر زن بخواهد در چيزى آه از عين آن ارث نمى              )  ٢٨٠٧  مسئله(
و چنانچه پيش از دادن سهم زن اینها را بفروشند،          ;  برد، بدون اجازه او تصّرف آنند      اند، نباید در چيزهایى 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
برد اگر قبل از رّد سهم او نما و زیاده عينّيه پيدا آند از قيمت نما مثل عين ارث                                  زن از قيمت آنها ارث مى          اموالى را آه     )  ٢٨٠٨  مسئله(
 .برد مى
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اگر مّيت بيش از یك زن داشته باشد، چنانچه اوالد نداشته باشد، یك چهارم مال، و اگر اوالد داشته باشد، یك هشتم را به شرحى                              )  ٢٨٠٩  مسئله(
 .آنند، اگرچه شوهر با هيچ یك یا بعضى از آنان نزدیكى نكرده باشد طور مساوى بين زنان دایمى او قسمت مىآه گفته شد، به 

اى آه به آن مرض از دنيا رفته به قصد ضرر زدن به ورثه زنى را عقد آرده، عقد باطل، و زن در                                      اگر مرد در بيمارى       )  ٢٨١٠  مسئله(
 و حّق َمهر هم ندارد، چه دخول آرده باشد و چه دخول نكرده باشد، چون دخول بماهو، شرطيت                          برد صورت آگاهى از قصد مرد از او ارث نمى           

و همچنين اگر زن به همين قصد در حال بيمارى، شوهر آند و به همان مرض بميرد در حالى آه مرد از قصد او آگاهى داشته باشد از او                                       ;  ندارد
 .طلبد  دیگرى آگاه نبوده، مسئله تفصيلى دارد آه جاى خود را مىبرد، ولى اگر هر یك از زن و مرد از قصد ارث نمى

همچنين ;  برد اگر زن را ـ به ترتيبى آه در احكام طالق گفته شد ـ طالق ِرجعى دهد و در بين عده بميرد، شوهر از او ارث مى                             )  ٢٨١١  مسئله(
شتن عده رجعى یا در عده طالق بائن یكى از آنان بميرد، دیگرى از او               ولى اگر بعد از گذ    ;  برد اگر شوهر در بين عده زن بميرد، زن از او ارث مى           

 .برد ارث نمى
بميرد، زن با سه شرط از او        )  قمرى(اگر شوهر در حال بيمارى، همسرش را طالق دهد و قبل از تمام شدن دوازده ماِه هاللى                       )  ٢٨١٢  مسئله(

 :برد ارث مى
 ;در این مدت شوهر دیگر نكرده باشد. ١
بلكه اگر چيزى هم به شوهر ندهد، ولى طالق به تقاضاى             ;  واسطه بى ميلى به شوهر، مالى به او نداده باشد آه به طالق دادن راضى شود                  به  .  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 یا به جهت دیگرى بميرد                       شوهر در حال بيمارى    .  ٣

 .برد یابد و به جهت دیگرى از دنيا برود، زن از او ارث نمى
لباسى آه مرد براى پوشيدن زن خود گرفته، اگرچه زن آن را پوشيده باشد، بعد از مردن شوهر، جزو مال شوهر است، مگر                               )  ٢٨١٣  مسئله(

 .آنكه به او بخشيده باشد
 مسائل متفّرقه ارث 

» حبوة«قرآن و انگشتر و شمشير مّيت و لباسى را آه پوشيده یا براى پوشيدن دوخته یا خریده است، اگرچه نپوشيده باشد آه                                 )  ٢٨١۴  مسئله(
شود، و اگر مّيت از این چهار چيز بيشتر از یكى دارد، مثال دو                 شود، جزو مختّصات پسر بزرگتر است آه بابت سهم األرثش حساب مى              ناميده مى 

نگشتر دارد، چنانچه مورد استعمال است یا براى استعمال مهّيا شده از مختّصات پسر بزرگتر است، آه از سهم األرثش محسوب                                       قرآن یا دو ا     
 .شود مى

اگر پسر بزرگ مّيت بيش از یكى باشد، مثال از دو زن او در یك زمان دو پسر به دنيا آمده باشد، باید لباس و قرآن و انگشتر و                                  )  ٢٨١۵  مسئله(
 . مّيت را به طور مساوى بين خودشان قسمت آنندشمشير

 . برد ولى آافر معانِد دینى اگرچه پدر یا پسر مّيت باشد، از او ارث نمى; برد مسلمان از آافر ارث مى ) ٢٨١۶ مسئله(
باشد، مثل آنكه سنگ به      ولى اگر از روى خطا       ;  برد اگر آسى یكى از خویشان خود را عمدًا و بنا حق بكشد، از او ارث نمى                      )  ٢٨١٧  مسئله(

 .برد برد ولى از دیه قتل ارث نمى هوا بيندازد و اّتفاقًا به یكى از خویشان او بخورد و او را بكشد، از او ارث مى
ا هرگاه بخواهند ارث را تقسيم آنند و همسر مّيت حامله باشد ـ هر چند در دسته اول وارث دیگرى هم مانند فرزند یا پدر و ی                                     )  ٢٨١٨  مسئله(

مادر وجود داشته باشد ـ باید براى آودآى آه در َرِحم مادر است سهم دو فرزند پسر را آنار بگذارند، بلكه اگر احتمال دهند بيشتر است سهم بيشترى                  
 وسایل روز ثابت شود      مگر اینكه با  ;  را آنار بگذارند تا پس از به دنيا آمدِن آودك سهم واقعى او را برداشته و بقّيه را ميان ورثه دیگر تقسيم آنند                              

 .گذارند مى آودآى آه در َرِحم است پسر یا دختر و یا چند قلوست، آه در این صورت سهم واقعى او را آنار
 

 احكام پيوند و تشریح 
 پيوند اعضا

 .پيوند اعضاى مسلمان به غير مسلمان و بر عكس، صحيح است و اشكالى ندارد ) ٢٨١٩ مسئله(
مرده غير مسلمان براى پيوند، همانند قطع عضو مرده مسلمان است و در همه احكام با هم مساوى هستند، چون                          قطع اعضاى     )  ٢٨٢٠  مسئله(

شود، آما اینكه اگر      مرده انسان است و انسان، محترم است و عضو جدا شده از مرده، پس از پيوند به انسان، همه آثار عضو زنده بر او بار مى                                    
 .شود و اساسًا عضو پيوندى، همانند عضو اصلى، جزو بدن است د بزنند، همه آثار عضو انسان بر آن بار مىعضو حيوانى را هم به انسان پيون

 تشریح 
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چون حرمتى آه در حال حيات، براى هر            ;  جنایت بر مرده انسان به تّكه تّكه آردن و قطعه قطعه نمودن بدن او حرام است                          )  ٢٨٢١  مسئله(
و اّما تشریح و آالبد       ;  احترامى به مّيت است آه حرام است           رود و جنایت به قطعه قطعه نمودن، بى              نمى انسانى هست، بعد از مرگ هم از بين            

احترامى نداشته باشد و براى غرض عقالیى، مانند پيشرفت علم پزشكى، پيوند زدن، اثبات حق و امثال آنها باشد، فى حّد                                 اى آه جنبه بى     شكافى
پس اگر تشریح   .  مت ندارد، اّما رضایت اولياى مّيت و رعایت وصّيت مّيت، واجب و تخّلف از آن حرام است                  نفسه، گرچه جایز است و دليلى بر حر        

 .همراه با وصّيت مّيت باشد و یا ورثه به عنوان آار خير به آن راضى باشند، مانعى ندارد
 معروف و بّر و خير است، جایز است، مگر در           قطع آردن عضوى از اعضاى جسد انسان محترم براى پيوند زدن آه احسان و               )  ٢٨٢٢  مسئله(

 .صورتى آه خود مّيت، وصّيت به انجام ندادن آن نموده باشد و یا اولياى مّيت، راضى نباشند
اگر حفظ جان انسانى آه جانش محترم است، بر پيوند عضوى از اعضاى مّيتى موقوف باشد، قطع آن عضو و پيوند آن، جایز                             )  ٢٨٢٣  مسئله(

ليكن اگر مّيت، به هنگام حيات اجازه ; »َوَمْن َلُه الُغْنُم َفَعلْيِه اْلُغْرُم«: د نيست آه دیه داشته باشد و دیه بر عهده بيمارى است آه ذى نفع است       است و بعي  
 .شود كه اقوى، ساقط نمىتوانند اجازه بدهند و دیه از قطع آننده، بنا بر احوط، بل همچنين اولياى مّيت بعد از مرگش مى. داده، ظاهرًا دیه ندارد

 
 استفتائات

 تقليد
 آیا تقليد ابتدایى از مجتهد مّيت، جایز است یا خير؟) ٢٨٢۴ س(

 .مراجعه شود) زنده(ج ـ تقليد ابتدایى از مجتهد مّيت، جایز نيست و حتمًا در مسئله بقا هم باید به مجتهد حّى 
 دانيد؟  یز مىآیا بقاى بر تقليد از مجتهد مّيت را مطلقًا جا) ٢٨٢۵ س(

 .ج ـ بقاى بر تقليد از مجتهد مّيت، حتى در مسائلى آه مورد عمل هم نبوده، مطلقًا جایز است
حال . شخصى نابالغ اّما ممّيز، اعمال خود را با تقليد از مرجع تقليدش منطبق نموده و اعتمادًا به فتواى او اعمالش را انجام داده است  )  ٢٨٢۶  س(

 تواند بر تقليد از مّيت، باقى بماند یا خير؟ آن مرجع از دنيا برود، آیا مىاگر در زمان بلوغ وى، 
باشد آه در مورد سؤال، تحقق ندارد و اعمال صبى  چون آنچه متيّقن است، عدم جواز تقليد ابتدایى مى    ;  ج ـ مانعى ندارد و بقا برایش جایز است        

 .هم آه صحيح است
آرده، در این     د تكاليف او را انجام دهد، ولى اّطالع ندارد آه وى از چه آسى تقليد مى                          خواه شخصى پدرش فوت نموده و مى        )  ٢٨٢٧  س(

 صورت تكليف او چيست؟
 .ج ـ پسر باید مطابق فتواى مرجع تقليد خود عمل آند

 سّن بلوغ
 هاى بالغ شدن در پسران را بيان فرمایيد؟ نشانه) ٢٨٢٨ س(

 :تج ـ نشانه بالغ شدن پسر یكى از این سه چيز اس
 ;»باالى عورت«رویيدن موى درشت زیر شكم . ١
 ;بيرون آمدن منى. ٢
 .تمام شدن پانزده سال قمرى. ٣
 هاى بلوغ در دختران را بيان فرمایيد؟ نشانه) ٢٨٢٩ س(

 :ج ـ نشانه بلوغ در دختران یكى از این چهار چيز است
 ;»باالى عورت«رویيدن موى درشت زیر شكم . ١
 ;شود شود آه منى از زن خارج نمى چند گفته مىبيرون آمدن منى، هر . ٢
 ;دیدن خون حيض. ٣
 .چنانچه هيچ یك از عالیم فوق محقق نشد، مالك تمام شدن سيزده سال قمرى است. ۴

 طهارت
 از  ،)اعّم از حيوانات حالل گوشت یا حرام گوشت        (شود   استفاده از چرمهاى خالص طبيعى آه از آشورهاى غير اسالمى وارد مى             )  ٢٨٣٠  س(

 حيث طهارت و نجاست و نماز خواندن با آنها، چه حكمى دارد؟
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آه (جانب، چرمها و پوستهاى تهّيه شده در بالد غير اسالمى، اگر اطمينان باشد آه از حيوانات مردار و ميته گرفته نشده                           ج ـ به نظر اخير این      

، نجس نيست، زیرا آنچه آه نجس       )رح است، چنين اطمينانى وجود دارد     معموًال امروزه مخصوصًا با توجه زیادى آه به رعایت بهداشت در دنيا مط             

 .همچنين نماز خواندن با آنها، چنانچه از حيوان حالل گوشت باشد، مانعى ندارد; است، مردار و جيفه است نه غير مذّآى
 توانند براى جلوگيرى از عادت زنانه، قرص بخورند یا خير؟ آیا زنان مى) ٢٨٣١ س(

 .تج ـ جایز اس
 بيند، نفاس است یا استحاضه؟ آنند، خونى آه مى شود و بچه را از پهلوى او خارج مى زنى آه سزارین مى) ٢٨٣٢ س(

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

 .شود، نفاس نيست به واسطه جّراحى خارج مىاّما خونى آه از محِل عمل 
شود، محكوم به حيض است یا          اند، خونى آه از مجراى عادى دفع خون خارج مى                َرِحم زنى را طّى یك عمل جّراحى برداشته            )  ٢٨٣٣  س(

 استحاضه یا قروح و جروح؟
 .بلكه خون قروح و جروح است; ج ـ نه حيض است و نه استحاضه

 تواند موهاى خود را حنا بگذارد یا رنگ آند و یا آرایش آند؟ مىآیا زن حائض ) ٢٨٣۴ س(
 .ج ـ اشكالى ندارد، هر چند آراهت دارد

آیا محِل آن نجس    .  برند آید، آه به وسيله پنبه الكلى آن خون را از بين مى              معموًال هنگام تزریق آمپول، مقدار آمى خون بيرون مى          )  ٢٨٣۵  س(
 است و باید آب آشيد؟

 .شود مى به آب آشيدن نيست و با ازاله و از بين رفتن عين نجاست، بدن پاكج ـ نيازى 
شستن بار سوم در وضو حرام است، آیا مبطل وضو نيز هست؟ اگر فردى دست راست را سه دفعه و دست چپ را دو دفعه بشوید                              )  ٢٨٣۶  س(

 تا در مسح اشكالى پيدا نشود، وضویش صحيح است  یا نه؟
 .بطلّيت بار سوم، فقط به خاطر مسح با آب خارج از وضوست آه در سؤال، عدم آن فرض شده استج ـ وضو صحيح است و م

توان نماز خواند و مجزى از وضوست، و یا               آیا با غسلهاى مستحب، مانند جمعه و غيره یا غسلهاى واجب، غير از جنابت مى                       )  ٢٨٣٧  س(
 و یا   »آّل غسل قبله وضوء اّال غسل الجنابة       «ر آه در مرسله ابن ابى عمير آمده          طو ِاجزاء و عدم لزوم وضو اختصاص به غسل جنابت دارد همان           

 ؟»فى آّل غسل وضوء ِاّال الجنابة«در مرسله دیگرش آمده 
الغسل یجزى «طور آه در صحيحه محمد بن مسلم آمده  ج ـ اظهر ِاجزاء غسل از وضو در همه اغسال است و اختصاص به جنابت ندارد و همان       

غسل به خاطر اطهریتش در همه جا مجزى از وضوست و لسان مثل صحيحه به خاطر اظهرّیة بر                           »  ء و اّى وضوء اطهر من الغسل         عن الوضو 

 .باشد مى شود و با جمع عرفى، تعارض بر فرض تحقق، بدوى مى لسان مرسله، مقّدم است و ظاهر بر اظهر حمل
 نماز

شود، ولى اگر نشسته بخواند، منحرف         ، در حال رآوع و سجود از قبله منحرف مى             شخصى است آه اگر نماز را ایستاده بخواند          )  ٢٨٣٨  س(
 آدام یك مقدم است؟. شود نمى

به (ج ـ غير از رآوع و سجود، بقّيه اعمال را در حال قيام و آن دو را در حال نشسته انجام دهد، چون قدرت بر انجام آن دو را در حال قيام                                              

ندارد، و این مورد مانند آسى است آه قدرت بر رآوع و سجود قائمًا ندارد، ولى قدرت بر قيام در               )   استقبال است  خاطر عدم تمّكن از شرط صّحت آه      

 .بقّيه اعمال نماز را دارد
 تواند طفل شير خوارش را در بغل بگيرد؟ آیا مادر در حين نماز مى) ٢٨٣٩ س(

 .ن نباید از حالت نمازگزار خارج شودليك; تواند او را بغل آند تا آرام شود ج ـ اشكالى ندارد، مى
 است یا معناى دیگرى هم دارد؟» اقل ثوابًا«آیا هميشه آراهت در عبادت، به معناى ) ٢٨۴٠ س(

مانند روزه  (، در این گونه موارد، به معناى اقل ثوابًا است، اّما اگر بدون بدل است                  )مثًال خواندن نماز در حمام    (ج ـ اگر عبادت داراى بدل است         

اميه، بر ترك آن مثًال        ، به معناى رجحان ترك است، و اینكه عنوان ارجحى مانند عدم تشّبه به بنى                       )وز عاشورا یا قرائت قرآن در حال حيض            ر

 .منطبق است، و به جا نياوردن بهتر از انجام آن است
گيرد، آیا واجب است بيدار بماند تا نماز آیات          ه مى قرص ما  آسى آه به حسب قرائن و اخبار منّجمين، یقين دارد آه امشب مثًال تمام              )  ٢٨۴١  س(

 بخوابد؟ تواند قضا نشود یا مى
 .ليكن اگر خوابيد ظاهرًا معصيت ننموده است; ج ـ نباید بخوابد، و همچنين است حكم سایر واجبات موقته
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ع فجر در این شبها با شبهاى دیگر تفاوت            چيست؟ آیا طلو  )  شبهاى مهتابى (نظر حضرتعالى در مسئله طلوع فجر در ليالى مقمره              )  ٢٨۴٢  س(
 دارد؟

 .ج ـ تفاوت ندارد
 نماز و روزه قضاى پدر آه بر پسر بزرگ واجب است، آیا منظور موقع فوت پدر است یا اولين پسر متولد شده؟) ٢٨۴٣ س(

 .ج ـ مالك ولد اآبر، موقع فوت پدر است
 نماز جماعت

توانند امام   دارند، به نحوى آه قادرند ایستاده نماز بخوانند، آیا مى                )  دست یا پا   (ا  اشخاصى آه نقص عضوى در یكى از اعض             )  ٢٨۴۴  س(
 جماعت شوند یا خير؟

ج ـ ظاهرًا جایز است و اقتدا به آنان، مانند اقتدا به بقّيه افرادى است آه واجد شرایط امامت در نمازند، چون نماز امام، بر حسب وظيفه خودش                              

 .در اقتدا، آافى استصحيح است و صّحت براى او 
 نماز مسافر

 دانيد؟ آیا تهران را از بالد آبيره مى) ٢٨۴۵ س(
 .ج ـ فرقى بين تهران و سایر بالد ایران نيست

 آیا معيار در تماميت نماز و صحيح بودن روزه اشخاص، آثرت سفر است یا شغل بودن سفر؟) ٢٨۴۶ س(
ر فرسخى بروند و ده روز در یكجا نمانند، آثيرالسفرند و نماز و روزه آنان تمام و صحيح                   ج ـ در صورتى آه مرتبًا قبل از ده روز، یك سفر چها             

 .براى صدق آثرت سفر، آافى است) با فرض آنكه سفرهاى متعدد دارند(و فرقى بين سفر شغلى و غير شغلى نيست و تقریبًا سه ماه . است
 باشد؟ ، آیا غيراختيارى و قهرى است یا مربوط به تصميم خود زن مىتابعيت زن نسبت به شوهر در توطن و اعراض از وطن) ٢٨۴٧ س(

 .باشد، هر چند متعارفًا زن در تصميم، موافق با مرد است ج ـ مربوط به تصميم خود زن مى
. نموده است شخصى قصد اقامه پنج روز در محّلى داشته، ولى هنگام ورود به آن محل، به آّلى فراموش آرده و جدًا قصد ده روز                             )  ٢٨۴٨  س(

 شود؟ آیا اقامه محقق مى
 .اى چون محقق شده، معتبر است ج ـ آرى، این چنين قصد اقامه

، اگر در تهران در مسيرى )اى دو روز یا هفته(آند  آه محِل اقامت او قم و محِل آارش تهران است و هر روز رفت و آمد مى             آسى)  ٢٨۴٩  س(
 ست؟اش چي مادون مسافت،سفر آند، حكم نماز و روزه

 .اش تمام است ج ـ نماز و روزه
آند، تا ابتداى اصفهان دون مسافت شرعى است ولى تا مقصد  شخصى از یكى از روستاهاى اصفهان به قصد ميدان امام حرآت مى) ٢٨۵٠ س(

 .باشد  نمازش قصر مىمعيار در مسافت، مقصد است وج ـ وظيفه او در نماز قصر است  یا اتمام؟. آه ميدان امام است، بيشتر از مسافت است
 روزه

 نّيت روزه ماه مبارك رمضان چگونه است؟) ٢٨۵١ س(
 .روزه بگيرد، آافى است) قربًة الى اهللا(خواهد براى خداوند  داند فردا ماه رمضان است و مى ج ـ همين مقدار آه مى

شنود و دیوارهاى   جایى رسيده آه اذان شهر را مىشخصى آه قبل از ظهر در ماه مبارك رمضان، مسافر بوده، اگر قبل از اذان به) ٢٨۵٢س (

هرچند ;  اش درست نيست و حّق افطار دارد         بيند، ولى هنوز وارد شهر نشده، آیا روزه آن روزش صحيح است یا خير؟ج ـ ظاهرًا روزه                      آن را مى  

شود یا نه،  ارد آه قبل از ظهر وارد شهر مى       احتياط مستحب در گرفتن روزه و قضاى آن است، و احوط و اولى براى آسى آه مطمئن است یا شك د                    

 .آن است آه روزه خود را در همان حاِل سفر، افطار نماید
رود، بيرون رفتن بعد از ظهر از خانه است یا بيرون                آیا مالك در درست بودن روزه براى آسى آه بعد از ظهر به مسافرت مى                    )  ٢٨۵٣س  (

 و شهر است، یعنى هنگام زوال ظهر باید در محِل زندگى و شهر باشد، نه در حّد ترّخص و در                             رفتن بعد از ظهر از شهر؟ج ـ مالك محِل سكونت             

 .مسير سفر، تا روزه آن روزش درست باشد
 ها، مضّر به روزه شان است؟ آیا استفاده بيماران تنّفسى و ریوى از اسپرى) ٢٨۵۴ س(

 .شود ج ـ ظاهرًا مبطل نيست و خوردن و آشاميدن محسوب نمى
 خمس
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شخصى مقدارى پول مخّمس در بانك دارد و مقدارى هم از منافع درآمد سال آه خمس آن را نپرداخته است، اینك براى مخارج                                   )  ٢٨۵۵  س(
آند و قصدش این است آه آنها غير مخّمس باشد، و یا در منزل دو جور پول با هم مخلوط شده و تمييزى بين آنها                                منزلش از بانك پول برداشت مى      

 شود یا نه؟ ا در غير مخّمس با قصد متعّين مىآی. نيست
 .شود ج ـ آرى، با قصد تعيين مى

 آیا جایز است قبل از رسيدن سال خمسى، شخص اموال خود را به قصد فرار از خمس ببخشد؟) ٢٨۵۶ س(
ود و حلول حول، در خمس شرط        ش ها جزو مئونه حساب نمى     گردد و باید خمس آن را بپردازد، چون این گونه هبه             ج ـ موجب برائت ذّمه نمى      

آه در آنجا حلول شرطيت دارد و اگر قبل از حلول و             )  اغنام(نيست و جنبه ارفاق دارد، بر خالف جاهایى در زآات آه حلول حول معتبر است، مانند                   

ط است، یعنى قاعدتًا و روایًة ساقط        تحّقق شرط، هر چند براى فرار از زآات باشد هبه نماید، زآات از او، همان گونه آه در روایات هم آمده، ساق                            

 .است
 شود، متعّلِق خمس است یا خير؟ گردد و آنار گذاشته مى اى آه براى دختران تهّيه مى آیا جهيزّیه) ٢٨۵٧ س(

 .ج ـ متعّلِق خمس نيست و جزو مئونه است
 ود، فرق دارد یا خير؟آیا اگر پولى براى خرید جهيزّیه آنار گذاشته شود، با جنس آْن آه خریدارى ش) ٢٨۵٨ س(

 .ج ـ ظاهرًا فرقى ندارد و متعّلِق خمس نيست
 گيرد یا خير؟ انداز در سالهاى متوالى دارد، آیا به این پول، خمس تعّلق مى آسى آه براى خرید خانه، احتياج به پس) ٢٨۵٩ س(

 متعارف، عدم تعّلق خمس بعيد نيست هر چند احتياط              انداز و عدم قدرت تأمين آن در یك سال، به پول آن در حدّ                     ج ـ با فرض احتياج به پس         

 .مستحب در مصالحه است
ام تا در سال آینده       این جانب مبلغى را به عنوان ودیعه جهت خرید ماشين سوارى، به حساب یك شرآت خودروسازى واریز آرده                      )  ٢٨۶٠  س(

 گيرد یا خير؟ آیا به این مبلغ، خمس تعّلق مى. آن ماشين را تحویل بگيرم
 .ج ـ اگر مورد احتياج باشد، چون خرج براى مئونه است، خمس ندارد

 زآات
 گيرد یا خير؟ هاى بهار آزادى زآات تعّلق مى آیا به امثال سّكه) ٢٨۶١ س(

 .گيرد ج ـ تعّلق نمى
 چنانچه افرادى تنها شب عيد فطر ميهمان باشند، آیا فطریه آنها بر عهده صاحبخانه است؟) ٢٨۶٢ س(

 .ریه آنها بر عهده صاحبخانه نيست، بلكه بر عهده خود آنهاست، اگرچه قبل از غروب آمده باشندج ـ خير، فط
 شود، به عهده آيست؟ زآات فطره ميهمانى آه پيش از غروب شب عيد فطر با رضایت صاحبخانه وارد خانه او مى) ٢٨۶٣ س(

 . طورى آه نانخور صاحبخانه محسوب شودج ـ بر عهده خود ميهمان است، مگر آنكه بخواهد چندین روز بماند، به
اش بر عهده چه      اگر ميهمانى شب عيد فطر بعد از غروب وارد شود، ليكن دعوت از او در روزهاى قبل بوده باشد، زآات فطره                           )  ٢٨۶۴  س(

 آسى است؟
 .ج ـ بر عهده خود ميهمان است، هر چند از قبل دعوت شده باشد

عهده خود آنان است یا بر عهده دولت؟ آیا سربازان،               آنند، بر  ها از جيره دولتى استفاده مى        زخانهفطریه سربازهایى آه در سربا     )  ٢٨۶۵  س(
 نه؟ شوند یا عائله دولت محسوب مى

دهند  دهند، باید زآات خود را بپردازند، و اگر غذا به آنان مى             مى ج ـ برعهده دولت نيست، و اگر خودشان توان پرداخت را دارند و پول غذا را                 

بر عهده خود آنهاست، هرچند عدم تعّلق به خود آنان هم خالى از                 شوند، بنا بر احتياط باز هم زآات فطره          آه نانخور دولت محسوب مى      طورى به

 .نيست وجه
 وى  توان با پول آن چيزى خرید و به         خواهيم زآات فطره بدهيم، بگویيم آه زآات فطره است؟ آیا مى            آیا الزم است به آسى آه مى       )  ٢٨۶۶  س(
 داد؟

 .توان چيزى خرید، مگر آنكه با اجازه گيرنده زآات فطره باشد ج ـ الزم نيست و نمى
 حـج

اند، اّما پس از آنكه نوبتشان رسيده، دیگر توان مالى براى رفت و برگشت و                     آسانى آه چندین سال پيش، براى حج ثبت نام آرده            )  ٢٨۶٧  س(
توانند فيش خود را با رعایت مقّررات            اند، واجب است به حج بروند یا مى             ینكه قبًال استطاعت داشته     هاى متفّرقه را ندارند، آیا به دليل ا             هزینه

 بفروشند؟
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اند و آنان را به      اّما اگر در زمانى استطاعت مالى و بدنى داشته         ;  ج ـ استطاعت، براى این گونه افراد، تحّقق ندارد، لذا فروش فيش، جایز است               

 ٢٠.»ولو متسكعًا و مع الزحمه«ند بروند، حج بر عهده آنان مستقّر است و باید به حج بروند، توانست بردند و مى حج مى
آیا مستطيع  .  تواند به زیارت خانه خدا مشّرف شود         زنى مقدارى زیورآالت از قبيل طال و غيره دارد آه اگر آنها را بفروشد، مى                    )  ٢٨۶٨  س(

 است یا اینكه زیورآالت، استثنا شده است؟
 .شود تن زیورآالت، سبب استطاعت نمىج ـ داش
 نكاح

اند، اگر بخواهند قبل از اتمام مدت صيغه به صورت دایم عقد آنند، وظيفه                  دختر و پسرى آه به طور موقت صيغه عقد را خوانده             )  ٢٨۶٩  س(
 آنها چيست؟
 .عد از خوانده شدن نافذ و صحيح استتوانند عقد دایم بخوانند و نيازى به بخشيدن مدت باقى مانده نيست، و عقد دایم، ب ج ـ مى

 آسى آه طواف نساء را ترك آرده، آیا فقط نزدیكى با زنش براى او حرام است یا لذتهاى دیگر هم حرام است؟) ٢٨٧٠ س(
 .ج ـ نزدیكى و لذتهاى دیگر، حتى نظر به شهوت هم براى او حرام است

 عقيقه

 نماید یا خير؟ را نخوانده، آیا آفایت از عقيقه مىشخصى گوسفندى را عقيقه نموده و دعاى آن ) ٢٨٧١ س(
 .ج ـ گوسفند عقيقه یا قربانى هرگاه دعایش را نخوانند ضرر ندارد، اّما خواندنش بهتر است

 .دعاى عقيقه را بيان فرمایيد) ٢٨٧٢ س(
یا َقْوِم  «:   عليه ـ نقل شده این دعا را بخواند        صادق ـ صلوات اهللا    ج ـ در وقت آشتن گوسفند عقيقه همان گونه آه در موّثقه عّمار از حضرت امام                

َاَنا ِمَن اْلُمْشِرآيَن ِانَّ َصلواتى َوُنُسكى َو َمْحياَى َو َمماتى ِلّلِه             ُتْشِرُآوَن ِاّنى َوجَّْهُت َوْجِهَى ِللَّذى َفَطَر السَّمواِت َواالَْْرَض َحنيفًا ُمْسِلمًا َو ما             ِاّنى َبرٌى ِمّما  

الَشریَك َلُه َو ِبذِلَك ُاِمْرُت َو َانـَا ِمَن اْلُمْسِلميَن َاّللُهمَّ ِمْنَك َوَلَك ِبْسِم اِهللا َوِباِهللا َواُهللا َاْآَبْر َاّللُهمَّ َصلِّ َعلى ُمحمَّد َو آِل ُمَحمَّد و َتَقبَّْل ِمْن ُفالِن                                    نَربِّ اْلعاَلمي 

و نام فرزند را     (ِبْسِم اِهللا َو ِباِهللا َاّللُهمَّ َعِقيَقٌة َعْن ُفالن           «:  ر فرمود آه این دعا را بخواند        و در حدیث دیگ    .  و به جاى آن نام فرزند را ببرد         »  ْبِن ُفالن 

 .ن را بكشد، سپس آ»َلْحُمها ِبَلْحِمِه َو َدُمها ِبَدِمِه َو َعْظُمَها ِبَعْظِمِه َاّللُهمَّ اْجَعْلها ِوقاًء ِالِل ُمَحمَّد َصلَّى اُهللا َعَليِه َو َعَليِهم) بگوید
گویند استخوانها و پوست آن را باید در آيسه آرد و دفن نمود، آیا                اینكه بعضى مى  .  چگونگى مصرف گوشت عقيقه را بيان فرمایيد      )  ٢٨٧٣  س(

 این گونه آارها موجب تضييع مال و حرام نيست؟
توان   بدهند، و چه نپخته بين آنان تقسيم آنند، و حتى مى           آند، چه گوشتش را بپزند و به مؤمنين        ج ـ گوسفند عقيقه را آه ذبح آردند، آفایت مى         

براى مجالس عزادارى و یا غير آن مصرف نمود و مستحب است آه یك ران آن را به قابله بدهند، و بهتر آن است آه استخوان را پيش از پختن                                      

 موّجهى ندارد و تضييع مال و حرام است، بلكه خود دفن                  استخوان یا پوست آن در آيسه و دفن آردن زیر خاك، دليل                     و اّما قرار دادن    ;  نشكنند

 .استخوان به قصد استحباب، مشكل است
 توانند از گوشت عقيقه فرزندشان بخورند؟ آیا والدین مى) ٢٨٧۴ س(

 .دارد ج ـ مادر، بلكه پدر، نباید بخورند و آراهت دارد و براى مادر، آراهت شدیدتر
 نذر

  اجاره شوهر است؟آیا نذر زن، منوط به) ٢٨٧۵ س(
 .ج ـ نذر زن در مواردى آه مانع از حقوق واجبه شوهر، مانند حّق استمتاع به طور متعارف باشد، منوط به اجازه شوهر است

 هبه
تواند  اگر انسان چيزى را به شخصى هبه آرده باشد و آن شخص مقدارى از موهوب را به دیگرى فروخته باشد، آیا انسان مى                                   )  ٢٨٧۶  س(

  هبه به ارحام یا معّوض نباشد، آن را پس بگيرد؟چنانچه
 .توان پس گرفت آه بعضى از موهوب یا آّل آن فروخته شده باشد، نمى ج ـ خير، در صورتى

 تواند آن را پس بگيرد؟ شخصى به  همسرش آه از ارحام است چيزى بخشيده، آیا مى) ٢٨٧٧ س(
 .ر زن انسان از ارحام نباشد، چون زوجه در حكم َرِحم استتوان پس گرفت، حتى اگ ج ـ خير، هبه به زوجه را نمى

 غنا

                                                           
 .با مشّقت و زحمت. ٢٠
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 به نظر حضرت عالى، استماع غنا چه حكمى دارد و چه غنایى حرام است؟) ٢٨٧٨ س(
األعالم من الفقهاء ـ قدس سرهم ـ، حرمت موسيقى و غنا، حرمت محتوایى است و هر صوت و غنا و                                       جانب تبعًا لبعض     ج ـ به نظر این        

عّفتى باشد و یا براى عّياشى و هوسرانى عّياشان و هوسراناِن خودخواه و غيرمتعهد و یا ترویج                  بند و بارى و بى      آه در آن ترویج بى     اى موسيقى

باشد ...  اى ناخوشایند و خالف سهولت و عدالت نشان دادن و             باطل و تخدیر افكار و به انحراف فكرى آشاندن انسانها باشد و یا از اسالم، چهره                    

اى از قرآن هم     اند و حّتى اگر آیه     اش حرام است، و عامل و خواننده و مستمع، مرتكب دو حرام شده               ال موارد، در همه و همه، غنا و موسيقى         امث

 .براى ترغيب به آار حرام و باطل با غنا خوانده شود، غناى آن هم حرام است، چه برسد به غنا و موسيقى نسبت به سّنت و مسائل دیگر اسالمى
 گوش دادن به صداهایى آه شك داریم غناست یا نه، چه حكمى دارد؟) ٢٨٧٩ س(

 .ج ـ اشكال ندارد و اجتناب واجب نيست
 ربا

 چطور؟ آیا دریافت ربا بين خویشان و نزدیكان جایز است؟ بين پدر و فرزند) ٢٨٨٠ س(
 .تنيس ج ـ رباى استهالآى حرام است و فرقى بين پدر و فرزند و اقوام و غير آنها

 استخاره
 گيریهاى مهم، صحيح است یا نه؟ آیا استخاره با قرآن یا تسبيح یا استخاره ذات الرقاع از نظر اسالم در مسائل مهم زندگى و تصميم) ٢٨٨١ س(

 علم خود و    ج ـ مشورت با خداوند متعال و استخاره از طرق مأثوره براى رفع تحّير، اشكال ندارد و تحّير در موقعى است آه انسان از عقل و                                 

 .اى برسد مشورت با دیگران نتوانسته به نتيجه
 .آيفيت استخاره ذات الرقاع را بيان فرمایيد) ٢٨٨٢ س(

هرگاه امرى را اراده آنى، شش رقعه آاغذ بگير و در سه تاى آنها                    «:  روایت شده آه فرموده است      )  عليه السالم (ج ـ از حضرت امام صادق       

نویسى ِاْفَعل، و به جاى فالن  الرَّحيم، َخَيَرٌة ِمَن اِهللا اْلَعزیِز اْلَحكيِم ِلُفالِن ْبِن ُفالَنِة الَتْفَعل و در سه رقعه دیگر بجاى الَتْفَعل مى              بنویس ِبْسِم اِهللا الرَّْحمِن     

 فارغ شدى به سجده برو      آور، چون  ها را در زیر سّجاده خود گذار و دو رآعت نماز به جاى             بن فالنه اسم خود و مادر خود را بنویس، پس آن رقعه           

، »َاّللُهمَّ ِخْرلى َواْخَتْرلى فى َجميِع ُاُمورى فى ُیْسر ِمْنَك َو عاِفَية«: پس درست بنشين و بگو» َاْسَتخيُر اَهللا ِبَرْحَمِتِه ِخَيَرًة فى عاِفَية«: و صد مرتبه بگو

 ِاْفَعل پياپى آمد، آن آار را بكن و اگر سه الَتْفَعل پياپى آمد، آن آار را                   یك آنها را بيرون آور، و اگر سه         ها را مخلوط آن و یك      پس دست زن و رقعه    

نكن و اگر بعضى ِاْفَعل و بعضى الَتْفَعل تا پنج دفعه بيرون آور اگر ِاْفَعل بيشتر است عمل آن و اگر الَتْفَعل بيشتر است، ترك آن و حاجت نيست به                                       

 .»بيرون آوردن رقعه ششم َواهللا اْلعالم
 ل متفّرقهمسائ

اگر شطرنج آلت قمار بودن خود را به آّلى از دست داده باشد و امروزه تنها به عنوان یك ورزش فكرى از آن استفاده گردد، بازى                              )  ٢٨٨٣  س(
 با آن چه صورتى دارد؟

 .ج ـ بر فرض مذآور، اگر برد و باختى در بين نباشد، اشكال ندارد
 آنند، چه حكمى دارد؟ د مىهایى آه مزاحمت ایجا آشتن گربه) ٢٨٨۴ س(

 .ج ـ آشتن گربه هرچند ضرر برساند، بنا بر احتياط واجب، جایز نيست  و حرام است، بلكه باید آن را بترسانند و یا به نحوى دور نمایند
 استفاده از ترّقه و امثال آن، چه حكمى دارد؟) ٢٨٨۵ س(

و اگر بر اثر این آارها ضررى متوجه آسى شود،       ;  و شراء آنها نيز حرام است     ج ـ چون اتالف مال است و جهات دیگرى هم هست، حرام و بيع               

 .ضرر زننده ضامن است
 خير؟ آیا تراشيدن ریش و اجرت گرفتن براى آن جایز است یا) ٢٨٨۶ س(

 .شود، هر چند احتياط در ترك، مطلوب است جانب معلوم نيست و آثار حرمت بر آن بار نمى ج ـ حرمتش به نظر این
زمانى آه بچه دو ماهه در َرِحمم بوده، از شوهرم جدا شده    .  ام و از او پسرى دارم آه ُنه سال دارد          زنى هستم آه از شوهرم جدا شده      )  ٢٨٨٧  س(

ه خواهد و بچه هم هيچ گون         قبًال شوهرم بارها اقرار آرده است آه بچه را نمى               .  ام آنجا متوّلد و بزرگ شده است           ام و بچه    و به خانه پدرم رفته      
ام را با خودم به خارج از آشور           بند و بار است، آیا حق دارم بچه          با توجه به این مسائل و اینكه شوهر سابقم مردى بى             .  اى به پدرش ندارد     عالقه

 رسد یا پدرش آه ولّى قانونى و شرعى اوست؟ ببرم؟ و آیا حّق حضانت دایمى او به من مى
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ليكن ولّى قهرى، شرعًا پدر یا جّد پدرى است و یا                ;  و چه دختر تا هفت سالگى با مادر است            جانب، حضانت فرزند، چه پسر         ج ـ به نظر این      

 مادر بر پدربزرگ، اولویت دارد و با نبود مادر، ولّى او پدربزرگ         ٢١،»َو ُاوُلوا االَْْرحاِم َبْعُضُهْم َاْولى ِبَبْعضِ     «مادر، و با نبود پدر، به حكم آیه شریفه          

نماید و باعث فساد فكرى و مالى و یا              است، مگر آنكه حاآم شرع تشخيص دهد آه رعایت مصلحت و غبطه طفل را نمى                     و والیت او ثابت    ;  است

 .نماید گردد آه در این صورت، او را از والیت عزل مى جانى طفل مى
 
العالى  اهللا العظمى صانعى مدظله   آیةشایان توجه است آه بعضى از مسائل و سؤاالتى آه از سوى مردم از دفتر استفتائات حضرت                  :   یادآورى !

توانند براى آشنایى بيشتر با استفتائاتى آه در طول ساليان              مندان مى  عالقه.  مطرح شده، براى دسترسى و سهولت آار در پایان رساله ذآر گردید                
 .مراجعه نمایند) استفتائات(المسائل  له پاسخ داده شده، به مجموعه دو جلدى آتاب مجمع گذشته، بر مبناى فقهى معظم

 نامه واژه

                                                           
 .٧٥سوره انفال، آیه . ٢١

 .ابزارها، ادوات، اسباب، افزارها آالت 

 .مسافرى آه در سفر درمانده شده است السبيل  ابن

 .قيد گذاشتن، پوشيده گفتن پوشيده گذاشتن، مجهول و بى ابهام 

 .افتراء، تهمت نهادن بر آسى، بدنام شدن اتهام 

جهت،  مایل بى    انصافى، ت     عدالتى، جور و ستم، بى                   بى اجحاف 

 .طرفدارى، تعّصب

 .مرد بيگانه، نامحرم اجنبى 

 .زن بيگانه از زنهاى نامحرم اجنبّيه 

آند مزد   آسى آه طبق قرار مشخص، در برابر آارى آه مى             اجير 

 .آند دریافت مى

 .حال جان دادن و واپسين دمهاى زندگى احتضار 

 .خارج شدن منى از انسان در خواب احتالم 

اندیشى و انتخاب روشى آه موجب اطمينان           بينى و مآل    پيش احتياط 

 .انسان در رسيدن به واقع است

احتياطى آه مجتهد وجوب رعایت آن را از طریق ادّله                  احتياط الزم

تواند به همان احتياط عمل       عقلى یافته است و مقلد در این گونه مسائل مى             

 .باشد مراجعه آندنماید و یا به مجتهد دیگرى آه از بقّيه مجتهدین اعلم 

احتياطى آه غير فتواى فقيه است و عمل به آن                           احتياط مستحب

 .باشد ولى الزم نيست مطلوب مى

احتياطى است آه مجتهد وجوب رعایت آن را از آیات و               احتياط واجب 

روایات استفاده نماید، و مقلد در عمل، مثل احتياط الزم آه توضيح داده شد                 

 .تواند عمل نماید مى

 .ایجاد آردن، چيزى نو پدید آوردن، ساختن و برقرار آردن ث احدا

مطابق با احتياط، و مراد این است آه عمل آردن به آن                              احوط 

 .آند اطمينان به برائت ذّمه حاصل مى

 .گرفتن، بدست آوردن اخذ 

 .آید سود و منافعى آه از طریق آاسبى بدست مى ارباح مكاسب 

 .مت اجناس در بازارباال رفتن قي ارتفاع قيمت سوقى

 .فرورفتن و فروبردن در آب ارتماس 

 .غالب، احتمال قوى، خوبتر، بهتر ارجح 

 .ادبى آردن، هتك حرمت نمودن بدى آردن به آسى، بى اسائه 

دگرگون شدن، پذیرش حالت جدید به طورى آه چيز دیگرى               استحاله 

 سگى آه   غير از حالت اول شود مانند چوب آه بسوزد و خاآستر شود، یا                 

 .در نمكزار فرو رود و به نمك تبدیل شود

 .بخشایش خواستن، رحمت طلبيدن استرحام 

 .باران خواستن، آب خواستن استسقاء 

توانایى و قدرت داشتن، توانایى انجام فریضه حج از نظر            استطاعت 

 .بدن، مال و راه

 .انسان با خود آارى آند آه منى از او خارج شود، جلق زدن استمنا 

 .آشيدن آب در بينى استنشاق 

 .طلبى چيرگى، غلبه، سلطه استيالء 

 .درگذشتن از حّد ميانه، ولخرجى، تلف آردن مال اسراف 

 .جایگاه چارپایان، طویله اصطبل 

 .ناچارى، درماندگى اضطرار 

 .تر، آشكارتر از نظر تطبيق با ادّله فتوا روشن اظهر 

گردانيدن چيزى را به جاى        دوباره آوردن، دوباره گفتن، باز        اعاده 

 .خود

 .تر، دادگرتر عادل اعدل 

گردانيدن، و اعراض از وطن یعنى تصميم انسان بر                    روى اعراض 

 .اینكه براى هميشه وطنش را ترك آند

تر، داناتر در مسائل فقهى و استنباط احكام شرعّيه از ادّله و                  عالم اعلم 

هاى   اصول در حوزه    آن هم منوط به آثرت تحصيل و تدریس خارج فقه و             

 .علمّيه و آّر و فّر در مسائل فقهى است

باز شدن، یكى شدن مجراى بول و حيض یا مجراى حيض و                 افضا 

 .سه غائط یا هر

 .شكستن روزه، موقع شكستن روزه افطار 
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بپاداشتن هر سنتى آه از نظر شرعى به رسميت شناخته               اقامه معروف 

خصوص منكر و یا معروف ندانسته      شده و در جایى آه شارع مقدس آن را ب         

باشد، عبارت است از هر آار و عملى آه نزد مردم و عقالیى آه انسان بين                

اش  آند داراى حسن و خير و خوبى باشد و انجام دهنده                      آنها زندگى مى    

 .مورد ستایش واقع شود

اى  مگر اینكه در ضمن آالم قرینه          (فتوا این است        اقرب این است 

 ).از عدم فتوا باشدیافت شود آه حاآى 

فتوا این است، نظر قوى بر این است و باید عمل                       اقوى این است 

 .شود

به همان اندازه آه ناچار است اآتفا آند و بيشتر              اآتفا به رفع ضرورت

 .از آن انجام ندهد

ها و   تنقيه آردن، داخل آردن مایعات و چيزهاى دیگر در روده                 اماله 

 ).مقعد(احشاء از پایين 

خوددارى آردن از خوردن غذا و چيزهایى آه موجب بطالن               امساك

 ...شود، باز ایستادن، خود را بازداشتن از روزه مى

اموالى آه بر اساس ضوابط و قانون اسالم داراى                   اموال محترمه 

توان در آن تصّرف        احترام است و بدون اجازه مالك و سرپرستش نمى                 

 .نمود

 . بردن، نفع آردنسود بردن، سود گرفتن، نفع انتفاع 

 .اخراج آب مرد انزال منى 

 .جدا شدن، گسسته شدن انفصال 

آور آه آن را گاه در بينى آنند و             اى از داروهاى عطسه     مجموعه انفيه 

 .از آن احساس نشاط نمایند

 .تر، بهتر سزاوارتر، شایسته اولى 

 .سرپرستان، نزدیكان اوليا 

 .رنج دادنآزردن، آزار دادن، اذّیت آردن،  ایذاء 

طالقى است آه رجوع در آن      »  طالق بائن «جدا شده، ترك شده، و       بائن 

 .نباشد

مبلغى آه دامداران براى واگذارى چراگاه گوسفند و گاو و شتر                     باج 

 .آنند پرداخت مى

 باالسر، آناربالين 

وارد نمودن چيزى آه جزء دین نيست در دین به عنوان حكم                 بدعت 

 .شرعى

اى آه به موجب آن شخص به دیگرى                 و نوشته    حواله پول   برات 

 .دهد آه مبلغى را آه در آن نوشته قيد آرده، به او بپردازد دستور مى

هاى قرمز و صورتى در        پيسى، بيمارى پوستى آه غالبًا لكه         برص 

 .شود پوست بدن ایجاد مى

 .رفع تكليف برى الذّمه 

 ). در آالم باشداى بر خالف آن مگر قرینه(فتوا این است  بعيد نيست 

 .العاده بزرگ شهرهاى فوق بالد آبيره 

هاى گلدار شاهدانه         گردى آه از آوبيدن برگها و سرشاخه                        بنگ 

 .گيرند مى

تورم سياهرگهاى نزدیك به مقعد در راست روده آه اغلب                      بواسير 

 .دردناك است و ممكن است در نتيجه فشار شكاف برداشته و خون دفع شود

 .نند گاو، گوسفند، اسب، شتر و غيرهچهارپا ما بهيمه 

 .مبادله دو شىء همجنس مانند گندم به گندم بيع مثل به مثل 

پيروى آردن، اطاعت آردن، پاك شدن چيز نجس به تبع پاك                تبعيت 

 .شدن چيز نجس دیگر، مانند پاك شدن ظرفى

بر )  پيچند دستارى آه بر سر مى    (دور دادن طرف عمامه      الحنك  تحت

 .زیر گلو

سالم گفتن، درود گفتن، و مستحب است انسان وقتى وارد                       حّيت ت

 .شود دو رآعت نماز به قصد تحيت و احترام مسجد بخواند مسجد مى

 .پنج قسمت آردن چيزى و یك پنجم آن را جدا آردن تخميس 

 .فریبكارى آردن، فریب دادن، پنهان آردن عيب چيزى را تدليس 

 . شرع آشته شده باشدحيوانى آه با رعایت موازین تذآيه 

یعنى خاك حرم آن    )  عليه السالم (خاك، و تربت قبر امام حسين       تربت 

حضرت آه داراى قداست و احترام خاّصى است و نماز با آن ثواب بيشترى        

 .دارد

سبحان اهللا والحمدهللا و ال اله اّال  «تسبيحهاى چهارگانه    تسبيحات اربعه 

 .»اهللا واهللا اآبر

ناميدن، و در رساله به معناى جارى آردن نام خدا            نام نهادن،    تسميه 

 .است بر زبان

قطعه قطعه آردن، جدا آردن اجزاى بدن مرده براى تحقيق و             تشریح 

 .غيره، آالبد شكافى

 .دار شدن آارى، مبادرت به امرى آردن عهده تصّدى 

 .پاك آردن، پاآيزه ساختن، شستن تطهير 

، پيگيرى، و دعاها و اذآار          گيرى از پى چيزى رفتن، دنبال        تعقيب 

 .گویند» تعقيب«خوانند را نيز  وارده آه بعد از نماز مى

 .آاوش و جستجو آردن، بررسى نمودن تفّحص 

 .پيروى آردن، عمل به فتواى مجتهد تقليد 

خوددارى، پرهيزگارى، خوددارى از اظهار عقيده و مذهب خویش  تقّيه 

ر مواردى آه ضرر مالى یا جانى        و عمل به عقيده مخالف اگر الزم باشد، د         

 .یا عرفى متوجه شخص باشد

 .شود اهللا اآبرى آه به قصد ورود به نماز گفته مى االحرام  تكبيرة

اى نظير سرنج به َرِحم زن وارد آردن          نطفه مرد را با وسيله      تلقيح 

 ).بارور نمودن(

یاد دادن، شخصى را وادار به گفتن آالمى آردن، اصول و                    تلقين 

 .ى مذهبى را هنگام دفن به مّيت القا آردنمبان

 .توانایى و قدرت، توانا شدن تمّكن 

مالك شدن با ضمانت ـ مثًال پولى آه انسان قرض                     تمّلك به ضمان 

 .شود ولى این مالكيت همراه با ضمانت اداى آن است آند مالك مى مى
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دار امور    سرپرستى، شغلى را به عهده آسى سپردن، عهده               توليت 

 .فاتموقو

 .شخص مورد اعتماد و اطمينان، شخص مورد اطمينان در گفتار ثقه 

 .دو سوم از شيئى، تبخير شدن دو سوم آب انگورثلثان 

 .بهاى آاال ثمن 

 .آند گذارد و قرارداد را منعقد مى آسى آه قرار جعاله را مى جاعل 

 .پارچه بافته، لباس جامه 

 .نادان جاهل 

لش مقصر نيست، یعنى در شرایطى             جاهلى آه در جه        جاهل قاصر 

است آه امكان دسترس به حكم خدا براى او وجود ندارد و یا اصًال خود را                   

 .داند جاهل نمى

جاهلى آه در جهلش مقصر است، یعنى امكان آموختن                   جاهل مقّصر 

 .مسائل را داشته ولى آوتاهى نموده است

 .روا، مباح جایز 

بندند و دوایى آه روى  را مىچيزى آه با آن زخم و شكستگى       جبيره 

 .شود ناميده مى» جبيره«گذارند  زخم و مانند آن مى

 .زخم، زخمها جرح، جروح 

 .نزدیكى آردن مرد با زن، آميزش جنسى جماع 

و یا  )  جماع و دخول آرده     (آسى آه با دیگرى همبستر شده             ُجُنب 

 .منى از او خارج شده است

 .جستن، پرش آننده جهنده 

 .انجام اعمال حج از طرف دیگرى حّج نيابتى 

حدى از مسافت آه در آن صداى اذان شنيده نشود و دیوار  حّد ترّخص 

 .محل اقامت دیده نشود

هر امرى آه موجب وضو شود مانند بول آردن و یا                         حدث اصغر 

 .خوابيدن

هر امرى آه موجب غسل شود مانند احتالم و نزدیكى با                حدث اآبر 

 ...همسر

 .هر عملى آه از نظر شرعى نباید انجام دادممنوع،  حرام 

 .مشّقت، سختى َحَرج 

آسى آه زائرین را از راههاى دور به زیارت خانه خدا و                        دار  حمله

 .برد غيره مى

ماليدن آافور به پيشانى، آف دستها، سر زانوها، و سر دو                      حنوط 

 .انگشت بزرگ پاهاى مرده

ه شخصى واگذار شود     اى ب  پول یا جنسى آه به موجب نوشته         حواله 

تا از دیگرى دریافت نماید، ارجاع طلبكار به دیگرى براى دریافت طلبش                  

 .از او

مگر اینكه در ضمن آالم                 (فتوا این است              خالى از قوت نيست

 ).اى بر غير این معنا باشد قرینه

مگر اینكه در ضمن آالم                 (فتوا این است              خالى از وجه نيست

 ).داى بر غير این معنا باش قرینه

 .پليد، ناپاك، زشت سيرت، بد نّيت خبيث 

 . آيلو است٣٠٠ من تبریز آه ١٠٠طبق معمول یك خروار  خروار 

گنجينه، حوضى آه آب حمام عمومى را براى گرم آردن در                خزینه 

 .آنند آن ذخيره مى

 .شراب، َعَرق خمر 

یك پنجم، بيست درصد درآمد ساليانه و غيره آه باید به مجتهد               خمس 

 .الشرائط پرداخت شود عجام

اختيار داشتن، قدرت شرعى و قانونى آه یكى از طرفين عقد               خيار 

 .تواند عقد را منحل آند آند آه به موجب آن مى پيدا مى

حّق شرعى و قانونى آه به خاطر متضرر شدن یكى از                  خيار غبن 

 .شود طرفين معامله براى او نسبت به بر هم زدن معامله پيدا مى

ميشگى، زنى آه طى عقد غير موّقت به همسرى و زناشویى           ه دایمه 

 .مردى درآمده است

 .عقب، پشت، نشيمنگاه ُدُبر 

دور آردن، پس زدن، دشمن را دفع آردن، در برابر دشمن                              دفاع 

 .ایستادگى نمودن

زخمى آه روى پوست بدن پدیدار شود و از آن خونابه و چرك                        دمل 

 .بياید

ل یا اقوام او براى جبران قتل یا قطعى آه                بها، پولى آه قات      خون دیه 

 .واقع شده بپردازند

چيزى آه در ميان سم گوسفند و امثال آن آه به صورت                  األشاجع  ذات

 .باشد غده است مى

آشتن حيواناتى آه شرعًا قابليت ذبح شدن را دارند با                       ذبح شرعى 

 .رعایت ضوابط شرعى

ات شرعى، آشته     حيوان حالل گوشتى آه با رعایت دستور              ذبيحه 

 .شده باشد

سانتيمتر »  ٧۵/٩٣«مقياس طول است آه در اصطالح فقها، تقریبًا          ذرع 

» ٨٧۵/۴۶«است و هر ذرعى دو برابر ذراع است آه هر ذراعى تقریبًا                    

 .سانتيمتر است

 .شود اى آه از تعهد حاصل مى عهد، پيمان، نتيجه ذّمه 

الم و حكومت اسالمى از     غيرمسلمانى آه جان و مال او در پناه اس          ذّمى 

امنّيت برخوردار است در مقابل تعهد آنها نسبت به رعایت شرایط و قوانين               

 .اجتماعى و ذّمه

 .ستاند سود یا زیادى آه قرض دهنده از قرض گيرنده مى ربا 

اميدوارى، توّقع، انجام عمل به قصد رجاء یعنى به قصد و                      رجاء 

 .اميد ثواب

 .دهد  را تشخيص مىدخترى آه مصلحت خود رشيده 

 .شير خوردن، شير دادن زن به بچه رضاع 

خویشاوندى و نسبتى آه در اثر شير دادن با شرایط خاص به                 رضاعى 

 .آید وجود مى
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ترین جزء هر عبادت و یا آار، و در نماز                                     پایه، اساسى    رآن 

ترین جزء نماز آه اگر عمدًا یا سهوًا ترك شود یا بدان اضافه شود                     اساسى

 .شود بطالن نماز مىباعث 

گرو گذاشتن مقدارى از دارایى خود نزد طلبكار به این منظور  رهن 

آه اگر طلب خود را در موعد مقرر وصول نكرد بتواند از مال مزبور آن                    

 .را جبران و تدارك نماید

به نيكوآارى تظاهر آردن، خود را پاآدامن جلوه دادن، ترك                          ریا 

 . را در عمل لحاظ آنداخالص در عمل به اینكه غير خدا

رشد، پاآى از چرك و آثافت، مقدار معّينى از اموال خاّص                    زآات 

آه به شرط رسيدن به حّد نصاب باید در موارد                    )  موارد نه گانه    (انسان   

 .مشخص خود مصرف شود

حدود سه آيلو گندم، جو، ذّرت و غيره یا مبلغ معادل آن                  زآات فطره 

قرا بدهند و یا در مصارف دیگر زآات آه در شب عيد فطر واجب است به ف

 .صرف آنند

 .همسر گرفتن، ازدواج زناشویى 

 .پوشاننده، آنچه عورت شخص را بپوشاند ساتر 

اى آه در آفن مّيت الزم است و درازاى             سراسر، پارچه  سرتاسرى 

آن باید به قدرى باشد آه از طرف سر و پاى مّيت بتوان آن را بست و پهناى 

 .د آه یك طرف آن روى طرف دیگر قرار گيردآن به قدرى باش

آورى  حّقى آه آاسب به جهت تقدم در اجاره، شهرت و جمع                سرقفلى 

اى آه مالِك ملك به مستأجر        حّق سلطه ;  آند مشترى نسبت به محّلى پيدا مى      

 .باشد فروشد آه قابل انتقال به غير از طرف مستأجر مى مى

ت نگهدارى اموال خودش را        آسى آه قدر   .  ابله، آم عقل، احمق      سفيه 

 .آند ندارد و اموالش را در آارهاى بيهوده مصرف مى

 .افتادن یا خارج آردن جنين قبل از نمّو آامل در َرِحم سقط 

 .قدرت، قّوت، ملك، پادشاهى سلطه 

گذشته، نوعى از خرید و فروش آه بها و قيمت را بپردازد و                  سلف 

 .پس از مدتى جنس را تحویل بگيرد

 .گردش آردن در شهرها و آشورهاى مختلف، جهانگردى  سياحت

چوب یا چيز دیگرى آه براى تعيين وقت ظهر در زمين                           شاخص 

 .آنند نصب مى

قانونگذار، آورنده دین، بنيانگذار شریعت، خدا، پيامبر                            شارع 

 ).صلى اهللا عليه وآله( اآرم

 ). دروغراست باشد یا(فاش، آشكارا، رایج، خبرهاى پراآنده شده شایع 

وطى به شبهه یعنى مردى       .  پوشيدگى امرى، اشتباه، مشابهت      شبهه 

اى به غير از همسر خود به خيال اینكه همسرش             آه به اشتباه با زن بيگانه      

» ولد شبهه  «شود    باشد نزدیكى نماید و فرزندى آه از آنها متولد مى                   مى

 .گویند مى

 .موافق دین، مطابق احكام شرع و دین شرعى 

فت، دو رآعت نمازى آه به نّيت شفع در نماز شب خوانده                             ج َشفع 

 .شود مى

 »اشهدا ان ال اله اّال اهللا واشهد اّن محمدًا رسول اهللا           «دو صيغه    شهادتين 

آید و از حقوق      آه با گفتن این دو صيغه شخص در زمره مسلمانان درمى               

 .گردد مند مى اسالم بهره

لباسى را   »   شهرت  لباس«و   ;  آشكار شدن، معروف گردیدن       شهرت 

خواهد بپوشد   گویند آه داراى رنگ یا دوختى است آه براى آسى آه مى                  

 .شود حرمتى او مى معمول نيست و باعث هتك و بى

) پشت(دارویى جامد و مخروطى و آوتاه آه آن را در مقعد                   شياف 

 .گذارند

 .اى است آه در حدود سه آيلوگرم گنجایش داشته باشد پيمانه صاع 

 .یعنى بارآردن آثارى آه شرعًا بر معامله مترتب است  صّحت بيع

آلمه یا آلماتى آه وقت معامله و ازدواج و یا طالق و غير                        صيغه 

 .گویند اینها براى ایجاد عقد مى

دار گردد  دار غرامت و یا مالى گردد و یا عهده         آسى آه عهده   ضامن 

 .ویل دهدآه مدیون یا گناهكار را در وقت حاجت به قاضى و حاآم تح

 .نياز، حاجت، ناچارى، ناگزیرى ضرورت 

آنچه بدون تردید جزء دین است و همه مسلمانها آن را                     ضرورى دین 

 .دانند آه جزء دین است مثل نماز و روزه مى

تنگى زمان، گنجایش نداشتن وقت و زمان براى انجام                    ضيق وقت 

 .عمل با تمام اجزاء و شرایطش

آه پس از طالق مرد حّق رجوع به زنش         طالقى را گویند     طالق بائن 

 .را بدون عقد جدید ندارد

طالق گرفتن زن ناراضى از شوهرش با بخشيدن َمهر                  طالق خلع 

 .خود یا با دادن مال دیگر عالوه بر َمهر

اش  تواند به زن مطلقه     طالقى آه مرد در عده طالق مى         طالق رجعى 

 .ه عقد جدید نداردشود و نياز ب رجوع آند و بعد از رجوع زن او مى

شود در نتيجه تنفر مرد      طالقى آه از طرف مرد واقع مى      طالق مبارات 

از طرف زن به       )  آمتر از َمهر    (و زن از یكدیگر با دادن مقدارى مال                  

 .شوهر

حج و  )  هفت دور دور خانه خدا چرخيدن       (آخرین طواف     طواف نساء 

اى طواف  عمره مفرده است آه ترك آن موجب استمرار حرمت همسر بر                

 .شود آننده مى

پاك شدن، پاآى اعم از پاآى ظاهر و باطن آه حالتى است                        طهارت 

 .شود معنوى آه در نتيجه اطاعت از فرامين الهى حاصل مى

است آه وضو و تيّمم با        »  آب و خاك   «دو پاك آننده آه مراد         طهورین 

 .آنها صحيح است و با شرایطى پاك آننده نجاسات هم هستند

 .فتوا این است یز است ظاهرًا جا

گمان، غلبه و افزون بودن یكى از دو طرف احتمال برطرف                           ظّن 

 .دیگر

شود یا به       وقت اذان ظهر آه سایه شاخص محو مى                    ظهر شرعى 

رسد و ساعت آن نسبت به فصول مختلف و افقهاى                      آمترین حّد آن مى       

 .گوناگون متفاوت است
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 .رماندگى استناتوان، ضعيف، آسى آه داراى عجز و د عاجز 

 ).حيض(خلق، خوى، متداول، طبق عادت، قاعدگى زن  عادت 

 .قاعدگى و خون دیدن زن در هر ماه به مدت معّين عادت ماهيانه 

آنچه از آسى براى رفع حاجت بگيرند و چون حاجت و نياز                  عاریه 

دادن مال خود به دیگرى براى         .  (آنها بر طرف شد به صاحبش برگردانند          

 ).ت و بالعوض از آناستفاده موّق

 .گناهكار، نافرمان عاصى 

امور مالى و     (آارآن و آسى آه متصدى آارهاى دیگرى                  عامل 

آورى و حسابرسى و سایر امور            شود مانند آسى آه مأمور جمع          )  غيره

 .مربوط به زآات و ماليات است، و یا متصدى تجارت در مضاربه شود

 .ترشروى، اخمو، روى ترش آردن عبوس 

 .دتى آه زن پس از طالق یا فوت شوهر نباید شوهر آندم عده 

با غير   (عرقى آه بعد از آميزش غير شرعى                 عرق ُجُنب از حرام 

یا بعد از استمنا از بدن شخص آميزش            )  همسر یا در وقت حرمت نزدیكى        

 .شود آننده خارج مى

از آار برآنار آردن، و عزل وآيل یعنى آسى را آه در                           عزل 

 .آرده بود از آار و اختيارى آه به او داده بود برآنار آندآارى اختياردار 

پاآدامنى، پارسایى، احتراز از محرمات خصوصًا از شهوات           عّفت 

 .حرام

 .عقد ازدواجى آه به منظور زندگى هميشگى بسته شده است عقد دایم 

عقد ازدواجى آه دایمى و هميشگى نباشد و مقّيد به مدت                عقد غيردایم 

 .ن باشدو َمهر معّي

سنگ عقيق آه به رنگهاى مختلف است و از آن انگشتر براى             عقيق 

 .آنند زینت درست مى

گوسفند و امثال آن آه بعد از والدت آودك براى او با شرایط                 عقيقه 

 .آنند خاص قربانى مى

و اگر جلوتر یا بعد از این         ;  بنا بر احتياط، مطابق احتياط      االحوط  على

ه باشد احتياط مستحبى است و اگر فتوا نداشته باشد               آلمه، مجتهد فتوا داشت    

 .احتياط واجب است

آارآنان، آارگزاران، متصدیان و آارگزاران امور حكومت و  عّمال 

 .دولت

یكى از اعمال حج، زیارت خانه خدا، اعمال مخصوص خانه               عمره 

آعبه آه تا حدودى شبيه حج است و با شرایط آن بر هر مكّلفى یك بار در                        

آه قبل از حّج » عمره تمّتع«شود و آن بر دو قسم است        م عمر واجب مى   تما

آه پس از حّج ِقران و ِافراد و یا بدون » عمره مفرده«گيرد و  تمّتع انجام مى

 .گيرد حج انجام مى

دار  اى چرب و خوشبو و آدر و خاآسترى رنگ و رگه              ماده عنبر 

وص دیگرى آه خاصيت    آه از روده یا معده ماهى عنبر یا از گياهان مخص           

 .باشد خوشبویى دارند و داراى رنگهاى مختلف مى

 .مردى آه از انجام عمل زناشویى ناتوان است عنّين 

پوشاند، شرمگاه،   عضوى آه شخص به خاطر شرم آن را مى          عورت 

 ).آنایه از عضو و آلت تناسلى و جنسى زن و مرد(

 مخصوص براى      پيمان، تعهد انسان در برابر خداوند با صيغه                  عهد 

 .انجام آار پسندیده یا ترك آار ناپسند

 .ذات هر چيز، نفس شىء عين 

 .مدفوع انسان غائط 

 .زیان یافتن و ضرر آردن در خرید و فروش غبن 

قطعه گوشتى سخت آه ميان پوست و گوشت و یا ميان گوشت به                   غدد 

 ).ُدْشِول. (علت بيمارى ایجاد شود

اد و عقدى آه در آن فریب و ضرر          فریب خوردن، قرارد   غرر، غررى 

از ناحيه یكى از دو طرف عقد به دیگرى متوجه شود، عقدى آه در آن                           

 .است» عقد غررى«ضرر و فریب باشد 

آبى آه معموًال پس از شستشوى چيزى خود به خود یا با فشار               غساله 

 .ریزد از آن مى

خيانت آردن، گول زدن، مخلوط آردن چيز آم ارزش با چيز                         غّش 

 .بها گرانبها و فروش آن به قيمت جنس گران

گرفتن چيزى را به ستم، تصّرف در مال یا حّق دیگرى از                      غصب 

 .روى دشمنى و ظلم و جور

نمازى است از نمازهاى نافله آه بين نماز مغرب و عشا                           غفيله 

 .شود خوانده مى

 .پوشش چيزى مثل جلد آتاب، شمشير و غير اینها غالف 

 . مجتهد در حكم شرعى فرعىرأى فقيه و فتوا 

 .سفيدى آخر شب، سپيده صبح فجر 

 .خواند خواند و با جماعت نمى نمازى آه فرد خودش مى فرادا 

 .باشد شكاف و آنایه از عورت زن مى َفْرج 

فرسنگ، واحد مسافت، آه در اصطالح فقها از پنج آيلومتر و            فرسخ 

 .» متر۵۶٢۵«باشد، معادل  نيم مقدارى بيشتر مى

 .تعيين آردن، مقدار را مشخص آردن، واجب گردانيدن رض ف

باقى مانده چيزى، بازمانده، سرگين، غائط، مدفوع پرندگان و            فضله 

 .حشرات

آنچه در روز عيد فطر نقدًا یا جنسًا طبق دستور شرع به                            فطره 

 .دهند مستحّقان مى

ه غير گویند، البت مى» آب جو«گيرند و به آن  شرابى آه از جو مى فقاع 

 .از ماءالشعير است

تهيدست، محتاج، آسى آه مخارج خود و عياالتش را ندارد و                         فقير 

 .اش را تأمين آند چيزى هم ندارد آه به طور روزانه بتواند هزینه زندگى

 .هر یك از پولكهاى خود پوست ماهى َفلس ماهى 

یكى از سنگهاى معدنى آه رنگ آبى درخشانى دارد و از                        فيروزه 

 .آنند  گرانبهاست و از آن انگشتر براى زینت استفاده مىسنگهاى

 .زایاند ماما، زنى آه بچه مى قابله 

 .آوتاهى آننده، ناِرسا قاصر 
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 ).آنایه از عضو ـ آلت تناسلى ـ جنسى زن و مرد(جلو  ُقُبل 

 .زخمها، جراحتها، آبله، دمل و جوشهاى چرآين قروح 

 .ده، روستا، شهر آوچك قریه 

 .تصميم مسافر به ماندن ده روز یا بيشتر در محّل واحد  قصد اقامه

تصميم به ایجاد یك امر اعتبارى مانند بيع و شرا و غيره                قصد انشا 

 .همراه با اداى آلمات مربوط

 .تصميم براى نزدیك شدن به مقام رضا و قرب الهى قصد قربت 

آوتاه بودن، نماز قصر، نماز آوتاه و شكسته آه در سفر                          قصر 

آنند و دو     خوانند یعنى دو رآعت از نمازهاى چهار رآعتى را آم مى                 مى

 .خوانند رآعتى مى

 .آنچه از آشت آه سبز بریده شود و خوراك چارپایان است قصيل 

 .استفراغ آردن، بيرون ریختن محتویات معده از راه دهان قى 

سرپرست، متوّلى وقف، آنكه بر اساس وصّيت یا حكم حاآم شرع،              قيم 

 .باشد دار سرپرستى آودك یتيم یا وقف و غير آنها مى هعهد

مشهور این است آه چيزى آه اجزایش با هم مختلف است مثل    قيمى 

 .گاو و گوسفند آه قيمت مثًال گوشتش با پوستش مختلف است در مقابل مثلى

آسى آه پيرو دین حق نباشد، آسى آه منكر وجود خداست یا                            آافر 

را قبول  )صلى اهللا عليه وآله     ( و یا نبوت پيامبر     شریك براى او قرار دهد           

ندارد و آسى آه منكر ضرورى دین بشود، به طورى آه انكارش به انكار                  

 .خدا و رسول برگردد

 .آافرى آه با مسلمين در حال جنگ است آافر حربى 

اهل آتاب و آسانى آه غيرمسلمان هستند و جان و مال                   آافر ذّمى 

 .نيت برخوردار است با شرایط مخصوص اهل ذّمهآنها در پناه اسالم از ام

باشد، )  عن حجود (آافرى آه آفرش از روى انكار            آافر معانِد دینى 

 .داند در حالى آه حقانّيت اسالم را مى

ماده خوشبویى است آه از درخت و گياه مخصوصى آه                          آافور 

شود و مرده را باید با آب مخلوط          معروف به درخت آافور است گرفته مى       

 .با آن غسل دهند

آند، آسى آه در یك نماز سه بار             آسى آه زیاد شك مى       آثيرالشك 

 .است» آثيرالشك«شك آند یا در سه نماز پشت سر هم شك آند 

هر چيزى آه بدان گناه را پاك گردانند مانند صدقه و روزه و                 آّفاره 

 .مانند آن، عملى آه انسان باید براى جبران گناهش انجام دهد

دار اجراى امرى به عوض آسى             ضامن آسى شدن، عهده        آفالت 

 .شدن

دار و ضامن امرى از طرف دیگرى شده،           ضامن، آسى آه عهده     آفيل 

 .مثل اینكه ضامن شده بدهكار را در وقت معّين به طلبكار تحویل دهد

 .زن خدمتكار، خادمه، زحمت و سختى آلفت 

آوردند،  منستان مى دار آه سابقًا آن را از ار        ِگل رس آهن   ِگل ارمنى 

آید و به همان      و امروزه در اطراف اصفهان و نقاط دیگر ایران بدست مى             

 .نام قدیم ِگل ارمنى مشهور است

 .آردند ِگلى آه در شستن سر از آن استفاده مى ِگل سرشور 

آنند و مّيت را      شكافى آه به اندازه قبر در یك طرف قبر باز مى                لحد 

 .بردهند، گور، ق در آن جاى مى

آنچه از مّيت از اموال و دارایى مثل پول و خانه و غير اینها                    ماترك 

 .باقى مانده است

 .مالى آه باید مستأجر بابت اجاره بپردازد اإلجاره  مال

گيرند و پاك       آبى آه به دستور متخصص از جو مى                    ماءالشعير 

 .باشد و خوردنش حالل است مى

ى باشد، مقابل مستحب و         امرى است آه انجام و ترك آن مساو                مباح 

 .مكروه و واجب و حرام

بيزار گردیدن از هم، و طالق و جدایى مرد و زنى را آه از                    مبارات 

اند  گویند و توافق آرده» طالق مبارات«هم بيزارند با شرایط خاّص خودش 

آه زن تمام َمهرش را یا بخشى از آن را به شوهر ببخشد تا او را طالق دهد   

 .چه قبًال به زن داده صرف نظر نمایدو شوهر هم از آن

 .شود» حيض«زنى آه نخستين بار  مبتدئه 

ها، چيزهایى آه شرعًا روزه و نماز و غير آنها را            باطل آننده  مبطالت 

 .آند باطل مى

بنا نهاده شده، بنا شده، اساس، اصول و قواعدى آه مورد قبول  مبنى 

 .فقيه در استنباط احكام شرعيه فرعّيه است

 .اى شده است آسى آه متعهد سرپرستى عمل یا شغل یا اداره صّدى مت

چيزى آه ذاتًا پاك است ولى در اثر برخورد مستقيم یا غير                      متنّجس 

 .مستقيم با شىء نجس، به نجاست آلوده شده است

 .شرم، گستاخ حيا، بى مفتضح، رسوا، بى متهّتك 

 .آافى، ساقط آننده تكليف مجزى 

 . آه صاحبش معلوم نيستمالى المالك  مجهول

 .آسى آه در حال جان دادن است، نزدیك به مرگ محتضر 

 .خواب بيننده، آسى آه در خواب منى از او خارج گردد محتلم 

 .مانع، آنچه از آن پرهيز آنند محذور 

یا ) خویشاوندى(خویشاوندان نزدیك، آسانى آه به خاطر نسب      َمْحَرم 

شود مانند   دواج با آنها حرام ابدى مى       یا ازدواج، از   )  شير خوردن (رضاع  

خواهر، مادر، دختر، دختِر دختر، جد، عمو، عمه، خاله، دایى، نبيره،                          

، مادر زن و مادر او، دختر و خواهر             )ربيبه(فرزندان زن از شوهر قبلى        

گویند یعنى   البته زن و شوهر را هم محرم مى        ;  رضاعى، زن پدر، زن پسر    

 .ن جایز استنگاه و لمس تمام اعضاى بدنشا

 .آسى آه در حال احرام حج و یا عمره است ُمحِرم 

و مقلد در   (اشكال دارد، صّحت و تمامّيت آن مشكل است            محّل اشكال 

 ).تواند به مجتهد دیگرى مراجعه نماید این گونه موارد مى

توان به مجتهد       صحيح نيست و در این مورد مى                محّل اشكال است 

 .دیگر مراجعه آرد

 .باید احتياط آند ل محّل تأّم

 .محّل طبيعى خروج ادرار و مدفوع مخرج بول و غائط 

 .آن پرداخت شده است) یك پنجم(مالى آه خمس  مخّمس 



 201                                                               اهللا العظمى حاج شيخ یوسف صانعى حضرت آیة مطابق با فتاواى مرجع عاليقدر المسائل رساله توضيح
 

 .اى است آه تقریبًا ده سير ظرفيت دارد پيمانه ُمّد 

 .نرمى آردن، مهربانى، سخت نگرفتن مدارا 

 .خواهان، اّدعا آننده، خواهان حّقى بودن مّدعى 

هاى تحریك آننده  رطوبتى آه پس از بازى با همسر یا دیدن صحنه  مذْى

 .شود شهوت، از انسان خارج مى

 .آسى آه قبًال مسلمان بوده و از اسالم برگشته است مرتد 

آسى آه از پدر یا مادر یا پدر و مادر مسلمان متولد شده                  مرتد فطرى 

 .و خودش نيز مسلمان بوده و سپس آافر شده است

آسى آه از پدر و مادر غيرمسلمان متولد شده ولى                             ى مرتد مّل

 .خودش مسلمان شده و مجددًا از اسالم برگشته است

 .اى آه خود به خود مرده باشد حيوان مرده مردار 

 ).آرنج(مفصل بين استخوان بازو و ساق دست  مرفق 

 .آيفيت و چگونگى وضع جسمى و روحى یك فرد مزاج 

شتر از هشت فرسنگ آه چهل و پنج             مسافرت به بي    مسافت شرعى 

باشد یا چهار فرسنگ رفت و چهار فرسنگ برگشت آه                            آيلومتر مى  

 .آيلومتر برگشت است» ۵/٢٢«آيلومتر رفت و » ۵/٢٢«مجموعًا 

اى است آه بين صاحب درخت و        یكدیگر را آب دادن، معامله     مساقات 

ماید در مقابل   امثال آن با عامل و آارگرى آه درختان را آب دهد و تربيت ن              

 .شود مقدار معّين از ميوه و غير آن واقع مى

 .تأخير انداختن، آوتاهى، اهمال مسامحه 

 .آید زنى آه خون استحاضه از او مى مستحاضه 

پسندیده، نيكو، قول یا فعلى آه گفتن و انجام آن ثواب اخروى                 مستحب 

 .دارد و ترآش مانعى ندارد

ت، آسى آه امكانات و شرایط سفر        آسى آه داراى توانایى اس      مستطيع 

 .حج از نظر مالى و غير مالى برایش فراهم است

سرایت آننده، مثل نجاستى آه از چيزى به چيز دیگر منتقل                   مسرى 

 .شود، یا مرضى آه از آسى به شخص دیگر سرایت نماید

 .چيزى آه مست آننده است مسكر 

سى آه خرجى    آ(چيز، نادار، آسى آه از فقير            تهيدست، بى  مسكين 

 .گذراند تر مى امور زندگى را سخت) اش را ندارد سال خود و عائله

دست زدن به بدن انسان مرده، آه قبل از غسل و بعد از سرد                  مّس مّيت 

 .شدن بدن او موجب غسل مّس مّيت است

هر چيزى آه مشترك و تقسيم نكرده باشد، مال مشترك بين                     مشاع 

 .باشدچند نفر آه سهم آنها جدا نشده 

محّل معروفى است در مّكه با حدود معّينى آه حاجيان بعد            َمْشَعرالحرام 

از وقوف در عرفات در مغرب شب دهم و فراغت از آن باید به آنجا آوچ                     

 .نمایند و از طلوع صبح تا قبل از طلوع آفتاب نّيت وقوف نمایند

اى آه در زیر پوست شكم          اى است خوشبو آه از آيسه         ماده مشك 

 .شود ى نر و مجاور عضو تناسلى اوست گرفته مىآهو

شناخته شده نزد اآثر مردم، یا نظر و قولى آه اآثر فقها آن را                مشهور 

 .قبول دارند

عقدى است آه به موجب آن طرفين اعالن رضایت و تسالم بر         مصالحه 

امرى آنند، خواه به ملكيت درآوردن عين باشد یا منفعت، یا اسقاط دین و یا                 

 .غير آنحق و 

آبى است آه آن را از         »  آب مضاف «اضافه شده، زیاد شده،        مضاف 

بگيرند و یا با چيز دیگر مخلوط شود آه دیگر             ...  چيز دیگر مثل هندوانه و     

 .به آن آب گفته نشود

 .گردانيدن آب در دهان و شستن دهان با آن مضمضه 

 .تنگنا، تنگدستى، گرفتارى مضيقه 

 . به طرب درآورندهفرح بخش، شاد آننده، مطرب 

ها، چيزهایى آه از نظر اسالم برطرف آننده                        پاك آننده    مطهرات 

 .باشد نجاست مى

ستمهایى آه بر آس یا آسانى وارد شده، اموالى آه به مجتهد                 مظالم 

 .دهند طلبى آه طلبكار آن معلوم نيست مى الشرائط بابت جامع

وراك و پوشاك و     زندگانيها، آنچه بوسيله آن زندگى آنند از خ           معاش 

 .غيره، آارمزد

 .گفت و شنود آردن باهم، دوستى و رابطه داشتن با هم معاشرت 

 .قابل اعتنا، قابل اهميت، مورد توجه معتنابه 

 .عهد آرده شده، شناخته شده، متداول معهود 

 .باشد چيزى آه داراى عيب و نقص مى معيوب 

 . غير آنفریب خورده، گول خورده در خرید و فروش و مغبون 

 ...آند مثل خوردن و آشاميدن و آنچه روزه را باطل مى مفطرات 

 .نزدیك شدن به هم، نزدیكى آردن و آميزش جنسى مقاربت 

 .آوتاهى آننده، آسى آه درآار خود اهمال و سستى آند مقّصر 

ناپسند، یكى از احكام پنجگانه تكليفى است و آن امرى است آه  مكروه 

و در چيزهایى آه بدل دارد             .   ترآش بهتر است       انجامش حرام نيست و       

 .شود مثل نماز در حمام موجب آم شدن ثواب عمل مى

به زحمت و مشّقت افتاده، آودآى آه به سّن بلوغ رسيده و                       مكّلف 

 .آند آه اوامر الهى را عمل و نواهى او را ترك نماید شرعًا وظيفه پيدا مى

 .با زنبازى آردن با هم، شوخى آردن مرد  مالعبه 

داشتن، تأخير آردن در آارى یا        معطل آردن، در انتظار نگه      مماطله 

 .در پرداخت مال و حّق طلبكار

با آسى دوستى و پيوستگى داشتن، آار و عملى را پى در پى                 مواالت 

 .و پشت سرهم بدون فاصله انجام دادن

 .اجاره دهنده، آرایه دهنده موجر 

درشت گفته   خشكيده انگور دانهنوعى انگور خشكيده، مویز به مویز 

 .شود مى

زن فراموش آار، زنى آه عادت ماهيانه خود را فراموش                      ناسيه 

 .آرده است آه چند روز است

غنيمت، عطّيه، نماز مستحّبى آه زیادتى بر نمازهاى واجب است               نافله 

 .اى است الهى مثل نماز شب و عطّيه
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ندگى نياز دارد از      آسى آه وجه معاش و چيزهایى آه در ز               نانخور 

 .شود او حساب مى» نانخور«ناحيه دیگرى تأمين شود، 

 .گشودن قبر مرده و آشكار شدن او نبش قبر 

حّد معّين از هر چيز، حد معّينى براى اموالى آه شارع مقدس               نصاب 

در آنها زآات قرار داده، آه اگر به آن حد و مقدار برسد دادن زآات بر                           

 .شود  مىدارندگان آن اموال واجب

دو رآعت نمازى آه در شب اول دفن مّيت براى او                            نماز وحشت 

و در رآعت دوم       »  الكرسى آیة«و   »  حمد«خوانند آه در رآعت اول            مى

خوانند و ثوابش    را مى )  اّنا انزلنا (»  ده مرتبه سوره مبارآه قدر    «و  »  حمد«

 .آنند را به مّيت هدیه مى

ا حيوان قسمتى از آن را            باقى مانده غذایى آه انسان ی            نيمخورده 

 .خورده باشد، باقى مانده طعام

 .سرآشى به آارى، تفتيش، بررسى آردن عضو وارسى 

 .وفا آننده به عهد، آافى، آامل وافى 

 .چهره، صورت، دليل، عنوان وجه 

 .آید بيرون مى) بول(آب غليظ سفيد رنگى آه گاهى بعد از ادرار  َوْدى 

 عنوان امانت پيش آسى بگذارند                 امانت، مالى را آه به              ودیعه 

 .گویند مى» ودیعه«

 .شود رطوبتى آه گاهى بعد از خارج شدن منى دیده مى َوْذى 

تردید و شّكى آه در ضمير انسان پدید آید، شك و شبهه در                        وسواس 

عبادات و احكام مذهبى خصوصًا در طهارت و نجاست، آنچه شيطان در دل       

 .برانگيزدانسان بيفكند و او را به آار بد 

اى را انداختن و بدون توّقف آن را           حرآت آخر آلمه   وصل به سكون 

 .به آلمه بعد چسباندن

سفارش شده، آسى آه به وى سفارش و وصّيت شده آه آارى              وصّى 

را براى وصّيت آننده انجام دهد یا اموال او را بعد از مرگش سرپرستى و                   

 .تقسيم نماید

 .دن با زننزدیكى آر; مال آردن پاْى وطى 

اى به غير از         یعنى مردى آه به اشتباه با زن بيگانه                   وطى به شبهه 

 .باشد، نزدیكى نماید همسر خود به خيال اینكه همسرش مى

اى را گفتن و بين آن          زیر یا زبر یا پيش آخر آلمه           وقف به حرآت 

 .آلمه و آلمه بعد از آن فاصله دادن

 است آه به موجب آن          واگذارى، سپردن آار به غير، عقدى          وآالت 

توانست در آن دخالت آند به دیگرى           انسان آارى را آه خودش شرعًا مى         

 .واگذار نماید تا به جاى او انجام دهد

 .آسى آه آار به وى واگذار شده تا به جاى دیگرى انجام دهد وآيل 

 .سرپرستى، تسّلط داشتن والیت 

گرى است تا   دوست، آسى آه به دستور شارع مقدس سرپرست دی          ولّى 

در امور او با شرایط خاص دخالت آند، مثل پدر و جّد و حاآم شرع آه بر                    

 .والیت دارند... فرزندان صغير و دیوانه

بخشش، عقدى است آه به موجب آن یك نفر مالى را مجانى ملِك                    هبه 

 .دیگرى آند یا به او مالى ببخشد آه او هم در مقابل به او چيزى ببخشد

درى، مفتضح ساختن، شكستن حرمت،                      پرده    رسوا آردن،     هتك 

 .احترامى بى

 .خراب آردن، ویران نمودن هدم 

 .تحفه، پيشكش هدیه 

زنى آه اگر غير سّيده باشد، پنجاه         ;  زنى آه دیگر حيض نبيند      یائسه 

 .سال قمرى و اگر سّيده باشد، شصت سال قمرى از سّن او گذشته باشد

 
 
 
 

 فهرست مطالب
 

١� احكام تقليد 
٢� احكام طهارت 

٢� آب مطلق و مضاف  
٢� آب ُآر. ١   
٣� آب قليل. ٢   
٣� آب جارى. ٣   
٣� آب باران. ۴   
۴� آب چاه. ۵   
۴� احكام آبها  
۴� )بول و غائط آردن(احكام َتَخّلى   
۵� ِاستبراء   

۶� مستحّبات و مكروهات تخّلى   
۶� نجاسات  
۶� بول و غائط. ٢ و ١   
۶� منى. ٣   
۶� ُمردار. ۴   
۶� خون. ۵   
٧� سگ و خوك. ٧ و ۶   
٧� آافر معانِد دینى. ٨   
٧� شراب. ٩   
٨� فّقاع. ١٠   
٨� َعرق شتر نجاستخوار. ١١   
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٨� عرق ُجُنب از حرام   
٨� راه ثابت شدن نجاست  
٨� چگونگى نجس شدن چيزهاى پاك  
٩� احكام نجاسات  
١٠� ُمطهرات  
١٠� آب. ١   
١٢� زمين. ٢   
١٢� آفتاب. ٣   
١٢� استحاله. ۴   
١٣� آم شدن دو سوِم آب انگور. ۵   
١٣� انتقال. ۶   
١٣� ماسال. ٧   
١٣� َتبعيت. ٨   
١۴� برطرف شدن عين نجاست. ٩   
١۴� ِاستبراى حيوان نجاستخوار. ١٠   
١۴� غایب شدن مسلمان. ١١   
١۴� احكام ظرفها  
١۵� وضو  
١۶� وضوى ارتماسى   
١۶� دعاهایى آه موقع وضو گرفتن مستحب است   
١۶� شرایط وضو  
١٨� احكام وضو  
١٩� يزهایى آه باید براى آنها وضو گرفتچ  
١٩� آند چيزهایى آه وضو را باطل مى  
١٩� احكام وضوى َجبيره  
٢٠� غسلهاى واجب  
٢٠� احكام جنابت  
٢٢� آه بر ُجُنب حرام استآارهایى   
٢٢� آارهایى آه بر ُجُنب مكروه است  
٢٢� غسل جنابت  
٢٢� غسل ترتيبى. الف   
٢٣� غسل ارتماسى. ب   
٢٣� لاحكام غس  
٢۴� استحاضه  
٢۴� احكام استحاضه  
٢۶� حيض  
٢٧� احكام حائض  
٢٩� اقسام زنهاى حائض  
٢٩� ه و عددیهصاحب عادت وقتي. ١   
٣٠� صاحب عادت وقتيه. ٢   
٣١� صاحب عادت عددیه. ٣   

٣٢� مضطربه. ۴   
٣٢� مبتدئه. ۵   
٣٢� ناسيه. ۶   
٣٢� مسائل متفّرقه حيض  
٣٣� نفاس  
٣٣� غسل مّس مّيت  
٣۴� احكام اموات  
٣۴� احكام محتضر  
٣۴� احكام بعد از مرگ  
٣۵� احكام غسل و آفن و نماز و دفن مّيت  
٣۵� احكام غسل مّيت  
٣۶� احكام آفن مّيت  
٣٧� احكام ُحنوط  
٣٧� احكام نماز مّيت  
٣٨� ماز مّيتدستور ن  
٣٨� مستحّبات نماز مّيت  
٣٩� احكام دفن  
٣٩� مستحّبات دفن  
۴١� نماز وحشت  
۴١� نبش قبر  
۴١�  مستحبغسلهاى  
۴٢� تيّمم  
۴۴� چيزهایى آه تيّمم بر آنها صحيح است  
۴۵� آيفيت تيّمم  
۴۵� احكام تيّمم  

۴٧� احكام نماز 
۴٧� نمازهاى واجب  
۴٧� نمازهاى واجب یوميه  
۴٧� وقت نماز ظهر و عصر  
۴٨� وقت نماز مغرب و عشا  
۴٨� وقت نماز صبح  
۴٨� احكام وقت نماز  
۴٩� نمازهایى آه باید به ترتيب خوانده شود  
۵٠� نمازهاى مستحب  
۵٠� هاى یوميه وقت نافله  
۵١� نماز غفيله  
۵١� احكام قبله  
۵١� پوشانيدن بدن در نماز  
۵٢� لباس نمازگزار  
۵۵� مواردى آه الزم نيست بدن و لباس نمازگزار پاك باشد  
۵۶� چيزهایى آه درلباس نمازگزار مستحب است  
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۵۶� هایى آه درلباس نمازگزار مكروه استچيز  
۵۶� مكان نمازگزار  
۵٨� جاهایى آه نماز خواندن در آنها مستحب است  
۵٨� جاهایى آه نماز خواندن در آنها مكروه است  
۵٨� سجداحكام م  
۵٩� اذان و اقامه  
۶٠� ترجمه اذان و اقامه  
۶١� واجبات نماز  
۶١� نّيت. ١   
۶٢� االحرام تكبيرة. ٢   
۶٢� )ایستادن(قيام . ٣   
۶٣� قرائت. ۴   
۶۶� رآوع. ۵   
۶٧� سجود. ۶   
۶٩� چيزهایى آه سجده بر آنها صحيح است    
٧٠� سجدهمستحّبات و مكروهات     
٧٠� سجده واجب قرآن    
٧٠� تشّهد. ٧   
٧١� سالم نماز. ٨   
٧١� ترتيب. ٩   
٧١� مواالت. ١٠   
٧٢� ُقنوت  
٧٢� ترجمه نماز  
٧٢� ترجمه سوره حمد. ١   
٧٢� ترجمه سوره توحيد. ٢   
ترجمه ذآر رآوع و سجود و ذآرهایى آه بعد از آنها                     .  ٣  

٧٣� مستحب است 
٧٣� ترجمه قنوت. ۴   
٧٣� ترجمه تسبيحات اربعه. ۵   
٧٣� ترجمه تشّهد و سالم. ۶   
٧۴� تعقيب نماز  
٧۴� )صلى اهللا عليه وآله( صلوات بر پيامبر اآرم  
٧۴� ُمبِطالت نماز  
٧۶� چيزهایى آه در نماز مكروه است  
٧۶� توان نماز واجب را شكست مواردى آه مى  
٧۶� شّكيات نماز  
٧۶� آند شكهایى آه نماز را باطل مى. الف  
٧٧� شكهایى آه نباید به آنها اعتنا آرد. ب  
٧٧� شك در چيزى آه محّل آن گذشته است. ١   
٧٨� شّك بعد از سالم. ٢   
٧٨� شّك بعد از وقت. ٣   

٧٨� )آند آسى آه زیاد شك مى(شّك آثيُرالّشك . ۴   
٧٩� شّك امام و مأموم. ۵   
٧٩� شّك در نماز مستحّبى. ۶   
٧٩� شكهاى صحيح. ج  
٨١� نماز احتياط  
٨٢� سجده سهو  
٨٣� دستور سجده سهو   
٨٣� قضاى سجده و تشّهد فراموش شده  
٨۴� آم و زیاد آردن اجزا و شرایط نماز  
٨۴� نماز مسافر  
٨٩� مسائل متفّرقه  
٩٠� نماز قضا  
٩١� نماز قضاى پدر آه بر پسر بزرگتر واجب است  
٩١� نماز جماعت  
٩۴� شرایط امام جماعت  
٩۴� ام جماعتاحك  
٩۶� چيزهایى آه در نماز جماعت مستحّب است  
٩۶� چيزهایى آه در نماز جماعت مكروه است  
٩۶� نماز جمعه  
٩٧� نماز آیات  
٩٧�  نماز آیاتدستور   
٩٧� نماز عيد فطر و قربان  
٩٩� اجير گرفتن براى نماز  

١٠٠� احكام روزه 
١٠١� نّيت  
١٠١� آند آه روزه را باطل مىچيزهایى   
١٠٢� خوردن و آشاميدن. ١   
١٠٢� ِجماع. ٢   
١٠٢� استمنا. ٣   
� )صلى اهللا عليه وآله(ستن به خدا و پيامبردروغ ب. ۴  
١٠٢ 
١٠٣� رساندن غبار غليظ به حلق. ۵   
١٠٣� فرو بردن سر در آب. ۶   
 و نفاس تا اذان صبح            باقى ماندن بر جنابت و حيض            .  ٧  
 �١٠۴ 
١٠۵� اماله آردن. ٨   
١٠۵� قى آردن. ٩   
١٠۵� آند احكام چيزهایى آه روزه را باطل مى  
١٠۶� دار مكروه است آنچه براى روزه  
١٠۶� مواردى آه قضا و آّفاره واجب است  
١٠۶� آّفاره روزه  
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١٠٧� مواردى آه فقط قضاى روزه واجب است  
١٠٧� احكام روزه قضا  
١١٠� احكام روزه مسافر  
١١٠� آسانى آه روزه بر آنها واجب نيست  
١١١� ماهراه ثابت شدن اول   
١١١� هاى حرام و مكروه روزه  
١١١� هاى مستحب روزه  
مواردى آه مستحّب است از مبطالت روزه خوددارى شود                        
 �١١٢ 

١١٢� احكام اعتكاف 
١١٢� شرایط اعتكاف  
١١٣� چيزهایى آه بر معتكف حرام است  

١١٣� احكام ُخمس 
١١٣� منفعت آسب. ١  
١١۶� معدن. ٢  
١١٧� گنج. ٣  
١١٧� مال حالل مخلوط به حرام. ۴  
آید واسطه فرو رفتن در دریا به دست مى              جواهرى آه به       .  ۵ 
 �١١٧ 
١١٨� غنيمت. ۶  
١١٨� زمينى آه آافر ِذّمى از مسلمان بخرد. ٧  
١١٨� مصرف ُخمس  

١١٩� احكام زآات 
١٢٠� شرایط واجب شدن زآات  
١٢٠� )غالت اربع(زآات گندم، جو، خرما و آشمش   
١٢٢� زآات طال و نقره  
١٢٢� )انعام ثالثه(زآات شتر، گاو و گوسفند   
١٢٢� نصاب شتر. ١   
١٢٣� نصاب گاو. ٢   
١٢٣� نصاب گوسفند. ٣   
١٢۴� مصرف زآات  
١٢۵� اند شرایط آسانى آه مستحّق زآات  
١٢۶� نّيت زآات  
١٢۶� مسائل متفّرقه زآات  
١٢٨� زآات فطره  
١٢٩� مصرف زآات فطره  
١٣٠� مسائل متفّرقه زآات فطره  

١٣٠� احكام حج 
١٣١� )عليهم السالم(زیارت معصومين  

١٣٢� احكام امر به معروف و نهى از منكر 
١٣٢� شرایط امر به معروف و نهى از منكر  

١٣٣� معروف و نهى از منكرمراتب امر به   
١٣۴� مسائل دفاع 

١٣۴� احكام خرید و فروش 
١٣۴� چيزهایى آه در خرید و فروش مستحّب است  
١٣۴� معامالت مكروه  
١٣۴� معامالت باطل  
١٣۶� شرایط فروشنده و خریدار  
١٣۶� شرایط جنس و عوض آن  
١٣٧� صيغه خرید و فروش  
١٣٧� ها خرید و فروش ميوه  
١٣٧� نقد و نسيه  
١٣٨� معامله َسَلف  
١٣٨� مله َسَلفشرایط معا  
١٣٨� احكام معامله َسَلف  
١٣٨� توان معامله را به هم زد مواردى آه مى  
١۴٠� مسائل متفّرقه خرید و فروش  

١۴٠� احكام شرآت 
١۴٢� احكام صلح 
١۴٢� احكام اجاره 

١۴٣� دهند شرایط مالى آه آن را اجاره مى  
١۴٣� دهند اى آه مال را براى آن اجاره مى شرایط استفاده  
١۴۴� مسائل متفّرقه اجاره  
١۴۵� احكام سرقفلى  

١۴۶� احكام ُجعاله 
١۴۶� بيمه  

١۴٧� احكام مزارعه 
١۴٨� احكام مساقات 
١۴٩� توانند در مال خود تصّرف آنند آسانى آه نمى 
١۴٩� احكام وآالت 
١۵٠� احكام قرض 

١۵٢� سفته  
١۵٢� معامالت بانكى  

١۵٣� احكام حواله دادن 
١۵۴� احكام رهن 

١۵۴� احكام ضامن شدن 
١۵۵� احكام آفالت 
١۵۵� )امانت(احكام ودیعه  
١۵۶� احكام عاریه 

١۵٧� )زناشویى(حكام ِنكاح ا 
١۵٨� احكام عقد  
١۵٨� دستور خواندن عقد دایم  
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١۵٨� دستور خواندن عقد غيردایم  
١۵٨� شرایط عقد  
١۵٩� توان عقد را به هم زد عيبهایى آه به واسطه آنها مى  
١۵٩� اى از زنها آه ازدواج با آنان حرام است عده  
١۶١� احكام عقد دایم  
۶١١� ُمتعه یا صيغه  
١۶٢� احكام نگاه آردن، حجاب و پوشش  
١۶٢� مسائل متفّرقه زناشویى  
١۶٣� )رضاع(احكام شيردادن   
١۶۴� شرایط شير دادنى آه عّلت َمحرم شدن است  
١۶۵� آداب شير دادن  
١۶۵� مسائل متفّرقه شير دادن  
١۶۶� )باروى مصنوعى( تلقيح   
١۶۶� جلوگيرى از باردارى  
١۶۶� سقط جنين  

١۶٧� احكام طالق 
١۶٧� عده طالق  
١۶٨� عده زنى آه شوهرش مرده است  
١۶٨� طالق بائن و طالق ِرْجعى  
١۶٩� احكام رجوع آردن  
١۶٩� طالق ُخلع  
١۶٩� طالق ُمبارات  
١۶٩� مسائل متفّرقه طالق  

١٧٠� احكام غصب 
١٧١� )آند مالى آه انسان آن را پيدا مى(احكام ُلَقطه  

١٧٣� احكام سر بریدن و شكار آردن حيوانات 
١٧٣� دستور سر بریدن حيوانات  
١٧٣� شرایط سر بریدن حيوان  
١٧۴� دستور آشتن شتر  
١٧۴� چيزهایى آه موقع سر بریدن حيوانات مستحب است  
١٧۴� چيزهایى آه در سر بریدن حيوانات مكروه است  
١٧۴� سلحهاحكام شكار آردن با ا  
١٧۶� شكار آردن با سگ شكارى  
١٧۶� صيد ماهى  
١٧۶� صيد ملخ  

١٧۶� احكام خوردنيها و آشاميدنيها 
١٧٧� ى آه موقع غذا خوردن مستحب استچيزهای  

١٧٧� چيزهایى آه در غذا خوردن مكروه است  
١٧٨� مستحبات آب آشاميدن  
١٧٨� مكروهات آب آشاميدن  

١٧٨�  و َعهداحكام َنذر 
١٧٩� احكام َقَسم خوردن 

١٨٠� احكام وقف 
١٨١� احكام وصّيت 
١٨۴� احكام ارث 

١٨۴� ارث دسته اول  
١٨۵� ارث دسته دوم  
١٨۶� ارث دسته سوم  
١٨۶� ارث زن و شوهر  
١٨٨� مسائل متفّرقه ارث  

٨١٨� احكام پيوند و تشریح 
١٨٨� پيوند اعضا  
١٨٨� تشریح  

١٨٩� استفتائات 
١٨٩� تقليد  
١٨٩� سّن بلوغ  
١٨٩� طهارت  
١٩٠� نماز  
١٩٠� نماز جماعت  
١٩١� نماز مسافر  
١٩١� روزه  
١٩١� خمس  
١٩٢� زآات  
١٩٢� حـج  
١٩٣� نكاح  
١٩٣� عقيقه  
١٩٣� نذر  
١٩٣� هبه  
١٩٣� غنا  
١٩۴� ربا  
١٩۴� استخاره  
١٩۴� مسائل متفّرقه  
١٩۵� نامه واژه

 
 
 


