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 مقدمه:

 دین و دینداری
 

 
 

 نیدر د قیضرورت تحق
ه از کست ق و جستجویبه تحقاو ش یان جانداران، گرایبه انسان در م منحصر یهایژگیاز و یکی
انسان را هموار  رکر تفیه مسکست جستجو ق وین تحقی؛ همشودمیمحسوب  او یاصل یهامشخّصه

 ند.کیل میتبد یمنطق یبخشد و او را به موجودیم یم و انسجام خاصسازد و به آن نظیم
د یآیم وجودبه ه در انسان کاست  ییدهایها و ترددغدغه ی ازد، تبلوریدار یش رویه پک آنچه

ش را یخو یق بتواند مجهولهاین طریسازد تا از ایا رهنمون مهو او را به چراها، چطورها و چگونه
ها نبود، کدها و شیل شود. مطمئنّاً اگر آن تردیش نایند و به اهداف مطلوب خوکل یبه معلوم تبد

ل کز شینآدمی ار کقها، استداللها و افین پرسشها نباشد، تحقین سؤالها و پرسشها هم نبود و اگر ایا
هم  یساز بشرن و فرهنگیآفرتمدّن یهاشهیو اند یماالت معرفتک، یرشد علمرد و طبعاً از یگینم

 جستجوگر و پرسشگر خلق شده یو فطر یعیطبطور به ه انسانکتوان گفت ینخواهد بود. م یخبر
ق یانسان از تحق یاگر روز .شودیهم از او جدا نم یاشه با انسان بوده است و لحظهین حالت همیو ا

ات یلق، علم مطلق و حمط ید به هستیا بایخود دست بردارد،  یو از پرسشها ندهماو جستجو باز
خود را از  یت انسانید هویا بایابد و ی ییق جهان مادّه رهایَّضم و از عالم تنگ و هدمطلق واصل ش
 د.یل درآیو فاقد عقل، شعور و تحلجامد  یصورت موجودبه دست بدهد و 
ر کف یاست دارا یموجود لذاد؛ یدغدغه و ترد یدارا و سشگراست پر یانسان هالفطرمیانسان سل

ن خلق یانسان را چن ،شها، پرسشها و پژوهشهاست. پروردگار جهانکنکاه محصول همان کشه یو اند
 ق ویبه تحق وی ۀنندکن دعوتیاوّل یجستجوگر است. فطرت انسان یفطرطور به رده است و انسانک
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سب علوم و ک ریمس  ۀنندکه هموار کاوست  یامبر باطنین پیدهاست و همیترد رفع یبرا شتال
 است.  یماالت انسانکو  یاتیو ح یمعارف ضرور

 یدارنین و دیاصل دتوجه به پردازد میبه آن  یو فطر یعیطبطور به ه انسانک یاز جمله موارد
ند ینشیمش مجهول و ناشناخته مانده آرام نیه براک یمهم ۀمسئله در برابر هر ک یطور است. همان

 یسازد و برایآن مطرح م ۀدربار یسؤاالت شمرده وخود فرض و واجب  یبرارا آن ۀق درباریو تحق
ه کچرا  ؛ن استیز چنین نید ۀند، دربارکیفروگذار نم یچ تالشیح آن از هیو فهم صح کل به درین
دین ه کند ید ببیباق دارد. پس انسان یعم یاانسان رابطه یوجود یایه با تمام زواکاست  ین مدّعید

جا کدهد، از یت نشان میحساس یمسائلچه  دربارۀست، جاکعمل آن تا ۀ د، محدودیگویچه م
 ۀق دربارین، تحقیق در دیند. تحقکمیارتباط برقرار   بشر چگونه یبا شئون زندگ و آمده است

ن، یداش در کنکو  یبشر است. بررس گیشیهم ین سعادت و خوشبختیتضم یه مدّعکاست  یراه
ت یت آنها انسان هویه در صورت درست بودن، با رعاکاست  یو موضوعات مسائل دربارۀق یتحق
رده و به قهقرا و ک یردن آنها هم انسان را از خود تهکت نیابد و رعاییم ش را بازیخو یواقع
نگ فره ۀعامل سازندمهمترین  ۀق دربارین، تحقیر دق دیتحق هکنیشاند. باألخره اکخواهد  ینابود
 . خواهد بود یبشرۀ ات و سعادت جاودانیح ۀنندکن یتهاست و از عوامل تضمیعنو، تمدّنها و میبشر

 یو زندگ یبه جاودانگاو ل ین، میمربوط به د مسائل یبررس یانسان برا کعوامل محرّدیگر از 
تجو، ن جسی، اگر انسان در ااین ترتیببه . استدر فطرت انسان  و این میلی است کهاست  یشگیهم

نان خواهد یق دهد، اطمیا با آن تطبش ریخو یرد و زندگرگینِ حق را بیابد و دیا بش ریمطلوب خو
 افته است.یرا  یشگیات جاودانه و سعادت همیه راه حک یافت

 یشگیات جاودانه و سعادت همیح ۀنندکن یه از عوامل تضمکنیوه بر اعال نیداشاره شد که 
 یبرا ییتنهابه عد دوم هم ن بُیست. همهز یهنگها و تمدّنها نفر یریگلکش یاست، از عناصر اصل

ت یاهم جهته از کز وجود دارند ین یگریند، گرچه ابعاد دکیت میفاکآن  ۀق درباریضرورت تحق
 یو اخالق یاسی، سیات اجتماعین در حیدۀ العاداز آنها نقش فوق یکیستند و یمتر از جهت فوق نک

 بر کسی پوشیده نیست.هم ر ین تأثینوع بشر است و ا
و  یتی، تربیاخالق ی، روشهایاجتماع یتهاکجاد حریرا در ا یان الهیتواند نقش ادیم یسکا یآ
 یهاج تودهیو بس کیرا در تحر یان آسمانیتواند نقش ادیم یسکا یند؟ آکار کان ب نفوسیتهذ
در  العادهالوه بر نقش فوقعن ید ست کهنرویاز ا ند؟ک یها نفیعدالتیمبارزه با ظلم و ب یبرا یمردم
ج یج و بسییان مردم و تهید مونیجاد پیز در این یاالعاده، نقش خارقهاو تمدّن هافرهنگگیری شکل
ب یه ظلم و ستم و اصالح نفوس و تهذیعل یبشر یانقالبها یو حتّ یجمع یتهاکحر یبرا آنها
انسانها، همانا  ین مطلب برایتربن و واجید اولیفوق، شا نکاتانسانها دارد. با توجه به  یاخالق
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 . 3دارد یفطرت انسان درشه یه رک یی، نداآنست قتین و حقیاصل د ۀدربارق یتحق
و ملزومات آنست. « بعثت»ۀ دیسازد، پدیم ین را ضروریق در امر دیه تحقک یمطلب سوّم

ز مانند ین نآ هکهستند  یابرجسته یهایژگیات و ویخصوص یدارا یامبران الهیان بعثت و پیمدّع
 یدا شدند و مدّتیز پین نیدروغ یمدّع یان گروهین میاگرچه در ا ؛ار استکقابل انریخود بعثت، غ

، یعنی پیامبران الهی و مدعیان ن دو گروهیگاه اچیعقال ه یردند، ولکدور خود جمع را  یاز عدّهین
گاه هر چیه و بوده استگر جدا یدکیا همواره از رده و حساب آنهکرا با هم خلط ن دروغین نبوت

شود یافت نمی یسکمقوالت،  سنخ ازن یدر ا کنندگانتأملان یلذا در م .اندنپنداشته سانکیدو را 
 یارتباط معنو ۀداشته باشد و دربار کش ین الهیامبران راستیه در صداقت، سالمت و قداست پک

و با  یفوق بشر یبا قداست و مهذّب کپا ین انسانهایا ند.کد یترد یبا ذات مقدّس ربوب آنان
است از جانب  یبشر ۀسعادت جاودان گرنیه تضمکرا  یزی، چیاز ارتباط خاص اله یبرخوردار

 قیامل و دقکار و با فهم یعشق، عالقه، اخت بااند تا اند و از مردم خواستهردهکخدا به انسانها عرضه 
ندارد. با  یدیدر صداقت آنان ترد یچ عاقلِ منصفینند. هکآن عمل  یرند و به مقتضایبپذرا آن

تفاوت ین بیتواند در ارتباط با اصل دیه انسان نمکست ین یدی، تردی از این دستمسائل توجّه به
، عقل انسان و کندی حکم میضرورت آنچه به چنین .ندکعبور نار آن کاز و بدون تأمل و تدبّر  هماند

 است.  انسان یو باطن یدرون یز، فطرت و ندایمنشأ آن ن

  
 ستین یافکد یمعرفت الزم است، تقل نیاصل د ۀدربار

لذا  .و اطالعات الزم را داشته باشد یموضوعها آگاههمۀ در  ییتنها هتواند بینم یسکطبعاً هر 
 ،جاهل باشده، بلکه ن عالِم نبودنداشته باشد و نسبت به آ یافک آگاهی یموضوع ت بهاگر انسان نسب

 هت از علم و اطالعات اوست. بیتبعنه، مراجعه به شخص عالِم و ین گزیرتمعقول ین حالتیدر چن
شخص  ، از علمِیا کم اطالع رعالمیفرد غ یرویعبارت است از إتّباع و پ« دِ معقولیتقل» بین ترتیا

رجوع انسان ناآگاه به  ه اساساًکست، بلینامطلوب و مذموم ن د، نه تنهاین نوع تقلی. اآگاهعالِم و 
علوم  یهااز رشتهیک ه در هر کگونه همان ؛ییعُقالهم و است عقالنی است که هم  یاهویش ه،آگا
نند کیالزم را ندارند به افراد مطّلع مراجعه م یستند و در آن رشته آگاهین عالمه ک یسانک هم یبشر

به  خردمنده انسان کاست  یعینند. طبکیت میش از علم و اطالعات آنان تبعیخو یر زندگیو در مس
عاقالنه و  ین امریز باشد. ایاً مطمئن و قابل اعتماد نیه اوالً عالم باشد و ثانکند کیمراجعه م یسک

 یهاتهکد است. طبعاً اگر نیبشر و تمام ملل، نحل و صاحبان عقاهمۀ ابنای ان یده در میپسند یروش
رده و ک مراجعه یسکالزم، به هر  یق و بررسیت نشود و انسان بدون تحقید رعایگفته شده در تقل

                                                             
   ، تحقیق سیداحمدحسینی.لکالماعلمفی ۀالذّخیرالهدی در علمه نظرات سیدمرتضیمراجعه شود ب. 3
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و نزد عقال هم مردود  بوده یمذموم و ناپسند تلق ید امرین تقلیند، اک یرو او معرفیخود را تابع و پ
د باشد. یاز تقلن قسم یشود اشاره به همیر میورانه تعبکورکد یه از آن به تقلکد آنچه یاست. شا

د از یه تقلکنیما اک؛ شودمیده شناخته یندو پس ییعُقال ی، امرفرد آگاهاز  ناآگاه فرد یرویپ نیبنابرا
ممنوع و حرام نیز ه عقالً مذموم بوده و شرعاً کاست  یامر هم امطمئنمتخصص، ناآگاه و نریفرد غ

 شناخته شده است. 

وجود آمد و به ه معرفت ک هنگامیرد. یگیقرار م« معرفت»د، ین نوع تقلیمقابل ا ۀدر نقطاما 
، طبعاً در شد آن برخوردار ۀرد و از علم الزم دربارکسب کرا  الزم یآگاه موضوعی ۀانسان دربار

هم داشته باشد  یل مناسبدلیش ینظر خو یند و براکدر آن مورد اظهار نظر  آن فرداگر صورت نیا
نه از  ،ردهکت یتبع خود قت از علمیند، در حقکعمل  یطبق همان معرفت و آگاهخودش هم و 
در آن ه کرا  یه انسان راهکست نیا ق هم شده یآن تشو نسبت به م است وآنچه مه پسگر. یز دیچ

شناخت به راهش ادامه دهد؛ اگر  بر پایۀد بشناسد و یبا ،ندکیمطی ه کرا  یریو مس گذاردقدم می
 .و بعد وارد آن راه بشود دکنسؤال به آن مسیر  معرفت یو دارا داناشناسد از افراد یخودش نمهم 

ر یآن به مس بنا برد و نکیمعرفت است، طبق علم و معرفت خود عمل م اگر خودش صاحب علم و
ق ین صورت تحقیرود. در ابمطمئن  یبه سراغ عالمبایستی ست ین نیدهد و اگر چنیش ادامه میخو

، افتیرا  یه فرد مطمئنکن یند. همکیآغاز مو برای یافتن او آن عالم و راهنما  ۀرا دربار یو بررس
ند و کاطاعت  یسکاز  یق و بررسیاگر بدون تحق اماند. کیت میتبع عرفتش از اوواسطۀ علم و مبه 

عقل مورد  ۀیه هم از ناحکشود، یورانه مکورکد یخطا رفته و دچار تقل او را راهنما قرار دهد، به
 شود. یم بازخواستع شر ۀیرد و هم از ناحیگیمؤاخذه قرار م

و  یجمع یر زندگیندار بودن انسان در مسیو لزوم د نیاصل د ۀا درباریه آک اینستنون بحث کا
بماند؟ و بدون تحقیق تفاوت ین بیاصل د ۀتواند درباریا انسان میرد؟ آکد یتقل توانیز مین یفرد
گران ید ۀعهد ربرا آن یق و بررسیه تحقکباشد  یاگونهبه تواند ین میداصل  باانسان  مواجهۀ ایآ

در باب پذیرش یا گران یه هرچه دک به نحوی ،ندکرفتار دین  ۀدربار گرانید از دیارد و با تقلبگذ
ن یست و در این یدین تقلیاصل د ۀدربارق یتحق ؟ندکطبق نظر آنان عمل  ندیبگوعدم پذیرش دین 

گر اصل یعبارت دبه ند. کت یخودش تبع کوده و از درد خود اهل استدالل بیبا یهر فرد موضوع
تّباع اإلو الزم یافکافراد  یگران، براید صرف نظراته کست ین یئلمسا، از یدارنین و لزوم دید

عطا فرموده و او  یبه وخداوند ه ک ینشیو قدرت انتخاب و گز م عقلکح به یه هر انسانکبل ،باشد
 یرده است، موظّف است خود، نوعکن معمّا برخوردار یحلّ ا یبرا یدرون یشیرا از فطرت و گرا
 ند. کت ینه داشته باشد و از آن تبعین گزیا یابر یاستدالل تامّ و منطق

د به هر یاست و تقل لیاز دل پیروین الزم است، معرفت و یاصل ده در ارتباط با کدر واقع آنچه 
مطلق، طور به موارد و ۀد در همیاگرچه اصل تقل؛ ستین یافکباره نیه اطالق شود در اکهم  ییمعنا
ن و یاصل دپذیرش است، اما در  ییموارد الزم و عقال یه در بعضکست بلیمردود و مذموم ن یامر
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ق و یشمارد، تحقیفه و فرض میوظرا آن مردود است. آنچه عقل از انسان خواسته و یدارنید
و  یمانند آنچه امثال بوعل ید از راه استدالل است. البته استداللیرفع شُبهه و ترد یبرا یبررس

 نیدر سطح ا یرکف ثیاز ح فرادرا تمام ایست، زین نوشتار نیا اند، مورد نظردادهیمالصدرا انجام م
حساب  به پیروید، اگر صِرف یتقل هکست نیا ،ه مهم استک یزیند. چنیستشه یاند ر وکفتامامان 

نان الزم باشد یو وثاقت و اطم یط تخصصیرد، فاقد آن شرایگیقرار م یرویه مورد پک ید و فردیآ
ه کعقل هم  ست.یندود بوده و قابل دفاع ق، تابع باشد، مطمئنّاً مریقو تح یو مقلِّد هم بدون بررس

 هستند، با آن به یرونیب یه حجتهاکع یاست، با آن مخالف است و هم آورندگان شرا یحجّت باطن
د یه از او تقلک یانجام شود و فرد یق و بررسید بعد از تحقیاگر تقل یاند. حتمخالفت برخاسته

ن از او ید ن حال، مقلِّد در اصلِیدر ع ، ولیز برخوردار باشدیوثاقت الزم نشود، از تخصّص و یم
رده و با کحساب باز  یگریعلم د ی، رویدارنین و دیش به دیگرالۀ مسئدر اصل  ، یعنیندک یرویپ

امر  کیه کرا  یندارین صورت، او اصل دیند، در اکم ین و ترسییش را تبین خویتد یگریعلم د
را امور یست، زین قبول نیرده است و اکبنا  یگریعلم و تخصص د یست، روا یو قلب یاعتقاد
د و صِرف اتّباع یطلبند و با تقلیط الزم و مناسب خود را می، مقدّمات و شرایقلب یو باورها یاعتقاد

ده است یالم به اثبات رسکن جهت در فنّ یشود. به همیفراهم نم ی، اعتقاد و باور قلبیگریاز علم د
 یطیگوناگون شرا ید از منظرهایه باکشود، بلیرفته نمینبوّت، پذ یمدّع یامبریصرف ادعا، په با ک

قرار داد،  یابیرد و آنها را مورد ارزکفرد آن شواهد و ادلّه را مشاهده  آنکهرا داشته باشد و پس از 
ن یظور از طرح ارد. منیپذیرد، آن وقت آن ادعا را مکدا یپ اوت ین به حقّانیقینان و یه اطمک یوقت

ت یفاکان یمدّع ی، صِرف ادّعایامبریمان به نبوت و پیه در باب اکه همان طور کنست یمطلب ا
رده و خودشان صاحب کشان حاصل نین به سخن ایقینان و یه مخاطبان، اطمک یند و مادامکینم

ن یز چنین نیش به دیو گرا یندارین و دیاصل د ؛شودیفراهم نم یمعرفت نشده باشند، اعتقاد قلب
؛ پزشک به بیمارهر ۀ اصل لزوم مراجع مثالًم. یزنیگر مید یتر شدن مطلب مثالروشن یبرا است.

 متخصص مراجعه آگاه کد به پزشیند باکدا یپ پزشکاج به یشود و احت بیمار یسکمطمئناً اگر 
معالج  کاز پزش اود یهمان تقل کدستور پزش بیمار بهردن کعمل  .ندکز عمل یند و به دستور او نک

از به یند، نکماهر مراجعه  کد به پزشیمعالجه با یض برایه مرکنیمار در اصل ایهمان ب ، ولیاست
و  یفطر یه امریست چون اصل آن قضین اصل، مقلِّد نیندارد و در ا یسک و پیروی از نظر مراجعه
 است. یدرون

 ین امر فطریا ۀیسا شده است، درده یگر آفرق و پرسشیاهل تحق یفطرطور به هک ین انسانیبنابرا
ل و ید را با تحلیو ترد کو عوامل ش داده ش پاسخیخو یو باطن یدرون یازهایوشد به نکیم

و  آرامشرا به  اشیروح یجانهای، اضطراب و هخود ین ببرد و در حدّ توان علمیاستدالل از ب
 ند. کل یدل تبد ۀنیطمأن
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 ست؟ین چید
آن  یایاز زوا یه در مطالب گذشته به بعضکاز انسانها،  یاریسمطرح در ذهن ب مسائلاز  یکی

اگر  ست؟ین چیه دکست نین رابطه پاسخ داده شد، ایدر ااز سؤاالت مطرح  یاشاره شده و به بعض
ه مطرح شده و ک یاز سؤاالتبسیاری ح از آن ارائه شود، یصح یریف شده و تصوین درست تعرید
 رد. کدا خواهند یپ یسخ مناسبمطرح شود پا آیندهن است در کا ممی

ن در یه احتماالً دکشود یار برده مکبه جزا، پاداش و مجازات  یسر دال به معناکن با یدِ یگاه
و در برخی از آیات قرآن کریم  ار رفته استکبه ن معنا یبه هم« نِیالدِّ وْمِیَ کالِمَ»حمد  ۀسور 1 ۀیآ

قرض و وام است و  معناین، با فتح دال، به یه دَک یدر حال 3.دین برابر با اسالم معرفی شده است
به  ه انسانکباشد  یزیتعهّد و التزام در برابر چ ینوع یگر آن به معناین و مشتقات دین و دَید دِیشا

ن و راه و یی، آیش، وجدان، داوریکل یاز قب یگرید ین معانید یشود. اگرچه برایآن متعهّد م
است  یق همان تعهّدیاز مصاد یکی ،ین معانیاز ا یکاعتقاد ما هر اما به  .اندردهکر کز ذی، ن9روش

خاص  یاز آنها معنا یکه هر کنیر مصداق است، نه اکه به آن اشاره شد و در واقع آنها از باب ذک
شود و منظور از یمصطلح اراده م ییمعنا ،نیجا از دنیند. در ایشمار آبه ن لفظ یا یبرا یاو جداگانه

ه مربوط به مبدأ عالم و خود عالم، اوصاف و افعال کست یی اهایز معارف و شناختنا یاآن مجموعه
ه در ک یو موضوعات مسائلگر یان عالم است و دیو پا اءیاء و اولی، انبیخالق عالم، فرشتگان اله

 انسان با خدا وۀ ه در آنها رابطکهستند  یامکالعملها، مقرّرات و احرند، دستوریگین حوزه قرار میا
ن ین در ایگر، دیعبارت دبه شود. ین مییتب یو اجتماع یفرد یگر موجودات عالم در ابعاد زندگید

از  یدرست کابد و درید به آنها معرفت بیه انسان باکاست  ییتهایاز معارف و واقع یبیکقرائت، تر
نها عمل آ یو سلب یجابیا یرد و به دستورهایدرست، آنها را بپذ کآنها داشته باشد و پس از در

ه انسان نسبت به بخش کشود یل میکتش« یعمل»و « ینظر»ن از دو بخش یل، دین تحلیند. در اک
ن باور، در بخش دوم یدن به اید علم و معرفت توأم با اعتقاد داشته باشد و پس از رسیبا ینظر

ه کاست  یان مجموعهیند. پس اگر گفته شود دکام آن عمل کبه دستورها و اح (ی)بخش عمل
 ست. نی یگزاف رد، سخنکو بعد طبق آن عمل  کسب کردمان ید علم، معرفت و اینسبت به آن با
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 39 )اصول و فروع( نید یۀاوّل میتقس

 ع(اصول و فرو) نیدیۀ م اوّلیتقس
فشان یب و تألیکه با ترکشود یل میکاز اجزاء و عناصر گوناگون تش یاهر مجموعه یعیطب طوربه
 یبندمیتقساز  یعانوا دارای یبکو هر مرن هر مجموعه یآورند. بنابرایوجود مبه را مجموعه آن 

؛ است یبندمیتقساز  مختلفی عانوا دارای نبوده و طبعاً یمستثن موضوعن ین هم از ایدقوانین است. 
 ۀه دربارک یگرید یبندمیو دهها تقس یمالریو غ ی، مالیو اجتماع ی، فردیعبادغیرو  یمانند عباد

ن یتریید ابتدایها و شایبندمین تقسیتراز مهم یکیشود. ن است مطرح کا ممین مطرح است و ید
دست  ف آن گذشت و از آن بهین و تعرید دربارۀق یل ضرورت تحقیه در تحلکاست  آنها، همان

 : است بخش اصلیدو دارای  یان الهیاد. آمد
نسبت به  دیانسان با ای است کهگونه بهو ن مطرح است یدرون ده ک یو موضوعات مسائلالف: 

ند. کل یتبد یقینمان و یو معرفت را به باور، ا آگاهید و بعد همان کسب کنو معرفت  آگاهیآنها 
به  و معرفت درست کسب آگاهی ، همانینید مسائلن دسته از یاعبارتی فلسفۀ وجودی  بهو هدف 
 . ستقان به آنهایمان و ایاباور، حصول در نتیجه آنها و 
به آنها توجه داشته و به آنها د یبا هر فرد دینداریه ک عبارت بهتر دستوراتی بهموضوعات و ب: 

برای  دست آمده و در نتیجۀ عمل به آنهاست که بههم از این دسته موضوعات هدف  عمل کند.
 . فرد عامل به آن دستورات حاصل خواهد شد

 صحیح و سپسمعرفت  آگاهی وه در گروه الف قرار دارند و هدف از آنها، ک مسائلآن دسته 
مانند اصل لزوم معرفت به خدا و  .شوندیده مین نامیاست، اصول د یو اعتقاد درون ین قلبمایا

امامت  یذات مقدّس حضرت حق، نبوت، معاد، حتۀ یض از ناحیاسماء و صفات اقدس او، وسائط ف
م اصل در ین تقسیشوند. در این واقع میف اصول دی، در ردیبندمین تقسیدر ا که یو عدل اله
مجاز د ی، تقلاسالم از مسائل بخشیدر  که گفته شدپیش از این ه کنیرد و ایگیع قرار ممقابل فر

 ؛ن به شمار نرودیات و مسلّمات دیه از ضرورک ین است، آن هم در حدّی، مربوط به فروع داست
به ن شناخته شده است، یات دیه از مسلّمات و ضرورکاز فروع  بخشدر آن ن و یدر اصول د گرنهو
ۀ رد، شامل همیفروع آن قرار گ ایسه بان در مقیست. پس اگر اصول دیز نیجا یدتقل یوجهچیه

 ۀبا تمام اقسامش، نبوت عامّه و خاصه، امامت و خالفت حقّ دیمربوط به اثبات خدا، توح مسائل
اعمال به  ۀعرض یاو برا بازگشتات مجدد انسان پس از مرگ و ی، معاد و حت محمّدیباهل
بندگان، توسط ذات مقدّس حضرت حق در روز  ییف نهایلکن تییان و تعجه یشگاه خدایپ

 دربارۀد ین در آنها الزم است و تقلیقیمان و یه اک هستند یمسائلنها از جمله یا .ز خواهد بودیرستاخ
در نظر گرفته اصول مذهب  مقایسه بان در یاصول د اگر یول ،ستیدرست ن یوجهچیهبه آنها 
شامل  ید، نبوت و معاد، ولیتوح یعنی هماناز اصول فوق خواهد بود،  اصلفقط شامل سه  شود،

ه کروند بلیشمار نمبه ن یاصول د ءن فرض جزیعدل و امامت نخواهد بود چون عدل و امامت در ا
ن عبارت است از آن یف اصول دین تعریات مذهب است. در ایامامت از اصول و عدل از ضرور
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ن، سه یآنهاست، بنابرا یان تمامیم کاء مطرح بوده و مشترینباۀ ه در دعوت همک یسلسله معارف
د یکمورد تأ ۀکفروع قرار دارند، از اصول مشتر ف اصول در مقابلیه در ردکنیاصل فوق عالوه بر ا

 روند. یشمار مبه ن یاز اصول دو تعریف، هر دو اصطالح  دربوده و  یاله یایتمام انب

  
 یو حجّت باطن یحجّت ظاهر

و  اندردهکاراده  یخاص یمنطق از آن معنا؛ اهل اندردهکنقل  یگوناگون یجّت معانح یبرا
تاب و کاند. حجّت در لسان ردهکمتناسب با اهدافشان از آن اراده  یخاص یز معناین علمای اصول

 برهانه حجّت، ک ستنیار رفته است و آن اکبه ن رساله هم به همان معنا یه در اکدارد  ییسنّت معنا
مل ان عیات کمخالفت و تر یبرا یافرد مشخص شود و بهانه یه راه براک یطور ؛ل استیدل ۀاقامو 

ن است کن معنا ممی. حجّت به ادیگر یسکاست بر  یسک ۀیل از ناحیدل ۀاقاماز  ینوع .نداشته باشد
 ۀیر آمتعال د یه در گفتار خداکنیما اکد. باشضرر او  هن است بکز ممیبه نفع فرد تمام شود و ن

 یه عملکنین حجّت عبارت است از این معناست. بنابرایحجّت به همنیز  3«الِغَةُالْبَُ الْحُجَّةفَلِلّهِ » ۀمیرک
 ت آنیه سندکباشد  یه از فرد خواسته شده، مستند به امرک یعمل کا تریزند و از فرد سرباید ه ک

وشش کز یت منطبق گردد و عامل نن خاطر اگر عمل با آن حجّیبه هم .رفته شده باشدیمقبول و پذ
رفته شده و یار برده باشد، آن عمل پذکبه فه یانجام وظ یافتن آن حجّت و سند برای یخود را برا

صورت با نیاغیردر  ،را داردبنده در نزد خداوند متعال مقام  یق، ثواب و ارتقایاستحقاق تشو
و عدم بطالن آنها، مطابقت  واعمال  صحّت کرو خواهد شد. مالهخ، مذمّت و تنزّل مقام روبیتوب

ان یق، بر اطاعت و عصیخ و تشویثواب و عقاب و توب کاعمال با حجّت مقبول است و مالمطابقت 
ند، استحقاق ثواب وجود دارد و هر جا هم کاد صدق یاد و تمرّد است. هر جا اطاعت و انقیو انق
 شود. یعِقاب فراهم م ۀنی، زمی باشدان و تمرّدیعص

؛ به یو حجّت ظاهر یم: حجّت باطنیار داریدو نوع حجّت در اختانسانها ما  دینی رهنگدر ف
ه کاست یهمان عقل آدم یو درون یحجّت باطن .یرونیا بیاست  یا درونیگر حجّت یر دیتعب

تواند یآن م ۀلیوسبه آن مجهّز فرموده است و انسان  قرار داده و او را به یخداوند در درون هر انسان
و  کدر باند و ک کص دهد و دریر و شر را از هم تشخیها و خییبایها و زیها، زشتیها و بدیخوب
هستند  یامبران الهی، رسوالن خداوند و پیرونیو ب یامّا حجّت ظاهر .ردیم بگیآنها تصم دربارۀفهم 
اند. دهار بشر قرار دایالزم را در اخت یهاییتها و راهنمایخ و مقاطع مختلف، هدایه در طول تارک
ن رساله یمورد بحث ا دارد یترقلمرو گسترده کیدام کا یجاست و کن دو حجت تا یه قلمرو اکنیا
گونه دو حجّت است و همان یشود انسان دارا یادآوریه کست نیاست ا در اینجا مهمست، آنچه ین
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جّت، همراه گاه بدون حچی، انسان ه3شودیاستفاده م یبه روشن جعفربنیه از گفتار امام موسک
و نتوانسته است  ه راه فهم حق بر او بسته بودهکشود  یتواند مدّعیگر نبوده است و بشر نمتیو هدا

ن یموده است. ایه راه باطل را پکعدم شناخت حق و باطل بوده  به سببمخالفان حق را بشناسد و 
ار بشر یدر اخت یهو ال یصورت بشر شناخت حق و باطل، به یراههاست؛ ینحق قبول مورد ها ادعا

ار انسانها قرار داده شده است. یدر اخت ی، در حدّ قابل قبولینسب طوربهولو ، آنها کبوده و ابزار ادرا
ان آنها یم یو تضاد و تناقض ندگریدکیمّل کت بشر توأم و میامل و هداکت ین دو حجّت برایا

 . نیست
  

 یریو جهل تقص یجهل قصور
ر شده است یل تعبیالرذاأمّحتی  گاهیله و یم اخالق از آن به رذه در علکاست  یجهل از اوصاف

ه در مقابل اوست اشرف اوصاف کل باشد، طبعاً علم یالرذاو در برابر علم قرار دارد. اگر جهل أمّ
ه حضرت آدم ک بس استن مقدار یالفضائل خواهد بود. در شرافت علم همو امّ یآدم

علم به اسماء  یه به مقام واالکگر آناورد، میدست نبه را  یگاه بلند خالفت الهی، جاابوالبشر
ت یشد و آن مأمور ین معرفیخدا در زم ۀفیخلعنوان  هبصورت عامّ، ه د و با علم به اسماء بیرس

عالَم از  ین انسانهایتره جاهلکن بس یهمهم جهل  ۀلیرذ یدر زشت. بزرگ را به عهده گرفت
ه در کطور عالم، همان یستند. خداین صفت نیبه اتّصاف به اجسته و حاضر  یانتساب به جهل تبرّ

ل علم و رفع یرده و سپس ابزار تحصکانسان را جاهل و فاقد علم خلق  دیفرمایمه میرک یۀن آیا
 مُکُجَعَلَ لَوَ  ئاًیْشَ مْ الَ تَعْلَمُونَکُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِکُخْرَجَاللَّهُ أَوَ»ار او قرار داده است: یجهل را در اخت

 تاوشد کمناسب از آنها ب ۀبا استفادخواسته  نساناز ااو  .9«ونَرُکُمْ تَشْکُلَعَلَّ دَالْأَفْئِ بْصَارَ وَأَالسَّمْعَ وَ الْ
و  یت علمکحر ۀن جرقیش، اولیخو یجهل را از خود دور سازد. توجه انسان به جهل و ناآگاه

باره و نیدر ا کا شیصورت با علم به جهل خود و نیدر ا .رودیشمار م انسان به یر معرفتیس
ند و از طرق گوناگون کق را آغاز یدارد، اگر وارد جستجو شده و تحق کن شیه به اک یهتوجّ
ابد و در صف عالمان ییق می، توفکند، در رفع جهل و شکت کحر یعلم و آگاه کسب یبرا

نحو  اگر از ابزار موجود به یول ،رفتخواهد گ قت قرارین راه حقجویندگامان و ا متعلّیصالح و 
 یت علمکن حریقت در ایو در حق کافی نکند تالش کند و در رفع جهل و شکمطلوب استفاده ن

ند و ک یوتاهکش را مرتفع سازد، یتوانسته جهل خویرفع جهل فراهم بوده و م یط برایه شراکنیبا ا
 اعمالش او اگرچه جاهل است و .است« جاهل مقصّر»بماند،  یو جهل باق یدر همان حالت ناآگاه

                                                             
 .10والجهل، ح ، کتاب العقل313، ص 3بحاراالنوار، ج .  3
شـنوایی و   وّۀ[]قـ  دانسـتید و بـرای شـما   چیـزی نمـی   که[]در حالیشما را از شکم مادرانتان بیرون آورد  وندیعنی: خدا. 9

 (.38)نحل:  سپاسگذار باشید خدای را[ ،درست ۀو با استفاد را به کار گیریدآنها شاید ]دیدن و دل قرار داد تا 
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نشان داده، در  یوتاهکمقدّمات رفع جهل، از خود تمهید چون در  ی، ولاز جهلش سرچشمه گرفته
و  دنیوی عقوبتمستحق  ،وارد شوددستورات الهی ه به موارد خالف ک یثر موارد در صورتکا

رفع آن  یشد، براید فراهم میتردو  کرفع ش یبرا یانهیاگر زم بساچهخواهد بود. ۀ اخروی مؤاخذ
جاهل  یاگرچه و ،دش فراهم نشودیه او به جهل و تردتوجّ یهم برا یانهیاما اگر زم. ردکیاقدام م

ر او یو تقص یوتاهکمعلول هم جهلش  یرده و بقاکن یوتاهکچون در رفع آن  ، ولیماندیم یباق
و جاهل را « یجهل قصور»ن نوع جهل را یرفع آن فراهم نشده است، ا ۀنیط و زمیه شراکبل بوده،ن

رده ک یوتاهکه جاهل مقصر است و در رفع جهل خود ک یسک یاز نظر فقه .نامندیجاهل قاصر م
ندارد مگر دو مورد خاص  یدهد، تفاوتیرا انجام م یارکعلم، عمد و توجّه  باه ک یسک است، با

ن رساله به یو در همبه این بحث  ربوطم منابع توانند بهیمندان مهه در فقه مطرح شده و عالقک
  .نندکنماز مراجعه  تا جهر و اخفاینماز در ارتباط با قصر و اتمام و  مسائل
 

 آنفروع  یسه بادر مقا نیاصول د
در  یاصول مذهب و گاهبا  یسهدر مقا ین گاهیم اصول دیردک یادآوریه قبالً کهمان طور 

دین فروع  یسه باه در مقاکاست  یساله منظور از آن، اصولن رین قرار دارند. در ایفروع دبا  یسهمقا
 ن معنا پنج قسم است: ین به ایاصول د . لذادشویم طرح

 یک از آنهاهر  دربارۀفشرده  طوربهه کمعاد،  -5امامت،  -1نبوّت،  -1عدل،  -9د، یتوح -3
 یابتدا الزم است مطلبموارد فوق،  یان فشرده و اجمالیشود. قبل از ورود به بیداده م یحاتیتوض

 شود.  بیاندگار جهان یاصل اثبات صانع و آفر دربارۀ

گانه دانستن آن ذات اقدس، در یخداست و  یگانگید یتوح شود پرسیده ن استکمم در اینجا
و  یگانگیرد و بعد از آن به کخدا را اثبات وجود د یپس ابتدا با .ستوجود اوبعد از اثبات ۀ مرحل

د شروع شده و از اصل ین از توحیه اصول دکحال چگونه است  .پرداخت وحدت آن ذات مقدّس
 شد؟ یشتر مید از پنج اصل بین صورت بایه در اکاثبات صانع شروع نشده است؟ 

د، یرد و سپس وارد مباحث توحکد از اثبات صانع آغاز یه ابتدا باکدرست است پاسخ اینست که 
رد، یگقرار  پژوهشگر این مبحثد مورد توجه یه باک موضوعی ؛ اماشد یو صفات ربوب یاله یاسما

اگر  .یستاثبات ن مندازین آیدو ایمانی که از پی آن می یتعالیوجود بارمعرفت به  ه اصلکست نیا
ه کاست  یدن و رفع شبهاتیتوجه دادن، تنبّه بخش یشتر برایشود بیاثبات صانع اقامه م یبرا یبرهان

گر در منطق اسالم اصل معرفت، یعبارت د به .دیآیم وجود بهن به علل گوناگو یاعده یگاه برا
مانند معرفت طفل است  یزیردن به خدا چکدا یمعرفت پ یعنیو در درون انسان است  یفطر یامر

 دوست داشتنبه معرفت مادر و  یو استدالل منطق یبرهان عقل به سبب کودکبه مادر و پستان او. 
 یعیطب طوربهاگر  .ا آمده استیدن ش بهین گرایبا ااصالً خلق شده و  نیچننیه اکبل ،ده استیاو نرس

 یبراگرایش به معرفت خداوند و ظهور این امر فطری ط یعوامل بازدارنده وجود نداشته باشد و مح
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و یا انسان بتواند بر عوامل گمراهی  نشود ایجادبر سر راه بشر  یمساعد گردد و عوامل انحراف نسانا
 یموارد یرد و اگر در زندگکدا خواهد یش پیخداوند گرا یسو انسان بهطبیعی  طوربه غلبه کند،

و بازدارنده  یه عوامل انحرافکل است ین دلیشود، به ایده میش دیاز دور شدن انسان از فطرت خو
ه اصل ک یم وقتیرکلذا در قرآن .اندقرار داده یعیطبریر غیدست هم داده و او را در مسبهدست
قَالَتْ »د: یفرمایم یارکصورت استفهام ان د، بهیفرماید ذات مقدّس حضرت حق را مطرح موجو

 . 3«وَ الْأَرْضِ وَاتِفَاطِرِ السَّمَ کاللَّهِ شَ یأَفِرُسُلُهُمْ 
د ندارد و انسان اگر بخواهد یترد یدر منطق قرآن اصل وجود ذات مقدّس حضرت حق جا

د حجابها را از ی، بایر عرفانیمعرفت را از خود دور سازد و به تعب د موانعیند باکدا یپ یلیتوجه تفص
عنوان  شود بهیاثبات صانع آورده م یبرا یانیاگر ب .ندکقت خود را ظاهر یتا آن حق میان بردارد
جا نیاز آنها در ا یکی کهاست  یلیاثبات صانع عالم، از باب رفع غفلت و توجه تفص یاستدالل برا
رامون خود، از جانداران، یتأمل و توجه به خود و پ یکاند انسان باکه ست نیا آن شود.یآورده م

ه کابد ییدرم یروشن ها بهدهیگر آفریستارگان و د ،دیا، خورشین، دریها، صحراها، زموهکاهان، یگ
ده یز آفریانگهماهنگ و شگفت یرا با نظام ین جهان و عالم هستیه اکار است کدر  یعقل مدبّر
و بدون علت  یتصادف طوربهن نظم و سازمان، ین عالم با ایا ۀد همیآین نباشد الزم میگر چناست. ا

و  یتصادفطور به ئ رایش کیتحقق  یچ عاقلیه هک یدر صورت .دنوجود دهنده، موجود شده باش
 به .ن محال استید و ایآیمرجّح الزم مبال ترجّح گرنهشمارد وین نمکز و ممیجا ،بدون علت

مدبر و صانع  ۀنندک، هماهنگ ین نظام و سازمان و توازن و هماهنگین عالم با ایگر اگر ایت دعبار
آمده  وجود بهمرجّح تصادف و ترجّح بالصورت  به اید یآینداشته باشد، الزم م یمیم و علیکح

باشد الوجود واجب ،عالم ۀهمکه د یآیا الزم میمحال است و  خودآمدن خودبه وجود بهه کباشد 
ه با قدرت و علم و کارد م دیر و علیم قدکر و حاپس عالم، عقل مدبّ .ه آن هم محال استک

 آورده است.  وجود بهن اتقان یعالم را با ا متکح یاز رو اشاراده

   
 د و اقسام آنیتوح

او در ذات، صفات، افعال،  یبرا کیعالم و قائل نبودن شر یگانه دانستن خدای یعنید یتوح
 ید نظری. توحیو عمل یگردد: نظریمنقسم م یلّکد به دو بخش ین توحیا .تیو وال یگذارقانون

معنا داشتن  یدینش توحیر و بکشه و فیاند ثیاز ح ، که این بخشعالم یگانه دانستن خدای یعنی
از  قسمن یا او. یگانگیبه اعتراف کرداری و عملی موحد شدن و  یعنیهم  ید عملیتوح شود.می

                                                             
به آنان فرمودند آیا جای شک و تردید در خدای عالم وجود دارد با اینکـه او آفریـدگار    [خداوند]فرستادگان  یعنی:. 3

 .(30)ابراهیم:  آسمانها و زمین است
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 ر است: یاقسام ز یداراد یتوح

مبدأ، صانع،  کید، به ع و تعدّتنوّ ۀو با هم یگستردگ ۀ، جهان با همیعنید در ذات: یتوح -الف
د در ذات یالوجود است. در برابر توحواجب هکشودیدگار و موجد، مرتبط و منتسب میخدا، آفر

 ۀجید. نتگیرمی ت قراریثنو ،ید ذاتید، در برابر توحیرد. در علم عقایگیدر ذات قرار م کشر
هر چه هست  یالوجود موجود است و مابقواجب کی یه در نظام هستکست نیا ید ذاتیتوح
 الوجود، مخلوق و مصنوع او هستند. نکمم

 یعنی .ت استد در صفای، توحید نظریقسم از اقسام توح نید در صفات: دومیتوح -ب
همتاست. یگانه بوده و بیندارد، در صفات هم  ییگانه است و همتایعالم ذاتاً  یه خداکطور همان

ات، یعلم، حاما صفات خداوند چنین نیست. عارض بر آنهاست،  ،نات و مخلوقاتکصفات مم
ه وجودش کنین ایست. او در عین اون ذاتش بوده و عارض بر یاو، ع یمالکگر صفات یقدرت و د

ز یات و قدرت او نیچون ح اشیمالکگر صفات یندارد، علم و د ییواجب است و عدم در آن جا
 یعالم، قادر و ح لذا .ستین نکوجه ممچیهبه آنها از ذات حضرت حق  یست و نفاون ذات یع

ن اوصاف با موضوعها یا ۀچون رابط .ستین آدمیانبودن،  یعالم، مانند عالم، قادر و ح یبودن خدا
 بالذات و وجوب باشد. ۀ، رابطه رابطهکنینه ا ؛است یانکو ام یعارض ۀر شده، رابطکذ یو موصوفها

ن ذات حضرت حق است ین اوصاف عیمال را ذاتاً داراست و اکصفات  یعالم تمام یپس خدا
در صفات  کشر ید صفاتیاست. در برابر توح« و الْأَوْصَاف الذَّاتِ یدأَح»گانه و ین نظر یو از ا

ذات  یمال را براکت مال بوده و صفاکدانستن ذات خداوند از صفات  یقرار دارد و آن خال
و  یرسمصورت  به هکرا  یسکعه یان شیدانستن است. در م یذاتریو غ یعارض یحضرت حق امر

لمان کان علما و متین در مکیم و لیباشد سراغ ندار بر عارض بودن صفات خدا بر ذات اوقائل  یعلن
دگاه سرچشمه ین دیز همهم ا گانههشت یند و موضوع قدماده بودین عقیاهل سنّت، اشاعره بر ا

 رد. یگیم

ن یمقصود از آن ا .خداوند است ید افعالید، توحیقسم از اقسام توح نی: سومید افعالیتوح -ج
 ،جهان اطالق گردد یت منحصراً بر خدایشود و فاعل یمطلق نفطور به خداغیرت یه فاعلکست ین
جاد فعل و یه در اکست ل آنمستقل. فاعل مستقغیرا یا مستقل است و یه فاعل کست نیه منظور اکبل

جادش را یقدرت ا .ندکجاد یبخواهد اکه را  یر نداشته باشد و هر فعلیبه غ یاجیت، احتیتحقق فاعل
وَ  کَةِالْحَرَ یفَاعِلٌ لَا بِمَعْنَ: »یر حضرت علیبه تعب .خود ندارداز ر یبه غ یازیگونه نچیدارد و ه

ند کیدا نمیانتساب پدر تحقق تنها به فاعلش  ه فعل آنکاست  یفاعل ،مستقلری. اما فاعل غ3«لَةالْآ
جاد فعل از آنها یا یه فاعل براک یردن او و ابزار و آالتکتکاز خود فاعل، حر یاه به مجموعهکبل

                                                             
 (.10، ص 3 خالبالغه، صبحی صالح، نهج) خدای عالم، فاعلی است که احتیاج به حرکت کردن و ابزار ندارد: یعنی. 3
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اج یجاد فعل و تحقق آن در عالم خارج، احتیمستقل در اریفاعل غ شود.منتسب میند، کیاستفاده م
عالم در فعل و  ین خدایخشد؛ بنابراارد تا آن فعل را در خارج تحقق بد و ادواتیت و ابزار کبه حر
 .ود نداشته و فاعل باإلستقالل استر خیبه غ نیازییچ ه، تیاست و در فعل و فاعل نهگایز یت نیفاعل
ت یخدا در فاعلریاستقالل غ یآن نف ۀه الزمکبل ،ستیخدا نریت غیفاعل ینف ید افعالیتوح ۀالزم

 است. 

ز یر از خدا نیغ که معتقد باشد یسکاگر  .ردیگیدر افعال قرار م کد در افعال، شریتوح در برابر
فاصله  ید افعالیر خود ندارد، از توحیبه غ یازیت استقالل داشته و نیه در فاعلکهست  یموجود

ض یا تفویه اعتقاد به جبر و ک یسانکان یاختالف م .ده استش در افعال کشر ۀطیگرفته و وارد ح
ه کض، بلیاست. نه جبر درست است و نه تفومرتبط د ین توحیابا ن یمراألنیبٌمرأن ند و طرفدارادار
در  (األمرین)طرفداران جبر، تفویض و أمربین ن سه گروهیح است. اختالف این صحیاألمرنیبمرٌأ

در آن  هکآنها، بل ۀآن هم نه در هم انسان است. ۀه در افعال مربوط به حوزکست بلیمطلق افعال ن
دخالت دارد و مؤثّر  یانسان است و علم انسان در تحقق آن فعل به نوع ۀه مربوط به ارادک یافعال

 یز مربوط به خداست و خداین قسم از افعال نیا برآنند که کسانی که به جبر اعتقاد دارند،است. 
سخن  ۀجید. در واقع نتدر آن ندارن یریگونه دخالت و تأثچیعالم فاعل آنها بوده و انسان و علم او ه

خدا در غیرر یاعتقاد به تأث و ستین یاو فاعلاز ر یت منحصراً از آن خداست و غیه فاعلکست نیا آنها
دخالت انسان قرار دارند و علم و  ۀه در حوزک یگروه دوّم معتقدند افعالاما  .باطل است یهر فعل
ه انسان نسبت به آنها فاعل کد هستن ایگونهبه ر وجود و تحقق آنها مؤثر است، د یو کادرا

ر یتأث ۀه در حوزکن نوع افعال یا دربارۀذات مقدّس حضرت حق  یر از انسان، حتّیمستقل است و غ
به انسان  یمختارض و خودیتفو یه نوعکنیمثل ا در حقیقت .ندارد یجاد انسان قرار دارند، نقشیو ا

ه در کعالم  یخدا یکی :الل وجود داردستقدگاه در واقع دو فاعل باإلین دیداده شده است. در ا
 یخاص ۀدر حوزکه انسان یدهد و دومیش را انجام میات خویتر عملعیتر و وسگسترده ایهحوز
هستند  محمّدبیت اهلروان یه پکاز استقالل برخوردار است. امّا گروه سوّم  ه مربوط به اوستک

 :هکده هستند ین عقیر ااند، بتب آموختهکن مید خود را از ایو معارف و عقا
ه اطالق فاعل بر خداوند کست و همان طور یت در انحصار ذات مقدّس حضرت حق نیاوالً فاعل

ر خدا را هم فاعل بداند، نه منطقاً و نه شرعاً یغ یسکح است و اگر یز صحیر او نیح است بر غیصح
  .د خارج نشده استیندارد و از مرز توح یمنع

چ یه در اعمالش هکاست  یتیت مستقل: فاعلیفاعل -3: دانندمیدو قسم  هم بررا  تیاً فاعلیثان
خود ابزار و آالت  ۀدیه خالق و آفرکرد بلیگینم کمکر خود ندارد و از ابزار و آالت یبه غ یازین
 -9 ت در انحصار خداست.ین نوع فاعلیا کهشود یده میستقالل نامباإل نام فاعل ز است و بهین

ت اگر به ین نوع فاعلیاز به ابزار و آالت دارد و ایت خود نیه در فاعلکست آن مستقل:غیرت یفاعل
 ح است. یشود صحر خدا هم اطالق یغ
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 لذا .است یطول ایه رابطهکبل ،ستیو در مقابل هم ن یعرض ۀرابط ،عالم یانسان با خدا ۀثالثاً رابط
در واقع  .ن رابطه دارد و هم با خداوندد هم با انسایپیوقوع م انسان به ۀاراد ۀه در حوزک یافعال
اگر انسان نخواهد  یعنی .خواهدیم یق اراده و خواست خود آدمیرا از طر یعالم افعال آدم یخدا

ه به خود انسان نسبت داده شده است به کنین ایانسان در ع ین افعال ارادیخواهد. بنابرایخدا هم نم
 انسان.  یخدا ارکار انسان است و هم کان هم انس یاراد یارهاکپس است.  منسوبعالم هم  یخدا

ر یرنش در برابر عظمت حضرت حق تفسکپرستش و  یرا نوع د در عبادت: عبادتیتوح -د
 یاز نمادها اینهاوع، سجود و امثال ک، رنماز، روزهل یاز قب یال گوناگون امور عبادکنند و اشکیم

مظاهر آن در انحصار خداست و  یو تمام ، عبادتیدیتوح یروند. در نظام اعتقادیشمار م آن به
د و ین نوع توحیم فرود آورند. اید در برابرش خاضعانه سر تسلیه همه باکاست  یگانه معبودیاو 

 است.  ید عملیل توحیخواهد آمد، از قب از این ه بعدک یگرینوع د

واقع در آن اقسام در  .شه استیاندتفکر و  ار انسان باکه گفته شد، سروکد یتوح ۀگاندر اقسام سه
 یمرتبه و عالبلند یقتیده و حقیاز فهم و تعقل رس ییباال ۀبه درج یبشر ۀشیاند ر، عقل وکگانه، فسه

ن قسم انسان در عمل وارد یدر ا یول ،ندکیدا میش اذعان و باور پوجود بهند و کیم کرا در
، دهیا و مجاهدتها به آن رساضتهینها، ریدهد و با تمریر را در عمل نشان مکده و آن فشد یتوح

 د. شویل مینا یگانگیو به  هدشموحّد 

انسان با خدا و بندگان  ۀرابط یایزوا ید در عبادت را تمامیتوح ۀگستر : اگریتید والیتوح -ـه
ار تام و یو صاحب اخت یگر او را ولیم و از طرف دیگانه معبود بشناسیعالم را  یم و خدایخدا بدان

و  یاسی، سی، اجتماعیم و در اعمال و رفتار فردیع بدانگذار و مشرِّو قانون طالقاإلیعل کمال
د و اصرار یکن معنا تأیم و در ایاو بدان یو جلب رضا یفرمان اله و ضابطه را کمال خود، یاخالق
دارد و انسانها با  ید درجاتیم. البتّه توحیاافتهیدست  یتیو وال ید عبادتیم، آن موقع به توحیورز
متر و کو اخالص،  اابند و هرچه تالش، تقوییدست م یو اخالص، به مدارج باالتر ااهدت، تقومج
 تر خواهد بود. فیز ضعید نیتر باشد، توحفیضع

  
 دیل و برهان توحیدل

مه مجال ن مقدّیه در اکوجود دارد  یادیز ی، استداللهاید نظریتوح ۀگاناثبات اقسام سه یبرا
از آنها اشاره  یده به بعضیچیپریساده و غ یفشرده و با عباراتطور به هکست، بلیآنها ن ۀپرداختن به هم

 ن است: یچن ید نظریتوح ۀگاناثبات اقسام سه ی. استدالل ما براخواهد شد
دو  یعنیباشد،  یذات کشر ینداشته باشد و دارا ید ذاتیتوح ،حق س حضرتاگر ذات مقدّ

 ()شرک ذاتینداشته باشد  ید صفاتیحق توح تس حضرا ذات مقدّیالوجود موجود باشند و واجب
ه او فاعل کنیا ایو  ()شرک صفاتیباشند  شه عارض بر ذاتکبل وده،ن ذاتش نبیاوصاف او، عیا و 
 ب باشدکالوجود مرا واجبی آید کهیالزم مدر همۀ این حاالت ، ()شرک افعالی ستقالل نباشدباإل
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 تواند محتاجینمالوجود، واجبخودش است و  یه اجزامحتاج ب یبکامر مر صورت هر و در این
 مدد ند و بهکر خود استمداد یمال ذات از غک یشود برایه ذات واجب محتاج مکنیا ایباشد و 

جاد موجودات ید ذات حضرت حق در انجام فعل و ایآیالزم مهمچنین  د وکمال یاب شخودریغ
وجود  لّک پدیدآورندۀو  یتواند مبدأ هستیه مچگون یموجودن یچن .خود باشد ریازمند به غینهم 

و از  وجود بهث اصل وجود، وجوب وجود، صفات متعلّق یاز ح دگار عالم باشد؟ پس اویو آفر
 .، یگانه استت وجودیاضیت و فیث فاعلیح

ندارد و  راهت در خدا ین و والیدر مقام عبادت و تقن کگانه معبود است و شریه او کنیاما در ا
مطلق و مشرّع  یّند و او را ولکم فرود آورد و تنها او را پرستش ید سر تسلیها در برابر او باانسان تن

 شود: ینمونه به چند مورد اشاره م برایه کوجود دارد  یادیات زیات و روایبشناسد، آ یاصل

 .«3بُوا الطَّاغُوتَهَ وَ اجْتَنِعْبُدُوا اللَّارَسُوالً أَنِ  ُمَّةٍلِّ أکُ یوَ لَقَدْ بَعَثْنَا فِ» -3
عْمَلْ عَماَلً یَفَلْبِّهِ رْجُوا لِقَاءَ رَیَانَ کَمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ کُأَنَّمَا إِلَهُ یَّإِلَ یوحَیُمْ کُقُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُ» -9

  .«9حَدَاًرَبِّهِ أ ۀِبِعِبَادَ کْشْرِیُصَالِحاً وَ لَا 

 . 1«باًرٌ عُقْیْرٌ ثَوَاباً وَ خَیْهُوَ خَ لَّهِ الْحَقِّلِةُ یَالْوَلَا کهُنَالِ» -1
مطابق  .1«دُ الْعِقَابِیمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِکُیمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَکُیوَ مَا آتَ» -1

د از او انتظار یو لذا هم با از آن خداست یقیبالذّات و حقطور به اراتیاخت ۀهم ینصوص قرآن
  مخاتامبر یمطلق است و توسط پ یچون او ول .ت را از آن او دانستیپاداش داشت و هم وال

فرستاده و از  یصورت وح به یمال بشر الزم بوده در قالب عبارات قرآنک یه براک یزیهر چ
منوع اجتناب ورزند. زشت و م یارهاکنند و از کبندگان خود خواسته است اوامر او را اطاعت 

امبر را اوامر خدا و ید اوامر پیناً همان سخنان خداست بایامبر عیه سخنان پکنیم اکبندگان خدا به ح
ه کرسد ی، به اثبات میم عقلکن محیق براهین از طریبنابرا .حضرت حق بدانند یاو را نواه ینواه

هر دو که د یآیالزم م گرنهوان ندارد کام کد و شرالوجود و صانع عالم، تعدّدر اصل واجب

                                                             
فرستادیم که به آنان بگوید خدای را بپرسـتید و از   آنهایعنی: و به تحقیق در هر امّتی رسولی مبعوث کردیم و به میان . 3

 .(16)نحل: طاغوت دور شوید
شود، جز این نیسـت کـه خـدای شـما     وحی میبه من هستم که مثل شما غیر از این نیست که من هم بشری یعنی: بگو . 9

بایـد کـار شایسـته و عمـل صـالح انجـام        دخدای یکتاست، پس کسی که امید و رجای واثق به مالقات پروردگارش دار
 .(330)کهف: او قرار ندهدشریک  دهد و در عبادت پروردگار عالم کسی را

حق فرمان دهد و بهترین اجر و ثـواب و عاقبـت نیکـو    فرمایی منحصراً از آنِ خداست که بهنی: آنجا والیت و حکمیع. 1
 .(11کهف: ) را هم به هر کس بخواهد عطا کند

و  باشـید در اختیار شما قرار داد بگیرید و به آن خشنود  [چه از غنیمت و یا غیرغنیمت]یعنی: هر چیزی که پیامبر خدا . 1
نهی کرد و ممنوع دانست از آن. اجتناب کنید و تقوای خدا را پیشه کنید چون خداوند عـالم   آن ازشما را چیزی که هر 

 .(3حشر: ) دارای عقوبت سخت است
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جز ذات  یگریان دین، خدایاگر در آسمان و زم همچنین .الوجودد نه واجبالوجود باشننکمم
گر به آنها یموجودات د ۀشدند و نسبت همیواجب م یداشتند همگیمقدّس حضرت حق وجود م

گر نداشتند، هر یدیکنسبت به  یحیگونه ترجچیه .شدیسان مکیگر موجودات یو نسبت آنان به د
ا چند علت تامّه بر سر ین صورت توارد دو یه در اکافت ییتحقق م هاآن ۀهم ۀا با ارادی یموجود

آمد و یم وجود بهاز آنها  یکی ۀبا ارادآنکه ا یمحال بود و  یزین چیو چن آمدیمعلول واحد الزم م
ا یآمد و یح بال مرجح الزم میسان بودند، ترجکیه اگر هر دو کر نداشت یدر آن تأث یگرید ۀاراد
 ین متقن عقلیق براهیاز طر و نیز ف فرض استه خالکد نباشد الوجوندارد واجب ینقش آنکهمثالً 

ز بوده و تمام صفات یالقدره نالعلم و واجبالوجود است، واجبه او اگر واجبکرسد یبه اثبات م
ن ذات او نبود، الزم یاوصاف او عن ذات اوست، چون اگر یپس اوصاف او ع .سته را دارایمالک
تواند یمن ین موجودیچندر این صورت باشد و  یمالکاز اوصاف  یخال شذات اقدسکه آمد یم

 یریارگکبه محتاج  وده و مثالًش مستقل نبیارهاکز اگر در فعل، اعمال و یالوجود باشد و نواجب
ن جهان یپس ا .الوجوده واجبوجود خواهد بود و نالنکمم ین موجودیابزار و آالت باشد، چن

چ یآن و گردش جهان از اوست و ه یو بقا یه اصل هستکم یکگانه، دانا، توانا و حیدارد  ییخدا
ده و رحمان، یافریهوده و عبث نیرا ب یچ موجودیست. هیقدرت او خارج ن ۀطیاز ح یموجود

د است. نامحدود است و ماننبیهمتا و یه از هر جهت بک یدگاریم است. آفریم، بخشنده و حلیرح
ست و یمال باشد، در او راه ندارد. جسم و ماده هم نکفقدان و نقصان  ۀه نشانک یچ وصفیه

س و به اعمال آنها آگاه است. کز و همهیچست. به همهین یگریخودش بوده و از د ش از آنِایهست
نده یاست. گذشته، حال، آط یمح ءایاش ۀجا هست و بر همند، همهکیان، او را مشغول نمکم آنکهبا 

چ یاز به هیشنود و بدون نیند و بدون گوش میبیسان است. بدون چشم مکیش یبرا کیو دور و نزد
شه بوده یهم. ا ابزار و آلتیت کاج به حری. فاعل است اما بدون احتفعال ما یشاء است یگریعضو د

او  ید در مقام پرستش براید و نبایترد و تنها او را پرسک ید او را بندگیلذا تنها با .و خواهد بود
 ؛جست یتبرّ یر او در مقام بندگید تنها او را مسجود و معبود دانست و از غیقائل شد. با یکیشر

در هم د شناخت. یر از او نبایغ یتیار و صاحب والیرد و صاحب اختکتنها از دستورات او اطاعت 
از به چند نمونه در اینجا  وجود دارد. در این مقوله یادیات زیآ و هم در روایات میرکقرآن

 شود: یاشاره مروایات 

رَبَّهُ وَ  یلْقَی یمُ الَّذِیأَلسَّلِ»، قَالَ: «مٍیسَلِ اللَّهَ بِقَلْبٍ یإِلَّا مَنْ أَتَ: »یتَعَالقَوْلِهِ یفِ اللَّهِعَبْدِیفَعَنْ أَبِ -3
ا لِتَفْرَغَ یالدُّنْیفَهُوَ سَاقِطٌ وَ إِنَّمَا أَرَادَ بِالزُّهْدِ فِ کأَوْ شِرْ کهِ شَیفِ لُّ قَلْبٍک»وَ قَالَ: « هِ أَحَدٌ سِوَاهُیسَ فِیلَ

  .3«ۀِالْآخِرَیقُلُوبُهُمْ فِ

                                                             
کسانی که به آنها قلب سلیم اعطـا شـده    )به جزنقل شده است که در ذیل کالم خدای تعالی  از امام صادق. یعنی 3
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درون م باشد و یسل انسان صاحب قلب یوقتکه دهد یف نشان میث شرین حدیمتن ا توجه به
اطاعت  ،دهدیه انجام مک یعمالصورت ا نیند، در اکو منزّه  کپا ،کو شر کاز شخویش را 

م یه از قلب سلک یتنها اعمال .انجام داده است یه عبادت درست و واقعکست و آن وقت است خدا
شود و یم صادر نمیاز قلب سل کو شر کبا ش آمیختهعمل  لذا .شودیرفته میپذ ،ردینشأت بگ
 ز نخواهد بود. یمقبول ن

 کتِلْ یضَاءً فَإِنْ أَذْنَبَ ذَنْبَاً خَرَجَ فِیبَتَةً کنُقَلْبِهِ  یمِنْ عَبْدٍ إِالَّ وَ فِمَا »قَالَ:  جَعْفَریوَ عَنْ أَبِ -9

 یالسَّوْدَاءَ حَتَّ کالذُّنُوبِ زَادَ ذَلِیفِ یالسَّوْدَاءُ وَ إِنْ تَمَادِ ک، فَإِنْ تَابَ ذَهَبَ ذَلِسَوْدَاءٌ تَةٌکنُ ةِتَکلنُّا
 یلَّا بَل رَّانَ عَلَک أَبَداً وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ رٍیخَ یرْجِعْ صَاحِبَهُ إِلَیاضُ لَمْ یَالْبَ یطِّاضَ فَإِذَا غُیَالْبَ یغَطِّیُ

 . 3«سِبُونَکیَانُوا کقُلُوبِهِمْ مَا 
د در مقام یت توحید در لزوم رعایدهد تردیه نشان مکوجود دارد  یادیث زین مقوله احادیدر ا

ن انسان موحد یست. بنابرایندارد و روا ن یگاهیچ جایص در آن، هت اخالیع و رعایعبادت و تشر
طالق و فاعل االیم علیکر، حیم، قدیگانه، علی ی، به خداینشیو ب یرکث فیه از حکاست  یسک
او را صاحب  .بپردازد یمان آورد و فقط در برابر آن ذات اقدس به عبادت و بندگیستقالل اباإل
و  ک، شکرده و از شرکن او اطاعت یداند و از اوامر و فرامش بیمطلق خو یعت و ولیشر یاصل
 و خالص گرداند.  یها خود را خالدها و دغدغهیترد

  
 عدل

عه یاز اصول مذهب ش یکی کهده به عدل خداوند است ین اصل از اصول اعتقادات، عقیدوم
 است:  مورد ن قرار داده شده، دوید یهاشهیه اعتقاد به عدل از اصول و رکنیا دلیل .است

با اما  ،رسدبنظر  بههر چند دشوار  یاالتکات و معارف اگر شبهات و اشیاله مسائلر یدر سا -3
باالتر از  یاالت و هم جوابها در سطوحکرون است، هم اشیار عامّه بکن چون از قلمرو افیوجود ا

                                                                                                                                                
و « باشـد کند کـه احـدی جـز او در درون آن ن   م قلبی است که پروردگارش را در حالی مالقات قلب سلی»فرمود: ت( اس

از ]شود و همانا خداوند، زهـد در دنیـا را اراده فرمـود و    هر قلبی که در آن شک یا شرکی باشد ساقط می»فرمود: نیز می
والکفـر،  ، کتاب اإلیمان912، ص 63نوار، ج بحاراال)«. طلب کرد تا قلبهایشان برای آخرت خالی و آماده گردد [انزاهد

  (3باب االخالص، ح 
مرتکـب  هنگـامی کـه    ؛ای سـفید وجـود دارد  نقطـه ای هر بنـده در قلب »روایت شده که فرمود:  از امام باقر. یعنی 3

و اگـر بـه    شـود اگر توبه کرد آن سیاهی پاک و زدوده مـی  .آیدوجود می سیاهی به ۀنقط ،سفید ۀگناهی شود در آن نقط
را پوشانید و احاطه کرد، چون آن .بگیرد کند تا آن سفیدی را فراآن سیاهی گسترش پیدا می ادامه دهدارتکاب گناهان 

است که فرمود: نـه چنـین اسـت،     این سخن خدای و گرددصاحب آن قلب هرگز به سوی خیر و نیکی باز نمیدیگر 
، ص 90؛ تفسـیر المیـزان، ج   31المطفّفـین:  )«. تاریـک سـاخته اسـت   را آنو اند بر قلبهایشان زنگـار زده  بلکه آنچه کرده

 (کافی، به نقل از اصول159
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نظر  به یلکجه در عمل مشینتدر .رودیان مردم نمیگاه به مچیشود و هیمردم مطرح م کدر
 ند.ست که مردم با آن مواجه هستی امسائل ، از جملهاالت مربوط به عدلکو اش شبهات امارسد. ینم

ن یاز ا و شندیاندیبه آن م ینحو ، هر دو بهز خودیبا معلومات ناچ ییروستاهم یک فیلسوف و هم 
 دارد.  یرینظیت بیموقععدالت  ،نظر

 ۀبا آن انطباق داد. عدالت در سلسلد یرا با یزیه هر چکست اسالم ا یاسهایاصل عدالت از مق -9
 هکبل باشد؛ن عدل یع ،دین بگویه هرچه دک چنین نیست .است نه در معلوالتدینی ام کعلل اح

عه و یش یل علماین دو دلیبه ا .دیگوید و خارج از آن نمیگویم ، دین هم همان راآنچه عدل است
ن به شمار ین اصل از اصول دید، نبوت و معاد و دومیف توحیدمعتزله و نه اشاعره، عدل را در ر

 آوردند. یم

ه کن بود ین قرار دهد، ایر اصول دیف سایعه عدل را در ردیه باعث شد شک یعلت اصل -1
مطرح  یلیاگر هم داشتند، خ .ل نداشتندکمش یر صفات خداوندیعه با اهل سنّت در سایاساساً ش

ه اعتقاد داشتن و کیطوربه ،وجود داشت یعه و سنّین شیب یدیف شدعدل اختال مسئلۀدر  ، امانبود
 یا اگر سنّیاست و  یا سنّیعه است یش یمثالً فالن .ردکیا نداشتن به عدل، مذاهب را از هم جدا می

عدل و امامت  .رفتینبودن به شمار م یعالمت اشعر یی، عدل به تنهایا اشعریاست  یمعتزل ،است
ز است و اصول مذهب ین اسالم سه چیشود اصول دیه گفته مکست نیا .ع بودیتوأماً عالمت تش

را یداند، زیعه خدا را عادل میش .دارددر خود عه عالوه بر آن سه، دو اصل عدل و امامت را هم یش
 .مبرّ است ینقص مال را داراست و از هر صفتِکمال است و خداوند تمام صفات کعدل از صفات 
، ی، ناتوانینادان ۀن صفات نشانیه اکنیا یراه ندارد، برا ونددر خدا یتاسکب و یپس ظلم، ع

مال، در ک یت آن براین، در اصل خلقت و هدایوکعالم در ت یو عجز است. پس خدا یمتکحیب
 ،ردن و در ثواب و عقاب اعمالکدادن و پاداش عطا  فریک، یرس، در حسابیگذارع و قانونیتشر

ق یدق ۀمانه و با محاسبیکت حسن و اعتدال، حیخود و در نها یر جارا د یعادل است. هر موجود
نفرموده و با رحمت عامه آنچه  یکگونه بخل و امساچیض و فضل هیف یرده است. در اعطاکخلق 
، نفع و ضرر و یو فزون یاستک، ییبایو ز یزشت رده است.کده الزم داشته به آن اعطا یه هر پدکرا 
 یگر و در اثر تزاحمیسه و سنجش با موجودات دیالم ماده و در مقاده در عیهر پد یو بد یخوب

 ۀسه با مجموعیگاه خود و در مقام مقایدر جا یوگرنه هر موجود ؛ن عالم استیه مربوط به اکاست 
 الزم و توازن مطلوب را داراست.  یهماهنگ ،جهان

ر و شر و حق و ی، خیو بد یص خوبیتشخو معیار زان ید و میخدا انسان را مختار و آزاد آفر
امبران یاست، پ یه حجت باطنکعالوه بر عقل  .گذاشت یار ویه عقل است، در اختک ،باطل را

رسانند و به سعادت و فالح  یاریق عالم یدن به حقایفرستاده است تا به انسان در راه رسهم  یادیز
ب اعمال کار مرتیء اختسو به سببپس اگر انسان  .نند تا حجت بر انسان تمام شودکت جاودانه دعو

اران کوکیامت به نیخداوند در روز ق مستحق عذاب است.بر اساس عدالت زشت و بد گردد، 
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ن عدل است و خدا ین عیدهد و ایفر میکاران متناسب با اعمال بد و گناهانشان کپاداش و به بد
 دارد. یظلم و ستم روا نم یاذرّه

  
 نبوّت

داشته ه انسان باور کست نینبوت ااعتقاد به از  منظوروت است. نب ،نید یهاشهین اصل از ریسوم
خ از یاو در طول تار ۀسعادت جاودان یهانهیجاد زمیت بشر و ایل هدایمکت یجهان برا یخدا باشد

نات و معجزات یرده و آنها را مجهّز به بکن آنها را انتخاب یترکن و پایترن انسانها، صادقیب
شان همان ینند و اکصالح و فالح دعوت  یردم بروند و آنان را به سوان میفرموده است تا به م

 : نبوت عامّه و خاصّه. استدو قسم  رهستند. نبوّت ب یامبران خدا و رسوالن الهیپ

ت انسانها، از یهدا یخ برایدر طول تار یاه عدّهکنیبعثت است و ا ۀدینبوّت عامّه، باور به اصل پد
گران یه با آن، از دکاند بوده یاتیاوصاف و خصوص یه شدند و داراختیپروردگار جهان برانگ یسو
 اند. ردهکدا یاز پیامت

از  یابعثت و فرستاده شدن عدّه ۀدیه عالوه بر اصل پدکنینبوّت خاصه، عبارت است از باور به ا
  امبر اسالم، حضرت محمّدی، شخص پیامبران الهیعنوان پبه طرف ذات مقدّس حضرت حق 

 است.  یامبران و رسوالن الهیز خاتم تمام پیالعزم آنان است و نابوده و از اولو یمبران الهایاز پ

  
 انبیاءضرورت بعثت و ارسال 

را بدون محاسبه و بدون علت خلق  یچ موجودیپس ه ،م استیکه خداوند حکنیبا توجه به ا
بوده است. هدف از  یهدف یز براینش او نیاز همان موجودات است و آفر یکیند. انسان کینم
امل کانسان است و ت یت رساندن استعدادهایل فضائل و به فعلِیمال، تحصکسب کنش انسان یآفر

 یقیامل حقکست. تیر نیپذانکاو ام ۀبالفعل و بالقو یتهایا، ابعاد و ظرفیزوا یاو بدون توجّه به تمام
ر است. یپذانکق امیدق یزیربرنامهش و با ایو جامع او از ابعاد وجود یواقع یانسان در گرو آگاه

داشته  یق و جامعیدق ۀتواند برنامین نمیبنابرا و را ندارد ین آگاهیا یسکر از پروردگار عالم یغ
سونگر همه یزیرامل و برنامهکشناخت بر امل فرع کده شده است و تیامل آفرکت یباشد. انسان برا
طالق، با علم اإلیم علیکح یست. خدایساخته ن یگریس دکر از خدا از ین معنا غیا .و جامع است

مت با فرستادن کح یه از انسان دارد، از روک یاملکش و با توجّه به شناخت یخو ۀو احاط یلّک
ق راه یدق ۀبا ارائاو  .است ردهکو رشد را در انسانها فراهم  یط الزم آگاهی، شرایاء و رسوالن الهیانب

با  خداوند یایا فرموده است. انبیمه امل بشر راکت یهانهیزم ،ینیدر قالب مقررات د یو رسم زندگ
قرار داده و  اوار یرا در اختبشر از یمورد ن یامهایب، پیافت دستورات و مقررات از عالم غیدر

فروگذار  یوششکچ یر از هین مسیدر ا یامبران الهیپ اند.نشان دادهر و صالح را به او یخ یراهها
از  ین سستیترکوچکتنها نه .اندرامت تن دادهکمال کنت، زجر و آزار با رده و به همه نوع اهاکن
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رده کفا یان خدا و خلق خدا را ایمال امانت و صداقت، نقش وساطت مکه با کبل ،اندخود نشان نداده
به مردم ابالغ  یلیف و تبدین تحریترکوچکهمان را بدون  ،و هرچه به آنها گفته شده است

ه ک یاله یایانب ۀان به همیعیخصوص ش هه مسلمانان و بکن رهگذر است یاز هم .اندفرموده
 ،د شدهیکن عدد تأیا یات معتبر رویدر رواو ست و چهار هزار نفر است یصد و بکیتعدادشان 

عت خاص یه شرکالعزم اامبران اولویبه پ .دانندیجهان م یآنها را از طرف خدا ۀو هم 3مان دارندیا
و  یسیحضرت ع ،ی، حضرت موسمی، حضرت ابراهحدارند مانند حضرت نو

امبران خدا را از یپ ۀهم ،انیعیقائلند. ش یامبران است، احترام خاصیه خاتم پک حضرت محمّد
ن او یامبران است و دیخاتم پ دانند و چون حضرت محمّدیان مبرّا و معصوم میخطا، گناه و نس
او  یهایین و راهنماین است و قوانیشیان پیاد ۀنندکقیو تصد یان الهین ادیتراملکهم آخرین و 

 اند. مان آوردهین خود را از آن بزرگوار گرفته و به او ایلذا داست،  نین قوانیترن و جامعیتراملک

   
 امامت

 اوبیت اهلو  ن محمّدیروان راستیان و پیعیش یهایژگیاصل عدل از و همراهبه ن اصل یا
امامت به دنبال اعتقاد به نبوت و در واقع استمرار نبوت است و با همان  عه بهیاست. اعتقاد ش

امبر یپ اینست کهعه یقابل طرح و اثبات است. اعتقاد ش شد،ه در باب نبوت اثبات ک ایفلسفه
ن یشوا معیعنوان امام و پ و به هردکعالم دوازده نفر را مشخص  یاز جانب خدا بزرگوار اسالم
به عه یو معصوم در نظر شحق به  امامان کف و مباریشر یاسام 9ه است.رمودف یو به مردم معرف

 ند از: عبارتترتیب 

  ؛طالبیأببنین علیرالمؤمنیحضرت ام -3
 ؛یمجتب یعلبنحضرت امام حسن -9
  ؛دالشهداءیس یعلبننیحضرت امام حس -1
  ؛نیالعابدنیز نیحسبنیحضرت امام عل -1
 ؛الباقر یعلمحمّدبن حضرت امام -5
  ؛الصّادق محمّدحضرت امام جعفربن -6
  ؛اظمکال جعفربنیحضرت امام موس -3
 ؛الرّضا یموسبنیحضرت امام عل -8
  ؛الجواد یعلحضرت امام محمّدبن -2

                                                             
    .93، ص ۀوالفروع، شیخ صدوق)ره(، باب النّبواألصولفییةالهدا. 1
 اللّه.حججهُمالّذینئمّةاالفة، معر1همان، باب . 9
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  ؛یالهاد محمّدبنیحضرت امام عل -30
  ؛یرکالعس یعلبنحضرت امام حسن -33
 .یالمهد الحسنبنةحجّام حضرت ام -39

ه خداوند ک یب و در روزینون زنده است و از نظرها غاکاان، امام دوازدهم همیعیبه اعتقاد ش
دولت  و ا پر از عدل و داد خواهد فرمودر ایرد و دنکمقدر فرموده به امر پروردگار ظهور خواهد 

همچنین  ف.یالشّرفرجهلّهالعجّل ؛ل خواهد دادیکن دولت حق است تشیه آخرکرا  یمهد
 یو همسر واال و گرام زهراۀحضرت فاطم امبر اسالمیپ یان معتقدند دختر گرامیعیش
ت یو محور و اساس امامت و وال ی، مادر امامان معصوم بعد از موال علین علیالمؤمنریام

ر دو جهان و اسوه و زنان ه سروراو  3.ستوز حجت خدا بر خلق ایحق و نبه و حجت خدا بر امامان 
ردار و کچون معصوم است، قول، گفتار،  .زمانهاست همۀدر  نیک صالح و یانسانها ۀهم یالگو
غضب او منشأ خدا و رسولش و  یاو رضا یشان، حجّت و قابل استناد است. رضایا یر و امضایتقر

 است.  اغضب خدا و رسول خد

و  خدات رسولیبل، اهبزرگوار ازده فرزند آن دویو  و حضرت فاطمه یامام عل
 یشان تمامیا .ندهستاو  یعالم در قرآن و رسول گرام یه مورد سفارش خداکعترت او هستند 

مورد الهام و شود یفرستاده نم هابه آن یه وحکنیامبر خاتم را دارند، جز ایات و اوصاف پیخصوص
 بیتاهل هستند.و گناه  ی، آلودگگونه خطا، اشتباههرو مبرّا از  آنان معصوم .رندیگیقرار م

ثقل . عه گذاشته استیبه ود شان امّتیدر م امبر اسالمیه پکهستند  ییاز دو ثقل گرانبها یکی
عرضه  خداامت بر رسولیشوند تا روز قین دو از هم جدا نمیتاب خداست و اکگر، قرآن ید

شده نقل  ،هر دو ،عهیو ش یسناز اتر متوصورت به  هکامبر است یث پین جمله اشاره به حدیشوند. ا
  .9«یابَ اللَّهِ وَ عِتْرَتِتَِک نِِیمُ الثِّقْلَکُیفِ کتَارِ یإِنِّ» ست:نیث ایآن حد است.

ت و یت هدایامبر بعد از او هستند. آنها مسئولیامت پ یمقتدا امامان معصوم ،عهیبه اعتقاد ش
قرآن و  یعهده دارند و مترجمان واقع رمردم را ب یو اخالق ی، علمی، معنوینید یرهبر
 ۀعهد رمردم ب یو اجتماع یاسیس یهستند. رهبرو وحی خداوند  یسنّت نبو یقینندگان حقکنییتب

 .عهده داشتر مردم را ب یجهات رهبر یاز تمام  خدارسول گونه کههمان ؛آنهاست
بعد از او ، یو مقررات اسالم یلهام اکن انسانها به احیترآگاهو  ن مردم به رسول اللّهیترکینزد

نه حضور داشت خود یه در مدکیمادام رمکالذا رسول .بودند همان امامان معصوم
 بهرا  یرد، امام علکیم کتر ینه را به مقصدیگرفت و هر موقع مدرا به عهده  یماً رهبریمستق

                                                             
   ، مقدّمه.5، ص 33رواألقوال، ج واألخبااآلیاتمنواألحوالوالمعارفالعلومعوالم .3
 .955، ص 3الوسائل، ج. مستدرک9
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، ینید یرهبر معصوم ن در دوران حضور امامانیبنابرا .فرمودین میمعخود ن یجانشعنوان 
 شان است. یها با انهیزم یمردم در تمام یرکو ف یاسی، سی، اخالقی، اجتماعیمعرفت

  
 معاد

ان یاد ۀه مورد قبول همکاست  حقیقی اسالمی ن معارفیترن و حساسیتراز مهم یکیاصل معاد 
است. نقش اعتقاد  تب اسالمکم ین اصول اعتقادیترآارکن و یو از مؤثرتر یآسمان یتابهاکو  یاله

، در اصالح و ید و نظارت الهیات پس از مرگ، پس از اعتقاد به توحیز و حیبه معاد و روز رستاخ
به ت منحصر یم و تربیم در روش تعلیرکست. قرآن یده نیو پوش یمخف یسکبر  یت نفوس بشریترب

 یگانگید، در باب خدا و دانین اصول میه سعادت بشر را در گرو باور به اکنید بر ایکفرد خود با تأ
عنوان به داند و یم یافکمان و باور را یا صرفِ -ب در برابر شهادتیر قرآن در باب غیبه تعبو  -او
مان به یه همان اکب یمان به غین را ایاز اوصاف متق یکی یعنی .بردین نام میب از متقیؤمنون بالغی

ه همان کدر باب اعتقاد به آخرت  یلو ،داندیم است یض خداوندیخدا و اوصاف او و وسائط ف
ن یقیر فرموده است. یتعب« وقِنُونَیهُمْ  ۀِوَ بِالْآخِرَ»ه به کار نبرده بلکؤمنون را به یمعاد است، عبارت 

مان با یمراتب ا یدر واقع بعض .راه ندارد یتوجّهیه در آن غفلت و بکمان است یا ۀن درجیباالتر
با  یه زندگکنیست. معاد عبارت است از باور انسان به این گونهنین ایقی یول ،غفلت قابل جمع است

ه در آن به انسانها، پاداش و کوجود دارد  یگرین جهان، جهان دیرد و پس از ایپذیان نمیمرگ پا
ن اعمال انسان، چه خوب و چه بد یترکوچک .شان داده خواهد شددنیوی ردارکاعمال و  یجزا

در  یشگیشوند و در نعمت همیواقع م یار مورد تقرب الهکوکیو ن محاسبه خواهد شد. افراد صالح
سخت  یاز رحمت خدا دور و در زندگ ردارکو زشت  یبهشت جاودانه خواهند ماند و افراد عاص

 سر خواهند برد. به اعمال خودشان است  آمدپیه کابدی  کجهنم وارد شده و در عذاب دردنا

 
 لزوم معادبر ل یدل

از راه استدالل و ات معاد یئجزاگرچه  .وجود دارد یمختلفو استداللهای ن یبراه اثبات معاد یبرا
طور به ن،یگواهان مطمئن و ام یق خبر و گواهیه از طرکاز آنجا  ، اماستیقابل اثبات ن یبرهان عقل

 راآن ن راه ما وجودیده و ثابت شده است، از ایق سنّت، به ما رسیا از طریق قرآن و یا از طریقطع 
اصل معاد،  یند. ولکیت میفاکرا ما  ،مان و باورین مقدار در ایهم یم وم و به آن معتقدیریپذیم
ثبات خداوند قابل ایر عمومیمت و تدبکح ۀامت، هم از راه مالحظیات پس از مرگ و روز قیح

رد و هم دا یه به مطلق و جاودانگک یشیاو و گرا یهاییانسان و توانا ۀاست و هم از مالحظه و مطالع
 انین رساله مخاطبدر اه کنیخاطر ا به .تر استتر و ملموسعموم قابل هضم یه براک یگریاز راه د
 یو تخصص یمردم با زبان فن همۀتوان با ینمهم و طبعاً  متفاوت هستند یافراد با استعدادها ۀما هم

 ست:نیاراه آن  .میپردازی، به راه سوم مراههاان آن یاز م سخن گفت،
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 هک یاا عادالنه و ظالمانهیح یسن و قببا و حیانات زشت و زیو جر یاجتماع یزندگ ۀبه مطالع اگر
 یان حادثهین راه به ضرورت وقوع چنیم، از ایافتد بپردازیمستمر در جهان بوده و اتّفاق مطور به

م آورد. یاهمان خویه در قرآن به آن پرداخته شده، اک یامت با آن عظمتید و به وقوع قیم رسیخواه
ردارشان کب با اعمال و ه با انسانها متناسکست یگونه ننیم، اینکیم یه ما در آن زندگک یجهاندر 

رخ نون کتا یچیزن یاران مجازات شوند. چنکرند و بدیاران پاداش بگکوکینالزاماً  و رفتار شود
امل و کطور به هاندر این جه انسانها ک نیستن یچن لذا .اددنخواهد رخ نده هم یو در آ نداده

ه انجام ک یج آثار و اعمالیانات، مقدمات و نتاکها، امییتواناهمۀ  ۀانداز ط و بهیمتناسب با شرا
نداشته پیش روی خود را  ین روزیچ وقت انسان چنیاگر هحال  .نندیفر ببیکا یاند، پاداش و داده
به م عادل، یکح یطرف خدا و از رفتهق مورد محاسبه قرار گیدقطور به در آناعمالش ه کباشد 

مناسب و  یگاه پاداشچینوع بشر هدر اینصورت ، داده شودفر یکبدان  یبدبه ان، پاداش و کین یکین
ا با ین دنیه در اکار کف و فدایشر یند انسانهاد. چه فراوانینخواهد دبرای اعمالش عادالنه  یفریک

ها و یدمات گرانبها و جانبازخوب و خ یارهاکاند و ردهک یت زندگیعسرت، فشار و مظلوم
ه ک ییز فراوانند انسانهاین .رندیبگ یه پاداشکنیبدون ا ،اندها از خود نشان داده و مردهیثارگریا

ت کو هال یگذشته است و موجب نابود یرانتا به ظلم، تجاوز، چپاول و شهوین دنیعمرشان در ا
 اند. دهیش را ندیفر اعمال خویکاند و شده یادیجوامع ز

باشد تا  یگرین جهان، جهان دیست پس از ایا عقالً الزم نیط، آیت و شراین وضعیبا توجه به ا
متناسب با عملش پاداش و  یسکشود و هر  یدگیرس انسانخوب و بد  یارهاکدر آنجا با دقت به 

باشد نن یاگر چن ؟نخواهد بودظلم در اصل خلقت به معنای ا یآ ،ن نباشدیاگر چن .ندیفر ببیکا ی
 اعمالش با مردن ۀان برسد و پروندیا به پاین دنیار انسان در همکاگر ست؟ یالف عدالت خداوند نخ
آیا  ؟عبث بوده استهدف نبوده و  یت او داراحیاکه  به این معنا نیستا یبسته شود، آ یلّکطور به
مه ن هیاساساً فرستادن است؟ یمت از ذات مقدّس حضرت حق نکعدالت و ح ینف ،ن نوع نگرشیا
د همه یآیا الزم نمیآ ه است؟یز، چگونه قابل توجیروز رستاخ برد یکو تأ یتاب آسمانکامبر و یپ

حق است، آمده  یاله یایه در قرآن و سخنان اولکامت به آن معنا یروز ق پسهوده باشد؟ یعبث و ب
فرستادن  نش ویآفر ۀهم ،ار نباشدکدر  یتاب و ثواب و عقابکو مورد اعتقاد ماست و اگر حساب و 

پس  .ستیر خداوند سازگار نیمت و تدبکن معنا با حیا و بود بیهوده خواهد یارک یامبران الهیپ
 یاز اصول اعتقاد یکیعقل و نقل ثابت است و  ۀیات از ناحیو با تمام جزئ یلّکطور به معاد

 است. مت پروردگار جهان کعدالت و ح ین مقتضایع موحّدان عالم است وهمۀ ه کمسلمانان و بل

   
 نیداحکام استنباط  یعمده برا یقرآن و سنّت دو مبنا

دو امانت  اسالمیه رسول گرامکث متواتر آمده است یه اشاره شد، در حدک طورهمان
در زندگی د با هم باشند و ین دو بایا .به امانت گذاشته است شان امّتین در میبها و سنگگران
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 کد به هر دو تمسّیخواهند سعادتمند باشند بایت اسالم اگر مامّ .ندباشجدا نمسلمانان از یکدیگر 
ده یبر نامکه ثقل اکم است یرکتاب خدا، قرآن ک یکیآن دو  .ندنینداز ییان آنها جدایجسته و م

داوند و الم خکم، یرکاما قرآن  .شودیده میه ثِقل اصغر نامک ت محمّدیباهل یگریشود و دیم
 یامبر گرامیپ ۀجاودان ۀو سند نبوّت و معجز حقّهق و معارف یحقا ۀاللّه و سرچشمباب معرفت

امبر نازل شد و ی، بر پیاله یوح کین، پیل امیئجبر ۀلیوسبه سال،  91مدّت ه در کاست  اسالم
، از جهات مختلف و یو علم یرکز فکو مرا ینون مدام در جوامع گوناگون بشرکاز زمان نزول تا

خته است. با وجود یان را برانگیجهان یه و مطالعه قرار گرفته و شگفتگوناگون، مورد توجّ یایزوا
مصون مانده  یفیر و تحریین تغیترکوچکو از  کردهش را حفظ یام خوک، ثبات و استحگذر زمان

تاب سند کن یاند و چون اان شدهیالن و فشرده بکصورت  و موضوعات قرآن به مسائلاست. 
طبعاً در  ،ستیر نیپذانکام یبدون جاودانگهم ت یو خاتم هبود ن محمّدیت دیت و خاتمیحقان
و  یئامور جز ۀان ندارد به همکام ،است اسالمجاودانۀ ت یحقان ۀنندکن یه تضمک یتابکن یچن

ت یباهل یعنیگر و ثِقل اصغر یهمراه عِدل ددر حدیث ثقلین، تاب کن یلذا ا .خاص بپردازد
، ۀ قرآنیو فشرد یلّکن معارف یا بیتاهل ۀلیقرار داده شده است تا به وس محمّد
ا یسعادت دن ادت ویاگر امّت اسالم بخواهند س رتیبت اینه شوند. ب حیشرتن و ییتر و بازتر تبمشروح

ث یامبر و احادیقرآن و سنّت پ الیمد به دستورات اسالم و تعیدست آورند، با ش را بهیآخرت خو و
 نند. کعمل  و سخنان امامان معصوم

 

 ام آنکن و احیوم شناخت دستورات دلز
ن و یاصل د دربارۀاش کنکق و یتحقکه شود یمعلوم م ان شد،یه در گذشته بک یبا توجه به مطالب

ق و یتحق یاگر انسان برا .شه در نهاد انسان داردیبشر بوده و ر ۀیاول یازهای، از نینیش دیگرا
ش پاسخ داده است و یخو یو فطر یعیطب یهااز خواسته یکین مقوله وارد شود، به یاش به اکنک

 ۀنیبه آن زم ییاعتنایست و بانهاکاعصار و م یت در تمامیسعادت بشر ۀنندکن ین تأمیچون د
ق ین تحقید دربارۀه انسان کند کیم مکن عقل حیسازد، بنابرایت جاودانه را فراهم مکسقوط و هال

در  راآن هکن سعادت بشر دارد یتأم یبرا یامهبرنا ینیتفاوت نباشد. چون هر دیند و در قبال آن بک
اموزند و یب راآنام و دستورات کاحهمۀ افراد، الزم است  ،قرار داده است یام و دستوراتکقالب اح

دنیوی و اخروی  یت و نابودکاد نگرفتن آن خطر هالیرا در یز .نندکن یانگاردر آموختن آن سهل
ن و دستورات یام دکادگرفتن احیپس دانستن و  است. اجبعقالً و این نابودی همدفع  .وجود دارد

 همه فرض و واجب است. یآن برا
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 بخش اول:  

 اجتهاد و تقلید

 
 
 

 کلیات

 اهمیت موضوع
عنوان  بههمگان روشن و مورد اتفاق مسلمانان است،  یه وجوب آنها براک وضوعاتیمن و یعناو
ن اعمال و ید ندارد. بنابرایبه تقل یازیدست آوردن آنها ن هد و بنشوین شناخته مید اتیضرور
ه کر و مانند آنها کمنازیمعروف و نهبهات، خمس، حجّ، جهاد و امرکوزه، زچون نماز، ر یفرائض
شوند، چون اصل وجوب یشناخته م (نین )در برابر اصول دیعنوان فروع د عت اسالم بهیدر شر

د ندارد. اما یبه تقل یازیآنها ننسبت به وجوب  شناختاست، و مورد اتفاق همگان  یآنها ضرور
اج به یات آنها احتیه فهم خصوصکتر هستند کوچکو  جزئی مسائلق و یاز مصاد یاریبس
صورت  نیدر ا .ستندیمورد اتّفاق همگان ن یل امور ضروریو تخصص دارد و از قب یارشناسک

گر در یو از طرف د استدر حدّ تخصص  یآگاهاز طرفی نیازمند ه ک مسائلن نوع ینسبت به ا
ه در عمل، انسان کدو راه وجود دارد  یعیطبطور به تفاوت ماند،یشود نسبت به آنها بیز نمیعمل ن
  :ندکد بیه چه باکمشخص بداند طور به ابد وی ییر رهایاز تح

 آورد.  دست بهالزم را  یخود انسان تخصص و آگاهیا  –الف 
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خود استفاده و ناآگاهی ر یرفع تح یند و از تخصّص او براک مراجعهصّص به متخیا اینکه  –ب 
 ند. ک

 نامند. ید میرا تقل« ب»را اجتهاد و راه حل « الف»راه حل  فقهاء حاصطالدر 

   
 است  1واجب کفایی ،اجتهاد

 د بهیو دستورات اسالم با مسائلبه  یدسترس یه براکشود یگفته شده معلوم م مطالب هتوجه ببا
از بشر در تمام اعصار هستند. حال با یام مورد نکان احیفّل بکمت ،ن دویا .ردکتاب و سنّت مراجعه ک

ار ید و در اختشوبا استفاده از منابع استنباط  ازیام مورد نکاحباید ات زمان، یازها و مقتضیتوجّه به ن
 یه در هر عصرکخواهد شد  یعمل ین امر در صورتیا .گذاشته شود کسانی که خواستار آنند

 یابر عدّه یا سازند. پس در هر عصریمه مهمکار ن یانجام ا یآماده شوند و خود را برا یاعدّه
و  استادان فقه یدرس یهاها بروند و با حضور در حوزهو حوزه یز علمکفرض و الزم است تا به مرا

ص و قدرت استنباط سب تخصک یبرارا الزم  ی، آمادگیام الهکاستنباط اح مرتبط باگر علوم ید
ص حالل و حرام خداوند و یام آن و تشخکدر شناخت اسالم و اح .آورند دست به یام شرعکاح
تا در  ،ندشوم یمستق ۀنندکمطمئن و استنباط  انیمردم، استاد، ماهر و صاحب نظر یف عملیوظا

طبعاً  .شندخدا باو دستورات ام کاحو فهم ان یمردم در ب یازهاین یگواز جامعه، پاسخیصورت ن
 یاه اگر عدّهکیطوربه ،است ییفاکن وجوب آن کیل ،فه اگرچه الزم و واجب استین وظیانجام ا
 ه ساقط است.یف از بقیلکت ردندکام یبه آن ق

 ا خودشیندارد،  یو ضرور یاعتقاد ۀه جنبک ینید مسائلد در آن دسته از یبا یپس هر مسلمان 
نظر مطمئن و واجد د به عالم صاحبیا بایند و کد عمل خو نظر اجتهادینظر باشد و طبق صاحب

 مسائلدر طور که پیش از این گفته شد، البته همان .ندکرده و طبق علم او عمل ک مراجعه طیشرا
ن و علم یقی ید دارایه باکند، بلک یرویپ آنهارده و از ک تفاکگران ایتواند به علم دینم یدتیعق

 ند. کدا یمان پیا ،یق و بررسیتحق بابوده و فردی 

ه یناج ۀ، فرقیات متواتر اسالمیروابا ه مطابق کعه یو ش ید اسالمیاز عقا یاجا خالصهنیتا ا 
بود  یافراد یاستدالل در سطح عامه و برا ۀان و نحویقرار گرفت و ب یاجمال مورد بررس بههستند، 

 یبودند و طبعاً براافراد  ن نوشتار عمومیچون مورد خطاب ا ،آشنا نبودند یه با اصطالحات فنّک
 یتابهاکرا به  و این دسته متخصصان ردکد استدالل یبا یگرید نحوبه  صاحبان فنّ و متخصّصان

ت حضرت حقّ و یمورد رضا ن مقدارید است همیام .میدهیارجاع م مربوط یو فنّ یتخصّص
 رد. یقرار گ فیالشّرفرجهیتعالاللّهعصر عجّلیّول

                                                             
   .شودکه با انجام بعضی از بعضی دیگر ساقط می شودبه عملی گفته می ،واجب کفایی. 3
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 لیفکام تکاح

3 مسئلۀ ه از نظـر شـریعت اسـالم    کـ الیف و وظـائفی را  کـ لفی عقالً واجب اسـت، ت کهر م بر
 ثابت شده انجام دهد.  ۀمتوجّه اوست، طبق دلیل معتبر و حجّت شرعی

9 مسئلۀ ام شـرع مقـدس اسـالم متوجّـه     کـ الیف و احکـ تدارای شرایط زیر باشند، ه کسانی ک
  :ستآنها
عقـل   ثواب و عقاب دنیوی و اُخـروی  کمالزیرا  لیف ندارد،کت ه دیوانه استکسی ک عقل: -3

 آدمی است. 

تواند وظائف دینی و شرعی لّی عاجز و ناتوان است و نمیکطور به هکسی کقدرت و اختیار:  -9
 لیف ندارد. کخود را انجام دهد، ت

 الیف شرع انور متوجّه او نیست. کحد بلوغ نرسیده است، ته به کسی کبلوغ:  -1

1 مسئلۀ است: مورد زیر سه ی از کهای بلوغ ینشانه 

  م و باالی عورت؛کو درشت در زیر ش روییدن موهای زبر -3
 آمدن منی در خواب یا در بیداری؛ بیرون -9

ه سال قمری بـرای دختـران چـون یقینـاً حضـرت      تمام شدن پانزده سال قمری برای پسران و نُ -1
ـ اند و عایشه نیز ردهکه سالگی با امیرالمؤمنین ازدواج در سن نُ زهرا ه سـالگی بـه عقـد    در سن نُ

 3.درآمده است پیامبر اسالم
1 مسئلۀ  نمـاز،   تمام شود و وارد سـال دهـم قمـری شـوند     ه سال قمری در دخترانه نُکزمانی
ضـعیف و   قـدر آنه سـالگی  در نُـ دختـری  اگر   .شودام شرعی بر آنان واجب میکه و دیگر احروز

 رفتن برای وی سختی زیـادی داشـته باشـد و   گه روزهکی طوربهد، ند روزه بگیره نتواکناتوان باشد 
 د. تواند روزه نگیرمیقابل تحمل نباشد 

5 مسئلۀ ،جا واجبات را ب همۀ برای پسران  مستحب است پس از پایان یافتن سیزده سال قمری
 محرّمات نیز اجتناب ورزند. همۀ آورند و از 

6 مسئلۀ  های خون نهه نشاکاگر سن دختری نامعلوم باشد، ولیکن آبستن شود و یا خونی ببیند
خـود را انجـام    الیف شـرعی کـ بالغ شده اسـت و بایـد ت  ه قبالً کشود حیض را داشته باشد، معلوم می

 دهد. 

3 مسئلۀ  روییدن موی درشت در صورت، پشت لب، سینه، زیر بغل و خشن شدن صدا و مانند

                                                             
روز زودتـر   28شود و نیز نُه سال قمری حـدود  روز زودتر از پانزده سال شمسی تمام می 361پانزده سال قمری حدود . 3

 د.شول شمسی کامل میاز نُه سا
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 . بالغ شده استفرد ه کیقین حاصل شود  راههااز این  اینکههای بلوغ نیست، مگر اینها، نشانه
8 مسئلۀ بـالغ شـدن    ۀه تنهـا نشـان  کنند کنند و گمان کن است افرادی بلوغ زودرس پیدا کمم
نند سایر که یقین پیدا کسال قمری در دختران است؛ در صورتی  2سال قمری در پسران و  35اتمام 
آنـان   ۀاند، واجب است هر مقدار از نمازها و واجبات دیگری را که بر عهـد های بلوغ را داشتهنشانه
 نند. که و فوت شده است، در وقت، ادا و در خارج وقت قضا بود

2 مسئلۀ  بلوغ را پانزده سال تمام قمری در پسران و نُه سال تمام قمری در  ۀسی تنها نشانکاگر
ه آیـا  کـ نـد  ک کهای دیگر غافل باشد، پس از اطمینان به بلوغ خود، اگر شدختران بداند و از نشانه

ند، گرچه خوب اسـت  کیا نه، الزم نیست آن مدّت را قضا  الیف واجب خود را انجام داده استکت
ه احتمـاالً  کـ ه قضـای آنچـه را   کند کمقداری از واجبات را انجام دهد تا علم عادی و اطمینان پیدا 

 انجام نداده، بجا آورده است. 

30 مسئلۀ دیگری  ۀگفته شد، نشان 1 مسئلۀه در کهای بلوغ در پسران و دختران عالوه بر نشانه
ری، عقلـی و قـدرت تشـخیص    کتصرف در اموال شرط است، عبارت است از: رشد ف ۀکه در اجاز

ه در جای خود به آن اشاره خواهد شد؛ بنابراین اگر دختر و پسری بـه حـدّ بلـوغ    کمصالح و مفاسد 
تشخیص مفاسد و مصالح اجتمـاعی و   قدرت ری و عقلی وکافی فکشرعی رسیده باشند امّا از رشد 

 3.نندکتوانند در اموال خود تصرّف اشند، نمیببرخوردار ناقتصادی 
  

 ام تقلیدکاح
33 مسئلۀ ها و نظریات مجتهـد  مجتهد از آراء، دیدگاهغیرردن کپیروی  تقلید عبارت است از

 و فقیه جامع شرایط در مقام عمل. 

39 مسئلۀ     بر هر فرد مسلمان واجب است به اصول دین یقین داشته باشـد و در اصـول دیـن و
 رد. کلید توان تقامور اعتقادی نمی

31 مسئلۀ الیف دینـی عمـل   کـ توان به وظائف و تلّی به چهار طریق میکطور به در فروع دین
 رد:  ک

دست آمدن آن، عُقال، حجّت ه با به کترین راهی است یقین و علم وجدانی: نخستین و طبیعی -3
ات دیـن و  ه غالباً از ضـروری کلّیت و عناوینِ وظائف دینی است کدانند و نوعاً موارد آن را تمام می

مسلمانان یا مؤمنان اسـت و  همۀ ه مورد توافق کالیفی است کیا مذهب است. منظور از ضروریات، ت
 ندارد.  کهیچ فردی از مسلمانان یا مؤمنان دربارۀ آن ش

منابعِ قرآن، سـنّت و روایـات   ام شرعی از کدست آوردن و استنباط احاجتهاد: عبارتست از به  -9

                                                             
 .(6نساء: ) فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیهِمْ أَمْوَالِهِمْ ۀبا توجّه به ظاهر آی .3
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 دیگر فقهی. و منابع  معصومین ائمّۀ

ه احتمـاالت بسـیاری بـر    کمی کدر مورد حاست احتیاط: عبارت از نوعی عمل و رفتار یقینی  -1
لیـف واقعـی خـود را انجـام     کند تکه یقین پیدا کند کای عمل به گونهانسان آن مترتب است، یعنی 

دیگـر بـر حـرام    داده است؛ مثالً اگر تعدادی از مجتهدین، بر حرام بودن عملی فتوا دهند و تعدادی 
انجام ندهد و یا اگر بعضی از مجتهدان عملی را واجب و بعضی دیگر همـان عمـل    راآن نبودن آن،

 رده است. کلیف خود عمل که به تکند کانجام دهد تا یقین  راآن را مستحب بدانند،

ه مجتهد از مجتهد و فقیه جامع شرایط در مقـام عمـل کـ   غیرردن کتقلید: عبارتست از پیروی  -1
مجتهـد  غیرگفتـه شـد،    33 مسـئلۀ ه در کارشناس مسائل دینی است و همان گونه کفقیه در حقیقت 

 ند. کپیروی  های فقهی و شرعی مجتهدو دیدگاه باید از آراء، نظریات

31 مسئلۀ ایـن   لباً به آنهـا نیـاز دارد، بیـاموزد؛   ه غاکلّفی واجب است مسائل دینی را کبر هر م
 گویند. « وجوب عقلی»وجوب را 

35 مسئلۀ وشش و کافی باشد، تا بتواند با که دارای قدرت و توان علمی کسی است کتهد مج
 دست آورد. به  (تاب، سنّت، عقل و اجماع متقدّمین از فقهاک)ام خدا را از منابع آن کتالش خود اح

36 مسئلۀ  ام از منـابع  کـ افی و قدرت استنباط احکه دارای تخصّص الزم و کفقیه و مجتهدی
تواند بر طبق آرای مجتهدین دیگر عمل ند و نمیکء و نظریات خود عمل یاد شده باشد، باید به آرا

 ند. ک

33 مسئلۀ  ننـد، بایـد دارای شـرایط    کخواهند به فتاوای او عمل مجتهدین میغیره کمجتهدی
 زیر باشد: 

بنـا بـر    -8عادل،  -3زنده،  -6حالل زاده،  -5دوازده امامی،  ۀشیع -1عاقل،  -1بالغ،  -9مرد،  -3
اعلم، یعنـی از مجتهـدین معاصـر خـود      -2حریص به دنیا و مناصب دنیوی نباشد،  طلب واقوی جاه

علـم یـا   ه اکـ رد کـ سـی رجـوع   کدر مـوارد علـم یـا احتمـال اخـتالف بایـد بـه         -30استادتر باشـد،  
 االعلمیه باشد. محتمل

38 مسئلۀ توان شناخت: مجتهد اعلم را از سه راه می 

 از دیگر مجتهدان است.ه مجتهدی اعلم کند کلّف یقین پیدا کانسان م -3

دو عـالم   آنکـه  نند؛ بـه شـرط  کسی را تصدیق کدو نفر عالم خبره و عادل، اجتهاد و اعلمیت  -9
از آن دو  کرده باشند؛ بنـابراین مقلّـد در انتخـاب هـر یـ     کخبره و عادل دیگر با نظر آنها مخالفت ن

 مجتهد، مخیر است. 

مجتهد اعلم مشـهور باشـد،   عنوان به شخصی  در میان علما، دانشمندان و محافل علمی حوزه، -1
از  ه او، مجتهد و اعلم است و بنا بر اقویکند که از گفته آنان انسان یقین و اطمینان پیدا کی طوربه

 ند. کفایت میکند که اطمینان پیدا کهر راهی 

32 مسئلۀ  ن کیقین و اطمینـان عـادی نـامم    باه شناخت و تشخیص مجتهد اعلم، کدر مواردی
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ه کند کسی تقلید کن بداند، باید از کممغیر راآن ه عرفکای گونهبه بسیار دشوار باشد، باشد و یا 
اعلم بودن او محتمل است، گرچه احتمال اعلمیت او ضعیف باشد و یا بـه گمـان خـود او، اعلـم از     

 سایر مجتهدان باشد. 

90 مسئلۀ  زمان چند مجتهد جامع شرایط اعلم، وجـود داشـته باشـند،     که در یکدر صورتی
اسـت، بـدین معنـا    « تخییر ابتدایی»این  ند؛که بخواهد تقلید کدام از آنها کلّف مخیر است از هر کم
 تواند تقلید خود را به دیگری تغییر دهد.رده، نمیکی از آنان تقلید که اگر قبالً از یک

 
 ()عدول ام تغییر تقلیدکاح

93 مسئلۀ د دیگـر، جـایز   رده بـه مجتهـ  کـ ه از او تقلیـد مـی  کـ از مجتهدی  ()تغییر تقلیدعدول
رده کـ رده باشد و چه در مسائلی که عمل نکه بر طبق نظر مجتهد قبلی عمل کنیست، چه در مسائلی 

 باشد. 

99 مسئلۀ  ه بدانـد مجتهـد دیگـر اعلـم اسـت و یـا       کـ عدول از مجتهد در صورتی جایز است
ه زیرا بر مکلف الزم است تا یقین ب ؛احتمال اعلمیت او را بدهد، در این صورت عدول واجب است

 ند. کپیدا « فراغ ذمّه»

91 مسئلۀ دست آورد: ه توان بفتوا و نظر مجتهد اعلم را به چهار صورت می 

 شنیدن از خود مجتهد.  -3

 نند. که فتوای مجتهد را نقل میکشنیدن از دو نفر عادل  -9

 ند. کاو انسان اطمینان و علم عادّی پیدا  ه مورد اطمینان باشد و از گفتۀکسی ک شنیدن از -1

 ه به درستی آن اطمینان داشته باشد. کمجتهد در صورتی  یدن در رسالۀد -1

91 مسئلۀ ه یقـین بـه عـوض شـدن     کـ مقلّد فتوای مجتهد را یاد گرفت، تا زمـانی   آنکه بعد از
به تغییر فتـوا، تحقیـق و جسـتجو     کند و در صورت شکرده باید به فتوای او عمل کفتوای او پیدا ن
 الزم نیست. 

95 مسئلۀ رده یا نه، تحقیـق الزم نیسـت؛   کوای مجتهدش تغییر پیدا ه فتکند ک کاگر مقلّد ش
 ه فتوای مجتهدش عوض نشده است. کگذارد اصل را بر این می

96 مسئلۀ  بـه   مسـئله توانـد در آن  ای فتـوا داده باشـد، مقلّـد او نمـی    مسئلهاگر مجتهد اعلم در
د دیگر با توجّه به تواند به فتوای مجتهند، ولی اگر فتوا نداشته باشد، میکفتوای مجتهد دیگر عمل 

تواند بـه فتـوای مجتهـد دیگـر عمـل      رده باشد، مقلّد او میکند و اگر احتیاط کاالعلم فاالعلم عمل 
 گویند. می« احتیاط واجب»ند و این احتیاط را ک

93 مسئلۀ  عتهای که در رک آنست ند، مثالً بگوید: احتیاطکای احتیاط مسئلهاگر مجتهدی در
ــبْحَانَ -عشــا، تســبیحات اربعــه، عصــر و ســوم و چهــارم نمازهــای مغــرب، ظهــر ــسُ ــهِ اللَّ هِ وَالْحَمْدُلِلَّ

گوینـد، مقلِّـد   مـی « احتیاط واجب»را سه مرتبه بگویند، چون این احتیاط را  -بَرُکأَإِالَّاللَّهُ وَاللَّهُوَالَإِلَهَ
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یا به مجتهد ند و سه مرتبه بگوید؛ کبر طبق احتیاط مجتهد اعلم خود عمل  مسئلهمخیر است در این 
ند و در صـورتی  که بعد از مرجع تقلید خودش، اعلم از سایر مجتهدان معاصر است، رجوع کدیگر 

عتـی  کلِلَّهِ وَ ... را در نمازهای واجب سـه و چهـار ر  الْحَمْدُاللَّهِ وَبار سُبْحَانَ کاین مجتهد گفتن یه ک
 ند. کافی بداند، عمل ک

98 مسئلۀ محـلّ  » چـون خود، عبارتهـایی هم  ۀعملی ۀالاگر مجتهد اعلم در بعضی از مسائل رس
توانـد  آورده باشد، مقلّد مـی  «محلّ تردید است»و یا  «بعید نیست»، «ال استکمحلّ اش»، «تأمّل است

 ند. کگذشت به مجتهد دیگر رجوع  96 مسئلۀه در کند و یا همان طور کیا به آنها عمل 

92 مسئلۀ ند، مثالً بگوید: ظرف کتیاط ای فتوا داد، احمسئلهدر  آنکه اگر مجتهد اعلم پس از
 شود، ولی احتیاطمی کمرتبه بشویند و عین نجس هم در آن نباشد پا کر یکنجس را اگر با آب 

توانـد  مقلّد او نمی (گویندمی« احتیاط مستحب»)اصطالحاً این احتیاط را ه سه مرتبه بشویندک آنست
ند و بـه  کطبق فتوای مجتهد خود عمل  ه باید برکند، بلکبه فتوای مجتهد دیگر رجوع  مسئلهدر آن 
نـد و سـه مرتبـه    کند و یا بر طبق احتیاط مستحب او عمـل  کتفا کر اکُمرتبه شستن با آب  کهمان ی
ه کـ ه مستحب بودن احتیاط معلوم باشد، مگـر در صـورتی   کاست، در هر موردی چنین هم بشوید و

توانـد بـه او   باشد، در این خصوص مـی تر کند به احتیاط نزدیکه از او تقلید نمیکفتوای مجتهدی 
 ند.کرجوع 

    

 بقای بر تقلید میت 
10 مسئلۀ ه تـازه بـه   کـ  جایز نیست، لذا کسانی ه از دنیا رفته استکاز مجتهدی  آغاز به تقلید
 نند. کتقلید  توانند از چنین مجتهدیاند نمیلیف رسیدهکسن ت

13 مسئلۀ  وتاهی به فتاوای او کحتی اگر به مدت  -ندکه انسان از او تقلید میکاگر مجتهدی
بقـای بـر تقلیـد از او، از مجتهـد زنـده       مورد از دنیا برود، بر مقلّد واجب است در -رده باشدکعمل 
 ند. کتقلید 

19 مسئلۀ ۀمنـوط بـه اجـاز    د از میت را جایز بدانـد، مـدت بقـاء   اگر مجتهد زنده بقای بر تقلی 
 اوست. 

11 مسئلۀ ،ابتداءً و بقاءً جایز نداند،  ه از دنیا رفته است راکتقلید از مجتهدی  اگر مجتهد زنده
رده، آنها را بـرای عمـل   کرده یا نکه در زمان حیات آن مجتهد به آنها عمل کلیه مسائلی کمقلّد در 

رده باشـد، بایـد بـه مجتهـد زنـده      کرده یا نکیاد گرفته یا یاد نگرفته و یا آنچه یاد گرفته را فراموش 
 ند. کرده و از او تقلید کرجوع 

11 مسئلۀ  خواهـد بـا   ه مقلـد مـی  کاز دنیا رفته است، اعلم از مجتهدی باشد ه کاگر مجتهدی
 او باقی بماند، بقای بر تقلید از او واجب است.  ۀاجاز

15 مسئلۀ  ه از دنیا رفته است کند، از مجتهدی کخواهد از او تقلید ه انسان میکاگر مجتهدی
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 واجب است.  عدول از او و تقلید از مجتهد زنده در تمام مسائل اعلم باشد، بنا بر اقوی

16 مسئلۀ   ه از او تقلیـد  کـ نـد و مجتهـدی   کنـون از او تقلیـد مـی   که اکـ ای اگر مجتهـد زنـده
رده و از دنیا رفته است، هر دو در تمام خصوصیات مساوی باشند یا احتمـال مسـاوی بـودن در    کمی

 بین آنها وجود داشته باشد، بقای بر تقلید از مجتهد مرده، درتمام مسائل واجب است. 

13 مسئلۀ ور از دنیـا رفـت،   کمجتهـد مـذ   آنکه ند، بعد ازکمجتهد اعلم تقلید می ه ازکسی ک
ه مجتهد میت فتوا نداشته است، بر تقلید او که یاد نگرفته و یا مسائل جدیدی کتواند در مسائلی نمی

اعلم تقلیـد   ۀام شرعی دیگر، از مجتهد زندکه واجب است در این گونه مسائل و احکباقی بماند، بل
 ند. ک

18 مسئلۀ مسئلهرده و بعد از مرگ او، در همان کای به فتوای مجتهدی عمل میمسئله اگر در 
ه از کرا مطابق فتوای مجتهدی  مسئلهتواند دوباره آن ند، این مقلّد نمیکبه فتوای مجتهد زنده رفتار 

ر نـد و مقلّـد د  کای فتوا نداشته باشد و احتیـاط  مسئلهدنیا رفته، انجام دهد، ولی اگر مجتهد زنده در 
یاد گرفتـه بـوده اسـت و یـا      راآن رده و یاک، قبالً بر طبق فتوای مجتهد فوت شده عمل میمسئلهآن 
توانـد  ه اطالعی از آن فتوا نداشته است، ولی مجتهد متوفی در آن بـاره فتـوا داشـته اسـت، مـی     کاین

 رده باشد. کاگرچه مدّتی مطابق احتیاط مجتهد زنده عمل  ،ندکدوباره به فتوای مجتهد راحل عمل 

12 مسئلۀ لّفی عقالً واجب است، اجزا، شرایط، مقدمات و مبطالت عبادتهای واجب کبر هر م
طـور  بـه  اعمـالش را انجـام دهـد و    را یاد بگیرد و اگر یاد نگیرد و به نیت رجا و قصد قربت مطلقـه، 

مـالش  ه دارای شـرایط تقلیـد اسـت مطـابق درآیـد، اع     کـ ای اتّفاقی با واقع یا با فتاوای مجتهد زنـده 
 صحیح است و قضا الزم ندارد. 

10 مسئلۀ ن اسـت بایـد   کـ ندانـد، اگـر مم   راآن مکه حکای پیش آید مسئلهلّفی کاگر برای م
ن اسـت بایـد بـه احتیـاط     کردن ممکدست آورد و اگر احتیاط به ند تا فتوای مجتهد اعلم را کصبر 
زم نیایـد، بنـا را بـر    از انجام عمل محـذوری ال  چنانچهن نباشد، کند، ولی اگر احتیاط هم ممکعمل 

ند، پس اگر معلوم شد مخالف واقع یا مخالف گفتـار مجتهـد بـوده    کطرف بگذارد تا استعالم  کی
 است، دوباره باید آن عمل را انجام دهد. 

13 مسئلۀ  ه شـرایط  کـ نـد  کاگر انسان اعمالی را بدون تقلید انجام دهد و یا از مجتهدی تقلید
ه مطابق با واقع یا مطابق با فتوای کاعمالش صحیح است مرجعیت تقلید را نداشته باشد، در صورتی 
 مجتهد اعلم زنده و یا مطابق با احتیاط باشد. 

   
 ام آن کتغییر رأی مجتهد و اح

19 مسئلۀ تواند بر طبق فتوای قبلی او اگر مقلّد بداند فتوای مجتهدش، عوض شده است، نمی
 ند. کعمل 

11 مسئلۀ  رده اسـت و فتـوای   کـ تـردّد پیـدا   اگر مقلّد بداند مجتهدش، در فتوایی، توقّف و یا
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نـد و یـا بـه    کجدیدی در آن باره ندارد، واجب است، در خصوص آن فتوا بـر طبـق احتیـاط عمـل     
نـد؛ البتـه اگـر رأی فـاالعلم     کگوینـد رجـوع   می« فاالعلم»ه اصطالحاً او را کمجتهد اعلم بعد از او 

 موافق با احتیاط باشد رجوع به فتوای فاالعلم متعین است. 

11 مسئلۀ ه عدول به مجتهد اعلـم را حـرام بدانـد، سـپس     کند کسی از مجتهدی تقلید ک اگر
داند، بنا بر اقوی، عدول به اعلم واجب است ه در تقلید، اعلمیت را شرط میکمجتهد اعلمی را بیابد 

 داند، جایز نیست. ه عدول را مطلقاً حرام میکو بقای بر تقلید مجتهد اوّل 

15 مسئلۀ  ای فتوا نداشته باشد، به دو صـورت متصـور   مسئلهه در کتغییر تقلید از مجتهد اعلم
 است: 

افی ندانسـته اسـت،   ک« اِفتا»رده امّا آنها را برای کم رجوع کح کمجتهد اعلم به ادلّه و مدار – 3
 مقلّد رجوع به احتیاط است.  ۀدر این صورت وظیف

ت، در ایـن صـورت   رده و لـذا فتـوا نـداده اسـ    کم رجوع نکح کمجتهد اعلم به ادلّه و مدار – 9
 مقلّد، در این مورد رجوع به فاالعلم است.  ۀوظیف

16 مسئلۀ  ه از دنیا رفته و یا تبـدل رأی  کند ک کند سپس شکاگر انسان از مجتهد اعلم تقلید
و یا شرایط تقلید را حفظ کرده است یا نه، در این صورت بقـای بـر تقلیـد از او تـا      رده استکپیدا 

 زی به تفحص و جستجو نیست. روشن شدن وضعیت جایز است و نیا

13 مسئلۀ ای اعلمیت بین دو مجتهد جامع شرایط تقلید وجود داشته باشـد بـه گونـه    ۀاگر شبه
ی از آن دو کـ ه تعیـین ی کـ ارشناسان و خبرگان عادل اختالف وجود داشته باشد تا حـدی  که بین ک

حتیـاط بـین   ان، اکه مقلد، در صورت امک آنست ن نباشد، احتیاط واجبکاعلم ممعنوان به مجتهد 
ه بخواهد تقلید کدام ازآنها کتواند از هرن باشد، میکممغیرند، اگر چنین احتیاطی کدو قول و فتوا 

 گویند. « ابتدایی»ند؛ این تخییر را ک

18 مسئلۀ  چنانچـه نـد  کنقـل   (سی فتوای مجتهدی را برای دیگران )بـرای عمـل بـه آن   کاگر 
ند، واجب است تغییر فتوا را به او کل ه مقلّدش سؤاکفتوای آن مجتهد عوض شده باشد در صورتی 

فتـوا متوجّـه    ۀننـد کبگوید، ولی اگر نپرسد، خبر دادن از تغییر فتوای مجتهد الزم نیست؛ و اگر نقل 
 ند. کان باید اشتباه را برطرف کرده است، در صورت امکشود در بیان فتوا اشتباه 

12 مسئلۀ    ام شـرع،  کـ اح کاگر مجتهدی پس از تفحص و جستجوی بیشـتر در ادلّـه و مـدار
ه رأی و فتـوای دوم  کـ رده اسـت، الزم و ضـروری اسـت    کم اللّه اشتباه که در بیان حکمتوجّه شود 

 ند. کخود را برای مقلّدین بیان و اعالم 

50 مسئلۀ  ه آنچـه  کـ نـد  ک کند و پس از تقلید شـ کسی بعد از بلوغ از مجتهدی تقلید کاگر
توانـد بنـا را بـر صـحت تقلیـد      مـی  بر اقـوی  انجام داده، از روی تقلید صحیح بوده یا نبوده است، بنا

 وم به صحت خواهد بود. که در نتیجه اعمال گذشته او محکبگذارد 

53 مسئلۀ  ولـی ه تقلیـد او صـحیح اسـت   کـ ند بداند که از مجتهدی تقلید میکاگر شخصی ، 
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 که قبل از شـ کراند آنچه انجام داده است طبق فتوای مجتهدش صحیح بوده یا نه، اعمالی ک کش
نـد  که در آینده بخواهد انجام بدهد، باید مواظبـت  کاده صحیح است، ولی نسبت به اعمالی انجام د

 ه این اعمال بالفعل صحیح واقع شود. ک

59 مسئلۀ  توانـد بـه فتـاوای    انسان می ه تقلید از اعلم واجب نیست وکاگر مجتهدی فتوا دهد
توانـد  رت مقلّد میند، در این صوکالیف و وظائف شرعی خود رجوع کغیر اعلم نیز جهت انجام ت

 ند. کبه فتوای اعلم از غیر اعلم نیز تقلید  کبا تمس

51 مسئلۀ  ده و از امور تخصصی است، لذا دانش فقه بسیار وسیع و گسترده بو اینکهبا توجه به
اعلـم از   محمّـد یا چند رشـته از ابـواب فقـه آل    کی از آنها در یکه هر کدر بین چند مجتهد 

ه بنا بر اصل لزوم اشـتراط  کت نیست، بلم همان رشته خالی از قوّدیگران باشد، وجوب رجوع به اعل
 اعلمیت، عقالً متعین است. 

51 مسئلۀ ه نظـر  کند کعادّی و طبیعی در موردی یقین طور به ه اهل فضل است، اگرکسی ک
 ند. کاز او تقلید  مسئلهتواند در آن و فتوای مجتهد خالف واقع است، نمی

55 مسئلۀ اجتهاد رسـیده و از قـدرت اسـتنباط و     ۀدرجوشش فراوان به که با تالش و کسی ک
آنها برخوردار اسـت، مـرد باشـد یـا      کام شرع مقدس اسالم با مراجعه به ادلّه و مدارکاستخراج اح

 ند. کزن، حرام است از مجتهد دیگر تقلید 

56 مسئلۀ  تب فقهـی مجتهـد باشـد و در    کسی متجزّی باشد، یعنی در بعضی از ابواب و کاگر
ه مجتهد نیست از مجتهد جامع شرایط تقلیـد  کهایی ر آن ابواب و رشتهبعضی نباشد، واجب است د

 ند. کرده و یا عمل به احتیاط ک

53 مسئلۀ ام شرعی، با مراجعه به که به اجتهاد نرسیده و قدرت استنباط و استخراج احکسی ک
نـدارد،   اهلیت افتـا را  اینکهآنها را ندارد، حرام است فتوا دهد و اگر تعمداً با علم به  کادلّه و مدار

ۀ ننـد، مسـئولیت اعمـال آنهـا بـه عهـد      کند و افرادی نیز جهالً به فتوای او عمل کاقدام به دادن فتوا 
 ست. او

58 مسئلۀ    ه کـ اگر دو نفر در نقل و بیان فتوای مجتهدی اختالف داشته باشند، بـدین صـورت
، از ننـدگان فتـوا  کی از نقـل  کـ نند، در ایـن حالـت، اگـر ی   کفتوا را به دو صورت مختلف بیان  کی

اعتماد، صداقت و راستگویی بیشتری برخوردار باشد، مقدم بر دیگری خواهد بود، ولی اگر در تمام 
ن مقتضـای  کجهات با هم برابر و مساوی باشند، اگرچه مقتضای قاعده اولیه تساقط هر دو است، لـی 

 ثانوی درگرفتن فتوا و عمل به آن، تخییر است.  ۀقاعد

52 مسئلۀ ه کـ ی آن از خود مجتهد متعـارض باشـد، در صـورتی    اگر نقل فتوا، با شنیدن شفاه
ی باشد، یا زمان شنیده شدن از مجتهد بعد از نقل ناقل باشـد، شـنیده   کتاریخ نقل فتوا و شنیدن آن ی

 شدن از مجتهد مقدم است و باید به آن عمل شود. 

60 مسئلۀ  ه کـ اگر تاریخ نقل فتوا بعد از شنیدن از خود مجتهد باشد و مقلّد هم احتمال بدهد
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ن کأی و فتوای مجتهد عوض شده است، تقدمِ شنیدن از مجتهد بر نقل، معلوم و مسلّم نیست و ممر
احتمال وثوق و اطمینان در نقل فتوا بیشتر باشد  اینکهاست در این صورت هر دو ساقط شوند، مگر 

 ه نقل بر شنیدن مقدم باشد. که در این مورد بعید نیست ک

63 مسئلۀ  شـنود،  او، بـا آنچـه مقلّـد از خـود او مـی      ۀملیـ ع ۀه در رسـال کاگر فتوای مجتهدی
مختلف و متعارض باشد؛ اگر مجتهد به آنچه در رساله است، توجه و التفات دارد و با وجود آن بـر  

ه در ایـن صـورت، شـنیدن از    کـ شـود  دهد، نوعی عدول و تبدل رأی محسـوب مـی  خالف فتوا می
اگر توجه و التفات به آنچه در رساله آمـده   عملیه نوشته، مقدم است؛ ولی ۀمجتهد بر آنچه در رسال

 رده، مطابق آن فتوا دهد. که اختیار کاست نداشته باشد، باید به آن، توجه داده شود تا آنچه را 

69 مسئلۀ  او وجـود دارد   ند و نقل او با آنچه در رسـالۀ کاگر شخصی فتوای مجتهدی را نقل
چنین فتـوایی داده، ولـی    ه مجتهدک ندکمختلف و متعارض باشد، در این صورت اگر ناقل ادعا می

راستگو و مطمئن باشد، ظاهراً نقل او  فتوا فردی ۀنندکرده است، در این مورد اگر نقل کبعداً عدول 
 بر رساله مقدم است. 

61 مسئلۀ  نـد و ایـن نقـل بـا فتـاوای موجـود در رسـاله        کاگر شخصی فتوای مجتهدی را نقل
گذشـت،  قبل  مش در مسئلۀکه حکاز فتواست،  اختالف داشته باشد، اگر ناقل مدعی عدول مجتهد

له موجـود  امّا اگر ناقل ادّعای عدول ندارد و از نظر وثاقت و اعتماد هم ترجیحـی بـر آنچـه در رسـا    
 است.  مقدم بر نقلِ ناقله در رساله نوشته شده کآنچه وجود نداشته باشد،  است

  
 های آن عدالت و نشانه

61 مسئلۀ  عبارت است از:  ه در مرجع تقلید شرط استکعدالتی 

رار کـ ه در اثر علم و معرفت صـحیح و ایمـان بـه خـدا و ت    کنفسانی و حالت خاص معنوی  ۀکمل 
ه کـ ای گونـه به دواند، ند و ریشه میکآید و در صُقع نفس انسان رسوخ میوجود میبه  کعمل نی

 3وریعفأبیإبنۀه از صحیحکگونه سازد و همانمیمحرمات وادار  کانسان را به انجام واجبات و تر
 ند. کفایت میکور کدست آوردن عدالت مذبه برای  شود، حسن ظاهراستفاده می

65 مسئلۀ  شود: ی زیر ثابت میراههاعدالت از 

 دو نفر عادل شهادت به عدالت او بدهند.  -3

ه در اثر ایـن شـهرت، انسـان، بـه عـدالت او علـم       کای گونهبه مشهور به عدالت و تقوا باشد،  -9
 ند. ک عادّی پیدا

 ند. کفایت میکسی گواهی بدهد، کنفر هم به عدالت  کاگر ی بنا بر اقوی -1

                                                             
  .3، ح13، کتاب الشّهادات، باب 123، ص 93الشّیعه، جوسائل .3
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اگر شخصی موثق و مورد اعتماد باشد و بـا اخبـار او اطمینـان بـه عـدالت فـردی پیـدا بشـود،          -1
 ند. کفایت میک

بـا  سی پیدا بشود مانند مصاحبت و همراهـی  که وثوق و اعتماد عادی به عدالت کاز هر راهی  -5
 او.

66 مسئلۀ ه در مسائل اصول فقـه و  کبل فقهی نیست؛ ۀام فرعیکمنحصر در اح تقلید بنا بر اقوی
دانـد،  معمول آنها را نمیطور به ه غیر از فقیه جامع شرایط، شخص دیگریکای موضوعات مستنبطه

 .توان تقلید کردنیز می 3و در مسائل عادی ردکباید تقلید 

                                                             
  اجتماعی، سیاسی و مانند آن. مسائل عادی مانند ورود مالکهای شرعی و حدود الهی در  امور و الگوهای .  1
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 یاتکل
63 مسئلۀ  :طهارت بر دو قسم است 

ی طـور به ه در تحقق آنها قصد قربت شرط است،کطهارت از حدث: عبارت است از اعمالی  -3
 شود. طهارت از حدث سـه قسـم اسـت:   انجام پذیرد، طهارت حاصل نمیه اگر بدون قصد قربت ک

در حصـول   نکهایدر جای خود توضیح داده خواهد شد؛ با توجّه به هر یک ه کغسل، وضو و تیمّم 
 نامند. امر عبادی یا تعبّدی می راآناین نوع طهارت،  قصد قربت شرط است 

ه شارع آنها را کهایی کنندهی از پاککه با استفاده از یکطهارت از خبث: عبارت است از این -9
شـود. در ایـن    کی از اقسام نجاست آلوده و نجـس شـده اسـت، پـا    که به یکداند، چیزی مطهّر می

ند و به ایـن  کفایت میکصورت قهری به ت قصد قربت الزم نیست و صرف حصول آن حتی طهار
 شود. نامیده می« توصلیات»یا « توصّلی»جهت 

  
 ام آبها کاح

ه از جهات گوناگون با مطهرات دیگر قابل مقایسه نیست، زیـرا اثـر   کی از مطهرات آب است کی
 آن عامّ و بسیار گسترده است. 

68 مسئلۀ مضاف.  -9مطلق،  -3ت: آب بر دو قسم اس 

ه بـه آن آب  کـ ه از چیزی گرفته نشده یا با چیزی مخلوط نشـده طـوری   کآب مطلق، آبی است 
ه از چیزی بگیرند، مثل آب هندوانـه و گـالب؛ یـا بـا چیـزی      کنگویند؛ ولی آب مضاف آبی است 

 ه به آن دیگر آب نگویند.که با گِل مخلوط شود طوری کمخلوط شده باشد، مثل آبی 

   



 11 آب مطلق

 آب مطلق
62 مسئلۀ  :آب مطلق بر چهار قسم است 

 آب باران.  -1آب جاری،  -1آب قلیل،  -9ر، کُآب  -3

30 مسئلۀ  ،و جوشـاننده  « نابعـه  ۀمـاد »رسد اگر از زمین نجوشد و نظر میبه در مورد آب چاه
ر را دارد و اگـر از  کـ ام آب کـ ر اسـت و اح کر نیز باشد، از مصادیق آب کنداشته باشد و به اندازه 

فـوق   ۀم آب جاری است و اگر دارای دو خصیصـ کجوشنده داشته باشد در ح ۀشد و مادّزمین بجو
 م آب قلیل را دارد. کر و جاری بیان شد نباشد، حکه برای آب ک

  
 ام آب جاری کاح

33 مسئلۀ  شود؛ به عبارت جوشد و بر روی آن جاری میه از زمین میکآب جاری آبی است
دائم، عرفاً بر روی زمـین و  طور به ثر اتّصال به آن مادهجوشنده دارد و در ا ۀه مادکدیگر آبی است 

 ها. ها، قناتها و رودخانهند، مانند چشمهکیا در زیر زمین جریان پیدا می

39 مسئلۀ ه در اثر برخورد با چیزهای کر نباشد، تا وقتی کآب  ۀآب جاری حتی اگر به انداز
 است.  کند، پاکنجس، بو، رنگ و یا مزۀ آن تغییر پیدا ن

31 مسئلۀ قداری از آب جاری، مثالً آب چشمه، بر اثر برخورد بـا چیزهـای نجـس بـو،     اگر م
ه بـه چشـمه   کـ شود و طرفی ه تغییر یافته، نجس میکند، همان طرفی کرنگ و یا مزه آن تغییر پیدا 

خود در اثـر  است و اگر طرف تغییر یافته، خودبه کر باشد، پاکمتر از مقدار کمتصل است هر چند 
 شود. می ک، تغییراتش برطرف گردد، پااتّصال به آب چشمه

31 مسئلۀ ه اگـر آب از  کای است آب در آن جریان ندارد، اما به گونه آن که چشمه و مانند
م آب جاری کگردد، حاش باز میشود و به حالت گذشتهآن برداشته شود، دوباره جوشیده و پر می

بـه آب جـاری متّصـل     ، ولـی ارنـد نار نهرها ایسـتاده و جریـان ند  که در کرا دارد و نیز تمام آبهایی 
 م آب جاری را دارند. کی و نجاست، حکهستند، در طهارت، پا

35 مسئلۀ شود، در می کجوشد و در بعضی ایام خشه در بعضی ایام سال میکای آب چشمه
 م آب جاری را دارد. کجوشد حه میکایامی 

36 مسئلۀ  ه ه بر روی زمین جریان دارد و فاقد منبـع و جوشـش از زمـین اسـت، اگـر بـ      کآبی
م آب قلیـل بـوده و در   کـ ر باشـد، در ح کـ متـر از  کر را دارد، ولی اگر کم آب کر باشد حکمقدار 

 صورت رسیدن نجاست به آن، نجس خواهد شد. 

33 مسئلۀ  هـای آب  هکها و میادین، چون به منابع آب و یـا شـب  شی منازل، مغازهکآبهای لوله
 م آب جاری را دارند. کشهری متّصل هستند، ح

38 مسئلۀ  ه کـ ای را مـادّه  همچنـین جوشد و ن جاری است و از زمین نمیه بر روی زمیکآبی
ر نباشد و بـا  ک ۀندارد، اگر به انداز (عرفاً موجب استمرار جریان آب بشود )فواره، پمپ و مانند آنها
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 شود. ند، نجس میکنجس مالقات 

32 مسئلۀ  د حالتی دفـع ماننـ   اینکهند یا که از باال به طرف پایین سرازیر شده و جریان پیدا کآبی
 شود. باال نجس نمیند، کداشته باشد مانند فواره و نظیر آن، اگر طرف پایین با نجاست برخورد 

80 مسئلۀ  شـود، بـه   ه در فواره و مانندآن درگردش اسـت و بـا فشـار ازآن خـارج مـی     کآبی
 شود. صرف مالقات با چیزهای نجس، نجس نمی

83 مسئلۀ و ایـن آب بـا   ه آب موجود دارای مادّه جوشان است یا خیر کند ک کاگر انسان ش
نـد، در ایـن صـورت    که داللت بر دارا بودن مـادّه  کند، اگر حالت سابقه دارد کچیز نجس مالقات 

شود، ولـی اگـر حالـت سـابقه، بـر      م به طهارت آن آب میکاستصحابِ بقای مادّه جاری است و ح
بـه   ومکـ ند، با استصحاب حالـت سـابقه، بـا همـان مالقـاِت بـا نجـس، مح       کعدم وجود مادّه داللت 

ایـن   ه در گذشته چگونه بوده، اقـوی کنجاست است و اگر اصالً حالت سابقه ندارد و معلوم نیست 
نندگی آن نیـز  ک کم مطهِّریت و پاکی این آب می شود و با این حکم به طهارت وپاکه حکاست 

 رده باشد. کرسد، اگرچه این آب با چیزهای نجس هم برخورد به اثبات می

  
 نام آکر و احکُآب 

89 مسئلۀ ُه طـول و  کـ ر مقدار آبی است از حیث مساحت، بنـا بـر احتیـاط، اگـر در ظرفـی      ک
سه وجب و نیم معمولی است بریزند، آن ظرف پر شود؛ و از حیـث وزن   کعرض و عمق آن هر ی

یلوگرم است، ک 181ه تقریباً کمتر است کمقدار آن بیست مثقال از صد و بیست و هشت من تبریز، 
ه وصل به منابع بـزرگ و یـا هـر    کهای منازل، باغات و جاهای دیگر در لوله بنابراین آبهای موجود

 3.ر را دارندکُم آب کر دیگر است همان حکنوع 
81 مسئلۀ  ه بـو،  کر برسد در صورتی کاگر عین نجس، مانند خون، ادرار و امثال اینها به آب

تغییر به سبب مالقـات  شود و اگر تغییر ندهد و یا تغییر بدهد، آن آب نجس می راآن رنگ و یا مزّه
 شود. ه عین نجاست در آن نیست باشد، نجس نمیکبا چیز دیگر 

81 مسئلۀ  ر است، برسد و بو، رنگ یـا مـزّه   که بیشتر از کاگر عین نجس، مانند خون، به آبی
ر باشـد، تمـام آب نجـس    کـ متـر از  کرده کـ ه تغییـر ن کـ مقداری  چنانچهتغییر دهد؛  راآن قسمتی از

رده نجـس و  کـ ه تغییر پیدا کر و یا بیشتر از آن باشد، تنها آن مقداری ک ۀازشود، ولی اگر به اندمی
 است.  کآن پا ۀبقی

                                                             
خـاطر سـبک و سـنگین    وزن است و اختالف در روایات حجم و اشبار به این دلیل است که آبهـا بـه   ،تیّاصل در کر .3

هشـتم  یـک  -وجـب و هفـت ثمـن    19گیرند و لـذا در بعضـی از آبهـا حجـم از     طور یکسان حجم نمیبودنشان همیشه به
وجـب و هفـت ثمـن وجـب      19الک همان وزن است اگرچه حجم، کمتر از مقدار بسیار کمتر است، بنابراین م -وجب
 باشد.
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85 مسئلۀ  ه از آن چیـز  کـ ر است بشویند، آبـی  که متّصل به کاگر چیز نجس را زیر شیر آبی
ر باشد و بو، رنگ و مزّه نجاست را نگیرد و عـین نجـس نیـز در آن    که متّصل به کریزد تا وقتی می

 است.  کنباشد، پا

86 مسئلۀ  ر باشـد، بـه صـرف    کـ متـر از  کنیـز   بـاقی مانـده  ه یخ ببنـدد و  کر کمقداری از آب
 گردد. ه آب شود نیز نجس میکشود و هر مقدار از یخ نیز مالقات با نجس، نجس می

83 مسئلۀ  ر شده است یـا نـه، در   کمتر از که مقدار آن کند ک کر باشد و انسان شکاگر آبی
 ر را دارد. کام کرده باشد احکدا نه تفاوت چشمگیر و فاحشی پیکصورتی 

88 مسئلۀ ر رسیده است یا نـه،  کر نبوده به مقدار کند آبی که قبالً به مقدار ک کاگر انسان ش
 م آب قلیل است. کآن در ح ۀبا استصحاب حالت سابق

82 مسئلۀ ُشود: ی زیر ثابت میراههار بودن آب از ک 

 ر است. که آب کند کانسان خود یقین پیدا  -3

 ر بودن آب شهادت دهند. کدو مرد عادل به  -9

 ر بودن آب خبر دهد. کاعتنایی به مسائل شرعی نیست، از آب در اختیار اوست و متهم به بی هکسی ک -1

ر بودن آب شهادت دهد و از گواهی او اطمینان کفرد عادل و یا موثّق به  کاگر ی بنا بر اقوی -1
 شود. ر بودن آب ثابت میکعادی پیدا شود، 

20 مسئلۀ  ارسـاز  کر بودن آب را بـه اثبـات برسـاند،    کواهد تنها با ظن و گمان، سی بخکاگر
 شود. ر بودن آب ثابت نمیکنیست و 

  
 ام آب باران کاح

23 مسئلۀ  ه عرفـاً  کـ ننـده اسـت   ک که از آسـمان ببـارد و هنگـامی پـا    کآب باران آبی است
زمین سخت ببارد  ه اگر برکای باشد هبه اندازه باران ک آنست بارد و احتیاط واجببگویند باران می

 افی نیست. کردن ک کند و باریدن چند قطره برای پاکجریان پیدا 

29 مسئلۀ  مرتبه باران ببـارد و بـر    که عین نجاست در آن وجود ندارد، یکاگر بر چیز نجس
فشـار   شود؛ در فرش و لباس هم بنـا بـر اقـوی   می کند، پاکه نجس شده است نفوذ کتمام جاهایی 

 آنسـت  رده الزم نیست، گرچه احتیاط مستحبکه در آن نفوذ کآبی  ردن مقدارکدادن و یا خارج 
 رده خارج گردد. که در آن نفوذ که فشرده شود تا بیشتر آبی ک

21 مسئلۀ  ه عین که عین نجاست در آن وجود دارد باران ببارد، تا زمانی کاگر بر چیز نجسی
ن عین نجاست زایل باریدن باراخاطر به شود و اگر نمی کو برطرف نشود آن چیز پا کنجاست پا

رده اسـت، در ایـن   کـ ه عرفاً بگویند آب باران نجاسـت را برطـرف   کای شود و از بین برود به گونه
 شود. می کصورت چیز نجس پا

21 مسئلۀ  عـین نجاسـت در آن    چنانچـه نـد،  کاگر باران به عین نجس ببارد و به جایی ترشح
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 است.  کنباشد و بو، رنگ و یا مزّه نجاست را نگرفته باشد، پا

25 مسئلۀ    ه کـ اگر باران بر پشت بام ببارد و عین نجاست در آن وجود داشته باشد تـا مـوقعی
 است.  کریزد، پاه به چیز نجس رسیده است و از سقف و یا ناودان میکبارد، آبی باران می

26 مسئلۀ  ه پـس از قطـع شـدن بـاران از سـقف و یـا نـاودان        کـ ند آبی کاگر انسان یقین پیدا
 ، نجس است. ریزد، به چیز نجس رسیده استمی
23 مسئلۀ  ه عـین نجاسـت در آن نباشـد، زمـین     کـ اگر باران بر زمین نجس ببارد، در صورتی
ه باران قطع نشود و آب آن بر روی زمین جاری شود و به جای نجس کشود و در صورتی می کپا
 ند. کمی که باران نباریده برسد، آنجا را هم پاک

28 مسئلۀ بـه   ه آب بـاران کـ لـوم شـود   یا سایر چیزهای نجـس ببـارد و مع   کاگر باران بر خا
ه عین نجاست در آن نباشد کاجزای آن چیز نجس رسیده است، در صورتی  ۀمطلق، به همصورت 

 شود. می کپا

22 مسئلۀ    گـل شـود و آب مطلـق بـه      کاگر در اثر رسیدن آب باران و یـا رطوبـت آن، خـا
مطلـق  ر طوبه شود؛ در مورد هر چیز نجس دیگری هم اگر آب باراننمی کاجزای نجس نرسد، پا

 شود. نمی کبه اصل نجاست نرسد، پا

300 مسئلۀ  اگر آب باران  (ه آب نجس وجود دارد )مانند حوض، ظرف و غیرهکدر جاهایی
 شود.می کعادّی با آب نجس مخلوط شود، پاطور به بر آنها ببارد و

 

 ام آب چاه کاح
303 مسئلۀ ه کـ م آب چشـمه و جـاری اسـت،    کـ آب چاه اگر مادّه جوشان داشته باشد در ح

ننده است و اگر ک کو پا کرده باشد، پاکثر برخورد با نجس رنگ، بو و یا مزّه آن تغییر ناگر در ا
غالـب گـردد،    کرده باشد و در اثر جوشش منبع، آن دگرگونی از بین بـرود و آب پـا  کتغییر پیدا 

انـد  در بعضـی از نجاسـتها گفتـه    اینکهاست، در غیر این صورت به نجاست خود باقی است و  کپا
، مسـتحب  (شـیده شـود )منزوحـات بئـر    کسیدن نجاست به چاه، تمام یا مقداری ازآب چاه پس از ر

 بوده و واجب نیست. 

309 مسئلۀ د اسـت، یعنـی اگـر بـه     کم آب راکآب چاه اگر دارای ماده جوشان نباشد، در ح
م آب کر نباشد در حکر بر آن صادق است و اگر به اندازه آب کام آب کر است، احکاندازه آب 
 قلیل است. 

   
 ام منزوحات بئرکاح

ه در اثر افتـادن نجاسـتهای خـاص در آب چـاه، از آن     کاست عبارت از مقدار آبی  منزوحات بئر
 شود. شیده میکچاه 



 18 آبها ۀاحکام متفرق

301 مسئلۀ فتـد و یـا حیـوانی در    ت، اگر چیزی از نجاسات در چاه بیتوان گفلّی میکطور به
آب همـۀ  ه کـ اسـت   ه رنگ، بو یا مزّه آب چاه عوض شده باشد مسـتحب کچاه بمیرد، در صورتی 

ه نفـس  کـ شـیده شـود   کای هبه انـداز شیدن تمام آب چاه مقدور نباشد، باید کشیده شود؛ اگرکچاه 
 ند. کی بکرده بود، احساس پاکوقوع نجاست در چاه پیدا خاطر به ه کانسان از آن خباثت و پلیدی 

301 مسئلۀ  متر باشد. کر که از زمین نجوشد و مقدار آن نیز از آب کآب قلیل آبی است 

305 مسئلۀ شود؛ آب قلیل اگر به روی چیز نجس بریزد و یا چیز نجس به آن برسد نجس می
رسد نجس و هر چـه  ه به آن چیز نجس میکولی اگر از باال با فشار روی چیز نجس بریزد مقداری 

 است.  کپا آنست باالتر از

306 مسئلۀ  ه به قسمت باالکرود، در صورتی از پایین به باال می ه از فواره با فشارکآب قلیلی 
 شود. طرف باال نیز نجس می ولی اگر نجاست به پایین آب برسد شود،برسد، پایین نجس نمی

303 مسئلۀ خورانـدن آن بـه    خوردن آب نجس اگر ضرورت نباشد حرام است و بنا بر اقوی
 ال ندارد. که مشروط به طهارت نیست، اشکهای مسلمانان نیز جایز نیست؛ امّا سایر تصرفات بچه

308 مسئلۀ  اسـت هـر    کشویند، با پنج شرط پامخرج بول و غائط را میه با آن کآب قلیلی
 ال نیست: کچند مطّهر بودن آن خالی از اش

 رده باشد. کنجاست تغییر ن ۀواسطبه آب  ه بو، رنگ و یا مزّۀکآن  -3

 نجاستی از خارج به آن نرسیده باشد.  -9

 نجاست دیگری مانند خون، ادرار یا مدفوع بیرون نیامده باشد.  -1

 های مدفوع در آب پیدا نباشد. ذرّه -1

بیشتر از مقدار معمول، نجاست به اطراف مخرج نرسیده باشد و اگر هنگام شستن محـل ادرار   -5
 بو، رنگ یا مـزّۀ  چنانچه ندکر یا جاری است، به بدن یا لباس ترشح که متّصل به کیا مدفوع با آبی 

ای مـدفوع در آب نباشـد، اجتنـاب از آن الزم    هـ رده باشـد و یـا ذرِّه  کـ نجاست تغییر ن ۀآب به وسیل
 نیست. 

  
 آبها ام متفرقۀکاح

302 مسئلۀ ه به کی طوربهآلود را گویند، مانند آب میوه، گالب و یا آب گل آبهای مضاف
 ند و وضو و غسل نیز با آنها باطل است. کنمی کآن آب نگویند، چیزهای نجس را پا

330 مسئلۀ ه بـه  کـ ری مخلوط شود ر طوکبا آب جاری یا آب  اگرآب مضاف نجس شود و
ر و جاری را دارد؛ ولی اگر مضاف از آب جـاری  کم آب کشود و حمی کآن مضاف نگویند، پا

م مضـاف را دارد و اگـر   کآن اگر از مضاف بودن بیرون نیامده باشد، ح ۀماندر قطع شود و باقیکو 
 را دارد.  م آب قلیلکر باشد، حکمتر ازکه به آن آب بگویند و کبیرون آمده باشد، طوری 

333 مسئلۀ  انـد از مصـادیق   لـر زده که به آنهـا  کتمامی آبهای معدنی و آبهای شور و آبهایی
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ه عرفاً به کلر مخلوط شود کو  کنم قدرآن اینکهم آب مطلق را دارند مگر کآب مطلق هستند و ح
ننده اسـت و نـه بـا    ک کند و نه پاکمی کآن آب مطلق نگویند، در این صورت نه چیز نجس را پا

 ردن صحیح است. کضو گرفتن و غسل آن و

339 مسئلۀ  م کـ ه مضاف شده اسـت یـا نـه، ح   کند ک که قبالً مطلق بوده اگر انسان شکآبی
م کـ ه مطلق شده اسـت یـا نـه، ح   کند ک که قبالً مضاف بوده و انسان شکآب مطلق را دارد و آبی 

 آب مضاف را دارد. 

331 مسئلۀ  چیـز نجـس    ه به آنکاگر آب مضاف از باال روی چیز نجس بریزد، آن مقداری
اگـر آب   اسـت.  که باالتر از آن چیـز نجـس قـرار گرفتـه، پـا     کرسیده، نجس است و آن مقداری 

شـود.  باالتر برسد، پایین نجس نمینجاست به  چنانچهمضاف، از فواره با فشار از پایین به باال برود، 
ه مالقی ه مانع سرایت نجس بکند، طوری کاگر آب مضاف با فشار به چیز نجس برخورد  همچنین

 شود. سطح باشد، نجس نمیبشود، حتّی اگر هم

331 مسئلۀ  ه مطلق و مضاف بودن آن معلوم نبـوده و وضـعیت قبلـی آن نیـز مشـخص      کآبی
 ند و وضو و غسل نیز با آن درست نیست. کنمی کنیست، چیز نجس را پا

335 مسئلۀ  اش را تغییـر دهـد،   ه عین نجاست مانند خون به آن برسد و رنگ و بو مـزّه کآبی
 ه بیرون ازکخاطر نجاستی شود، ولی اگر رنگ، بو و مزّه آب بهشد و چه جاری، نجس میر باکچه 

 شود. آن آب نجس نمی (نار آب افتاده باشدکه در کند )مثل مرداری کتغییر  آنست

  
 ام غُسالهکاح

336 مسئلۀ  شود، غُسـاله گوینـد؛ پـس    ردن چیزی از آن جدا میک که در هنگام پاکبه آبی
اول آن، چه خود به خود و  ۀنند، غُسالک کبخواهند با آب قلیل بشویند و پااگر چیز نجس شده را 

ه باید دو مرتبـه شسـته   کاز چیزهای نجسی است  چنانچهچه در اثر فشار خارج بشود، نجس است و 
 رد. کدوم آن نیز باید اجتناب  ۀشود، از غُسال

333 مسئلۀ  از چیزهـای  ه کر یا جاری فرو ببرند، در صورتی کچیز نجس شده را اگر در آب
 کفرو بـردن در آب پـا  دوبار ه دو یا سه بار شستن آنها در آب قلیل شرط است یا با کنجسی باشد 

 است.  کشود، پاه برای بار دوم از آن خارج میکای شود، غُسالهمی

338 مسئلۀ  ی و کوم به پاکه نجس شده یا نه، محکبوده و االن معلوم نیست  که قبالً پاکآبی
 کشـده اسـت یـا نـه، پـا      که پـا کـ قبالً نجس بوده و االن معلوم نیست ه کطهارت است و نیز آبی 

 نیست. 

332 مسئلۀ خـوردن  حـرام؛ امـا   خـوردن آن  ، هم نجس است و هم کسگ و خو ۀخوردنیم
روه است، کاست، به غیر از پرندگان و گربه، م که بدن آنها پاک یداران حرام گوشتوردۀ جانخنیم

نچـه در  بنـا بـر آ   یسـت. روه نکراهت است و در گربه مکعدم  پرندگان اقوی ۀخورداما در مورد نیم



 50 احکام نجاسات

 مؤمن شفاست. ۀخوردنیم بعضی از روایات آمده
  

 ام نجاساتکاح
390 مسئلۀ  مورد بحث است  اینکهیا  -مسلّم نجس شناخته شدهطور به المه در اسکچیزهایی

-9ار، ادر -3و اجتناب از آنها الزم اسـت، دوازده چیـز اسـت:      -و احتیاطاً نجس دانسته شده است
 -33فُقّـاع،   -30شـراب،   -2افر، کـ  -8، کخو -3سگ،  -6خون،  -5مردار،  -1منی،  -1مدفوع، 

 عرق جنُب از حرام.  -39خوار عرق حیوان نجاست

  
 ادرار و مدفوع -2و  1

393 مسئلۀ  رام گوشت اسـت و خـون جهنـده دارد   ه حکادرار و مدفوع انسان و هر حیوانی-
 نجس است.   -شودخون با جهش خارج می ز رگهایشببرند، ا راآن یعنی اگر سر

399 مسئلۀ است و  کپا ه خون جهنده ندارد، بنا بر اقویکحیوان حرام گوشتی  ۀبول و فضل
 اجتناب از آنها مستحب است. 

391 مسئلۀ است.  که گوشت ندارند، پاکمثل پشه و مگس  کوچکحشرات  ۀفضل 

391 مسئلۀ است.  که پاک آنست پرندگان حرام گوشت، اظهر ۀفضل 

395 مسئلۀ رده کـ ی کـ ه انسان بـا آن نزدی کخوار و نیز حیوانی نجاست ادرار و مدفوع حیوان
م شده باشد، نجس است و باید کمح که استخوان و گوشت آن از شیر خوکباشد و نیز گوسفندی 

 رد. کاز آن اجتناب 

396 مسئلۀ   اسـت و نیـز ادرار و مـدفوع االغ،     کادرار و مدفوع حیوانات حالل گوشـت، پـا
 است.  کتشان، پاروه بودن گوشکقاطر و اسب نیز با وجود م

  
 مَنی -3

393 مسئلۀ  ه خون جهنده دارند، مطلقاً نجس است. کمنی حیواناتی 

398 مسئلۀ  ه نجس العین نیستند خـارج شـود، بـه    کداران ه از انسان و سایر جانکهر رطوبتی
 است.  کجز ادرار، مدفوع و منی آنها پا

  
 مُردار  -4

392 مسئلۀ وابط اسالمی ه خون جهنده دارد، چه خودش بمیرد و چه مطابق ضکحیوانی  ۀمرد
 ذبح نشده باشد، نجس است. 

310 مسئلۀ است.  کماهی، حتّی اگر در آب بمیرد، چون خون جهنده ندارد، پا ۀمرد 

313 مسئلۀ  ه در اصـل روح  کـ ه مرده و نجس العین هم نیست، در صـورتی  کاجزای حیوانی
است، در ضمن دندان و استخوان و هر چیز دیگر از آن  ک، پاکرکنداشته باشد، مانند مو، پشم و 
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 است.  کاگر دارای روح نباشد، پانیز 

319 مسئلۀ  ند، ه زنـده هسـت  کـ ه خون جهنده دارند، در حـالی  کاگر از بدن انسان یا حیواناتی
 م میته و نجس است. کنند، در حکه روح دارد، جدا کگوشت یا هر جزء دیگری 

311 مسئلۀ  ،ه وقـت افتـادن آنهـا رسـیده     کپوستهای مختصر لب و یا جاهای دیگر بدن انسان
 است.  کنند، پاکا جدا است، گرچه آنها ر

311 مسئلۀ  ه پوسـت روی  کم مرغ مرده بیرون آورده شود، در صورتی که از شکتخم مرغی
 شید. کباید آب  راآن است، گرچه ظاهرِ کآن، سفت شده باشد پا

315 مسئلۀ  ،اینکـه دار اسـت یـا نـه، یـا     ه چیزی جزء حیوان و جانکدر مواردی معلوم نیست 
دار جهنده است یا نـه، در هـر   ه خون آن جانکنیست دار بودن آن معلوم است، ولی معلوم جزء جان

 است.  کدو صورت آن جزء پا

316 مسئلۀ ه از کـ س، صـابون و دیگـر وسـایل بهداشـتی     کـ لیه داروها، عطرها، روغنهـا، وا ک
 کرده است، پاکه انسان به نجاست آنها یقین پیدا نکشوند، تا هنگامی شورهای خارجی وارد میک

 هستند. 

313 مسئلۀ  است؛ ولی  کرسد، پابازار مسلمانان به فروش می ه درکگوشت، پیه و چرمهایی
رده یا نه، یـا فروشـنده   که از مسلمان خریداریکآنها مسلمان نباشد و معلوم هم نباشد  ۀاگر فروشند

رده کـ رده، اما تحقیـق و بررسـی ن  کخریداری  راآن مسلمانغیره از کمسلمان است و مشخّص است 
 شده یا نه، در هر دو حالت نجس است. ذبح ه آن حیوان مطابق با موازین شرعیک

318 مسئلۀ ۀبقیـ شود و غیر از بدن میت مسـلمانان،  نمی کپوست مردار با دباغی و غیر آن پا 
 شود. می که مرده است با غسل پاکمردارها به هیچ وجه قابل تطهیر نیستند و بدن مسلمانی 

312 مسئلۀ  ه روح از تمـام بـدن خـارج شـود؛ و اگـر روح از     کدر نجاستِ مردار شرط است 
 شود. بعضی از اجزاء بیرون رود و آن جزء واقعاً بمیرد، ولی از تمام بدن بیرون نرود، نجس نمی

310 مسئلۀ ه در درون تخم مرغ کای شود و یا جوجهه قبل از دمیدن روح سقط میکای بچه
قبل از دمیدن روح بیرون آورده شود، گرچه نجاست آنها معلوم نیسـت، زیـرا عنـوان مـردار و میتـه      

 ه از آنها اجتناب شود. ک آنست د، ولی احتیاطنکصدق نمی

  
 خون -5

313 مسئلۀ  ببرند خون با  راآن ه خون جهنده دارد، یعنی اگر رگکخون انسان و هر حیوانی
 شود، نجس است. جهش خارج می

319 مسئلۀ ه خون جهنده ندارند ماننـد مـاهی، پشـه، مگـس و     کدارانی خون حیوانات و جان
 است.  کمانند اینها، پا

311 مسئلۀ نند و خـون آن  کل گوشتی را طبق دستور شرع مقدس اسالم ذبح اگر حیوان حال
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است، گرچه خوردن آن  که در بدنش مانده، پاکخونی  ۀبقیبه مقدار معمول از بدنش خارج شود، 
 ه دیگر به آن خون نگویند. کشود  کای مستهلآن خون به اندازه مگر آنکهحرام است، 

311 مسئلۀ  اندازه معمـول و متعـارف از بـدنش    ه سر حیوان بریده شده و خون به کبعد از آن
ه سـر حیـوان در جـای بلنـدی قـرار گرفتـه،       کخاطر اینبه شیدن و یا کخارج شد، اگر به علّت نفس 

 مقداری از خون دوباره به بدن حیوان برگردد، آن خون نجس است. 

315 مسئلۀ بدن حیوانات حرام گوشت و نیز خون باقی مانـده   در باقی ماندهخون  بنا بر اقوی
ول حیوانات حالل گوشت مانند طحال و امثال آن پس از خارج شدن از بدن، در کغیر مأدر اجزای 

اسـت،   که طبق دستور شرع مقدس اسالم ذبح شـده باشـد پـا   کحد معمول و متعارف، در صورتی 
 گر چه خوردن آن حرام است. 

316 مسئلۀ  شـود،  ه موقع دوشیدن شیر گاو و گوسفند، گاهی در شیر آنها دیـده مـی  کخونی
 ند. کو شیر را هم نجس مینجس است 

313 مسئلۀ بچه باشد و مرده بیرون آورده شـود، از آن   شوده ذبح میکم حیوانی کاگر در ش
 کشود، هم خودش و هم خونش پـا مادرش انجام و محقق می یۀکآن جنین با تذ 3یۀکه تذکجهت 
 است. 

318 مسئلۀ ای خون در آن بریزد، تمام غـذا و ظـرف آن نجـس    موقع جوشیدن غذا، اگر ذره
 شود. نمی کا جوشانیدن و حرارت بیشتر پاشده و ب

312 مسئلۀ  ه خارج نشده جزء باطن بـوده و  کآید، مادامی ه از الی دندانها بیرون میکخونی
 که با آب دهان مخلوط شـده و مسـتهل  که آن خون خارج شد، در صورتی کاست، اما وقتی  کپا

 الی ندارد. کشده باشد، خوردنش اش

350 مسئلۀ  زریـق آمپـول، سـرخی خـود را از دسـت      خـوردن دارو و یـا ت  خـاطر  به ه کخونی
 ه معلوم باشد خون است، نجس است. کآید، در صورتی دهد و به رنگ سفید یا زرد در میمی

353 مسئلۀ  ه خون مرده است کوبیده شود اما معلوم نباشد کاگر جزء یا اجزایی از بدن انسان
ن حالـت درآمـده،   وبیده شدن به ایکه در اثر که در زیر پوست بدن قرار گرفته و یا گوشت است ک
 است.  کپا

359 مسئلۀ  میرد چه زیر ناخن باشـد یـا   وبیده شدن در زیر پوست بدن، میکه در اثر کخونی
است، گرچه این فـرض بعیـد اسـت و     که به آن خون نگویند، پاکجاهای دیگر، اگر طوری باشد 
ی اگر ال ندارد، ولکه زیر پوست و یا ناخن است وضو و غسل اشکاگر به آن خون بگویند، مادامی 

ه برای انسان مشقتی نداشته باشد باید برای وضو یا غسل، خون را بیرون کسوراخ شود، در صورتی 
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ه کـ طـوری بشـوید    راآن شد و اگر مشقّت داشته باشد باید اطراف محلکآب ب راآن بیاورد و محل
ببنـدد و هنگـام    راآن د وبیندازروی محل  راآن را مانند پارچه و مانندنجاست زیادتر نشود و چیزی

 نشود.  کند و این احتیاط ترکشد و احتیاطاً تیمّم هم بکوضو و غسل دست تَر روی آن ب

351 مسئلۀ  شود، گرچه دلیلی بر نجاسـت آن وجـود نـدارد،    ه در تخم مرغ دیده میکخونی
نشود و اگر خـون در رگ   که از خوردن آن اجتناب شود و این احتیاط، ترک آنست ن احتیاطکلی

غ باشدو در پرده خودش قرار گیرد و آن پرده پاره نشده باشـد پـس از برداشـتن آن    یا زرده تخم مر
 است و هم خوردنش حالل است.  ک، هم پاباقی ماندهخون و پرده، زرده و رگ 

   
  کسگ و خو -7و  6

351 مسئلۀ نند، تمام اجزای آنهـا، حتّـی رطوبـت    کی زندگی میکه در خشکی کسگ و خو
 یی نجس نیستند. دریا کآنها نجس است، ولی سگ و خو

355 مسئلۀ وجـود آیـد در   بـه  ای از آنهـا  نند و بچهکبا هم دیگر آمیزش  کاگر سگ و خو
باشـد و نـه سـگ،     که نه خـو کباشد، نجس است؛ و در صورتی  که نوزاد سگ یا خوکصورتی 
ه شـبیه نداشـته باشـد، در ایـن     کند و یا حیوانی باشد کبر آن صدق  کی از حیوانات پاکاگر اسم ی
ی از این دو با که از آن نیز اجتناب شود و نیز چنین است اگر یک آنست ؛ احتیاطاست کصورت پا
 ند.کآمیزش  کحیوانی پا

 
 افر ک -8

356 مسئلۀ قائـل شـود، یـا     کو تعـالی باشـد یـا بـرای او شـری      کر خدای تبارکه منکسی ک
تـی  ند، یا معاد و جهان آخرت را قبول نداشته باشد یا حکار کرا ان پیامبری رسول گرامی اسالم

ی از ضروریات دین مانند نماز و روزه کباقی بماند، یا ی کداشته و در حال ش کی از آنها شکدر ی
منجـر   ار رسـالت رسـول خـدا   کـ ار خـدا و یـا ان  کار آن به انکه انکر شود و متوجه باشد کرا من
 افر و نزد مشهور فقها نجس است و این نجاست مطابق احتیاط واجب است. کشود، می

353 مسئلۀ قبل گذشـت، نجـس اسـت و ایـن      ه در مسئلۀکوجه به تمام خصوصیاتی افر با تک
 سیاسی.  ۀاعتقادی دارد و هم جنب ۀنجاست هم جنب

358 مسئلۀ  لی که از نجاسات مانند مشروبات الکتاب مانند یهود و نصاری در صورتی کاهل
 و اجتناب از آنها الزم نیست.  کپا نند بنا بر اقویکو امثال اینها پرهیز  کو گوشت خو

352 مسئلۀ دشمنی ورزد و نسبت به ایشان عـداوت   ی از چهارده معصومکه با یکی سک
میل و اراده و اختیار دشنام و ناسزا گوید، بنا بر اقوی نجس  باینه داشته باشد، یا در حال طبیعی و کو 

 است. 

360 مسئلۀ ه مسلمان بودن ایشان معلوم نیست، گرچه از حیـث طهـارت و نجاسـت    کسانی ک
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تواننـد بـا زن   ام و آثار دیگر اسـالم را ندارنـد، یعنـی مـثالً نمـی     کاح ، ولیندوم به طهارت هستکمح
ی از طرق کاز ی مگر آنکهشوند، نند و اگر از دنیا بروند در مقابر مسلمین دفن نمیکمسلمان ازدواج 

م مسـلمان را  کـ ننـد، ح که در بالد اسالم زندگی مـی کمعتبر مسلمان بودن ایشان ثابت شود. افرادی 
 خالف آن ثابت شود.  کهایندارند، مگر 

363 مسئلۀ  افر فتوا داده شده باشد، از تمام اجـزای بـدن او حتـی    که به نجاست کدر مواردی
  3رطوبت و موی او نیز باید اجتناب شود.

 
 شراب  -9

369 مسئلۀ  ه ذاتـاً روان باشـد؛ شـراب نجـس و     کننده کشراب عبارت است از هر چیز مست
ه کـ چیزهـایی مثـل بنـگ و حشـیش     ب آن دارای حد شرعی اسـت.  کخوردن آن حرام است و مرت
جامـد بودنشـان   خـاطر  به شوند، اگرچه ه با آب مخلوط شوند روان میکروان نیستند و در صورتی 

 ند، ولی خوردن آنها حرام است. هست کپا

361 مسئلۀ  ه در صـدر اسـالم بـوده نیسـت،     کآن چیزهایی خاطر به حرمت و نجاست شراب
 نجس است. ننده باشد هم حرام و هم که مست که هر مایعی کبل

361 مسئلۀ رود، اگـر معلـوم   ار مـی کـ بـه  ی یا برای رنـگ آمیـزی   که برای امور پزشکلی کال
 است.  کننده گرفته شده، پاکه از چیز مست کنباشد 

365 مسئلۀ کننـده نباشـد، پـا   که مسـت  کـ ل بگیرند در صـورتی  کاگر از نفت و مانند آن ال 
 است. 

366 مسئلۀ  باشـد یـا   م کـ ر، کننده، نجس و حرام است، چه آن چیز مسـ کهر چیز مایع مست
خـاطر  بـه  ه کـ نندگی حال معمول و متعارف مردم است؛ پس حال افـرادی  کدر مست  کزیاد. مال

 نیست.  کشوند مالمتر مست میکشوند و یا ننده، مست نمیکاعتیاد به مواد مست 

363 مسئلۀ  ننـده هسـتند، در تمـامی    کننـده و گـاهی غیـر مسـت     که گاهی مست کچیزهایی
 است. حاالت اجتناب از آنها الزم و واجب 

368 مسئلۀ ننـده اسـتفاده   که معلوم نیست در ساختن آنها از چیز مسـت  کلنهایی کعطرها و اُد
 ال ندارد. کوم به طهارت است و استفاده از آنها اشکشده باشد، مح

362 مسئلۀ  ه کـ ای م استفاده شـود بـه گونـه   کند، اگر به مقدار ننده هستکه مست کچیزهایی
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ند، در هر دو صورت، کاد استفاده شود تا مست حالت مستی به افراد دست ندهد یا باید به مقدار زی
 م یا زیاد، نجس و حرام است و قطعاً اجتناب از آن الزم و واجب است. ک

330 مسئلۀ      ه حالـت مسـت   کـ ی طـور بـه انگور و آب آن اگر به خـودی خـود جـوش بیایـد
 نندگی داشته باشد، نجس و حرام است. ک

333 مسئلۀ  باشـد، در صـورتی    ردهکـ ار پیدا که به جوش آمده و حالت اِسکانگور و آب آن
 ه شود. کرده و سرکه استحاله پیدا کشود و حالل می کپا

339 مسئلۀ  آتش بـه جـوش بیایـد، گرچـه خـوردن آن حـرام        ۀواسطبه اگر انگور و آب آن
 ی آن خالی از قوت نیست، اگرچه اجتناب از آن مستحب است. کطهارت و پا ، ولیاست

331 مسئلۀ  آتش و  وسیلۀبه چه شمش و آب آنها چه به خودی خود جوش بیایند و کخرما و
 بهتر است.  ، گرچهاجتناب از آنها الزم نیست امثال آن، بنا بر اقوی

331 مسئلۀ      اگر آب انگور در اثر پخته شدن جوش بیاید و دو سـوم آن بخـار شـده و از بـین
 آن حالل است.  ۀماندبرود، خوردن باقی

  
 (فُقّاع )آب جو -11

335 مسئلۀ  وینـد، نجـس و خـوردن آن    گجـو مـی  شود و به آن آبه از جو گرفته میکفُقاع
ند، حـد شـراب   کسی اقدام به نوشیدن آن بکحرام است. در واقع آب جو نوعی شراب است و اگر 

 را خواهد داشت. 

336 مسئلۀ  گونه گویند و هیچیر میگیرند و به آن ماءالشعاز جو می که به دستور پزشکآبی
یـر جـو بگیرنـد و    نیـز اگـر از غ   و خـوردن آن حـالل اسـت و    کنندگی هم ندارد، پاکحالت مست

 و حالل است.  کننده نباشد، آن هم پاکمست

  
 عَرَق جُنُب از حرام -11

333 مسئلۀ ه بـا آن  کـ عرق جنب از حرام نجس نیست، گرچه احتیاط ایـن اسـت    بنا بر اقوی
 عرق نماز خوانده نشود. 

  
 خوارحیوان نجاستعَرَق  -12

338 مسئلۀ  رده و کـ ان عادت ه به خوردن مدفوع انسکعرق شتر، گاو، گوسفند و هر حیوانی
  3.نجس است سان باشد، بنا بر اقویاو مدفوع ان کخورا ۀعمد
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 56 ثابت شدن نجاسات یراهها

 ی ثابت شدن نجاسات راهها
332 مسئلۀ شود: نجاست هر چیزی از سه راه ثابت می 

 ه چیزی نجس شده است. کند کانسان یقین  -3

گـویی و الاُبـالی   ه صاحب چیزی است یا آن چیز در اختیار اوسـت و مـتّهم بـه دروغ   کسی ک -9
 ه آن چیز نجس است. کگری نیست، خبر دهد 

نفر عادل نیز شهادت بدهد و از قول او  کدو نفر عادل شهادت به نجاست چیزی دهند؛ اگر ی -1
 ند. کفایت میکاطمینان حاصل شود، 

380 مسئلۀ  ه چیزی نجـس شـده اسـت، نجاسـت آن چیـز      کند کسی ظن و گمان پیدا کاگر
 شود و اجتناب از آن الزم نیست. اثبات نمی

383 مسئلۀ  اسـت و چیـزی را در    کزمان بلوغ او نزدی ، ولیه به سن بلوغ نرسیدهکنوجوانی
رد و اگـر  کـ اختیار دارد، اگر بگوید این چیز نجس است، بنا بر احتیاط واجـب بایـد از آن اجتنـاب    

وم بـه  کـ ه وثوق و اطمینـان از گفتـه او حاصـل شـود، آن چیـز مح     کاست، در صورتی  کبگوید پا
 طهارت است.

389 مسئلۀ بر آن چیز اسـت،  « صاحب ید»یزی در اختیار اوست و به اصطالح او ه چکسی ک
 شود، چه آن شخص عادل باشد چه نباشد. اگر بگوید این چیز نجس است، نجاستش ثابت می

381 مسئلۀ  بودن چیزی را نداند، باید  ک، نجس یا پامسئلهم کندانستن حخاطر به سی کاگر
ه اساساً فالن چیز نجـس اسـت یـا    کند ک کما شرا بداند ا مسئلهم کرا یاد بگیرد، ولی اگر ح مسئله

ه فالن چیز خون اسـت  کند ک کبوده یا نجس، مثالً ش که پاکهم نداند را آن و حالت سابقه کپا
 است. کیا نه، پا

381 مسئلۀ  شـده یـا هنـوز نجـس اسـت،       که پـا کنند ک که قبالً نجس بوده اگر شکچیزی
اسـت و   کس شـده یـا نـه، پـا    ه نجـ کـ ننـد  ک کبـوده، شـ   که قبالً پـا کنجس است؛ و اگر چیزی 

 گونه تحقیق و جستجویی الزم نیست. هیچ

385 مسئلۀ ی از آنها نجـس  که یکداند ه دو لباس یا دو ظرف در اختیار دارد، اما میکسی ک
 ند. کاست، باید از هر دو اجتناب 

386 مسئلۀ ی از آن دو، خبر به نجس بودن آن بدهـد،  کاگر چیزی در اختیار دو نفر باشد و ی
 شود. ثابت میافی است و نجاست آن ک

383 مسئلۀ نند تـا اعمـال   که در طهارت و نجاست دچار وسواس هستند باید تالش کسانی ک
ایشـان   های نفسانی و شیطانی ندهند.وسوسهخود را مانند مردم عادی جامعه انجام دهند و گوش به 

دا ه اگر ادامـه پیـ  کبل ،شودخالصه نمی ءشیطان تنها به طهارت و نجاست اشیا ه وسوسۀکباید بدانند 
ه انسان در اصل دین، نماز، روزه و سایر کای به گونه ،ردکند به مرز اعتقادات نیز سرایت خواهد ک

 و تردید خواهد افتاد.  کعبادات نیز به ش
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 کنجس شدن چیزهای پا چگونگی

388 مسئلۀ ی یا هر که یکند، در صورتی کبرسد و با آن برخورد کچیز نجس اگر به چیز پا
شود؛ و اگر رطوبت و تَری نجس می کند، آن چیز پاکدیگر سرایت کبه یدو تَر باشند و تَری آنها 

 شود.نجس نمی کند، به صرف مالقات، آن چیز پاکه به دیگری سرایت کطوری نباشد 

382 مسئلۀ ه سـرایت  کـ نـد  ک کسی شکاصلی در تنجس، رطوبت مسریه است. اگر  کمال
می رطوبت یا کن است کدر سرایت مم کشود و منشأ شم به نجاست نمیکصورت گرفته یا نه، ح

ند، در ایـن  کم به سرایت نجس نکه عرف پس از تحقق مالقات، حکی طوربهثرت واسطه باشد، ک
 است.  کصورت آن چیز پا

320 مسئلۀ ه روان نیستند، اگر مرطوب باشند، هر ک، پارچه، ظروف و مانند اینها کزمین، خا
ه به جای دیگر کیاد باشد ز قدرآنرطوبت  مگر آنکهشود ه نجاست به آن برسد نجس میکقسمتی 

آن منتقل شود یا آب آن زیاد و متصل باشد حتی اگر روان هم نباشد، در این صورت تمام جاهایی 
 رده و آن آب به آنجا رسیده، نجس است. که رطوبت سرایت ک

323 مسئلۀ      ه اگـر  کـ ی طـور بـه چیزهای روان مانند روغن، گـالب، شـیر، دوغ و ماننـد اینهـا
ای از آن ند؛ اگر گوشهکته شود فوراً جمع شده و جای خالی را پر میمقداری از آن با ظرف برداش

 آن اجتناب شود. همۀ ه از ک آنست شود و احتیاطند تمام آن نجس میکبا نجس مالقات 

329 مسئلۀ  ه روان نیست، مانند عسل یا روغن سفت و جامد، اگر بـا چیـز نجـس    کچیزهایی
روغـن جامـد و امثـال    گر چیز نجس بر رویند، تنها محل برخورد، نجس است، بنابراین اکبرخورد 
 است.  کآن پا ۀبقیرد، کبرداشت و جدا  راآن ه بشود با قاشق یا وسایل دیگرکطوری  فتداینها بی

321 مسئلۀ  ند، آن عرق بـه هـر   کی نجس عرق جاهماناگر جایی از بدن انسان نجس شود و
جـای دیگـر سـرایت    شود؛ و اگر قطره آبی روی نقطه نجـس بریـزد و بـه    ند نجس میکجا سرایت 

اسـت و صـرف رطوبـت باعـث      کجاهـای بـدن پـا    ۀبقیـ رده نجس و که سرایت ک اندازه ند، هرک
 شود. سرایت نمی

321 مسئلۀ  ه نجـس اسـت بنشـیند و آن چیـز     کـ دیگـر، روی چیـزی    ۀاگر مگس یا هر حشـر
ه کـ ند کاست بنشیند، اگر انسان یقین پیدا  که پاکور روی چیزی کمذ ۀتر باشد، سپس حشرنجس

ند کشود، ولی اگر یقین پیدا نرسیده و اثر گذاشته، نجس می کتوسط آن حشره به چیز پا نجاست
 شود. نجس نمی

325 مسئلۀ  ه کـ شـود و غلـیظ اسـت، هـر انـدازه از آن      ه از گلو یا بینی خارج مـی کاخالطی
نـد، آن  کاصـابت  است و اگـر بـه اطـراف دهـان و بینـی       کمخلوط به خون است نجس و مابقی پا

شیده شود کیقین دارد قسمت نجس اخالط به آن رسیده، نجس است و باید آب  ه انسانکمقداری 
به تمـاس بـا جاهـای نجـس اخـالط اسـت،        کوکه مشکاست و نیز هر جایی  کو جاهای دیگر پا
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 است.  کپا

326 مسئلۀ  اگر آب بینی و دهان و یا هر چیز دیگری از داخل با خون و یا با نجاستهای دیگر
 است.  کدام از آنها آلوده نشده باشد، پاکبه هیچ  ند و پس از بیرون آمدنکمالقات 

323 مسئلۀ ی از نجاسات داخل بـدن  کشوند و با یه به بدن وارد میکی کابزار گوناگون پزش
ند، گرچـه بنـا بـر احتیـاط     هسـت  کنند، اگر موقع خارج شدن از بدن آلوده نباشـند، پـا  کمالقات می

 اجتناب از آنها مطلوب است. 

328 مسئلۀ  ان داده شوند وکه تکشوند در صورتی بار نجس میه آلوده به غکلباس و فرشی 
است و نیـاز بـه شسـتن نـدارد، اگـر پـس از        کمتعارف آن غبار نجس بیرون ریخته شود، پاطور به
ه مقداری از غبار نجس بـاقی مانـده، بـه ایـن     کاندن فرش در حد معمول و متعارف احتمال دهد کت

 احتمال ترتیب اثر ندهد. 

  
 ام نجاسات کاحسایر 

322 مسئلۀ  اط یـ اط و بنـا بـر احت  یـ ا احتیـ ا مستحب ینمازگزار اگر بخواهد نماز واجب بخواند
وجـود   یش از حـد مجـاز شـرع   یبدن و لباس او نجاسـت بـ   سهو انجام دهد، اگر در ۀبخواهد سجد
 ، وظائف فوق را انجام دهد.کلباس پا ند و با بدن وکطرف بر راآن دیداشته باشد، با

900 مسئلۀ ا در حـال خوانـدن   یـ ست در حال اذان و اقامـه و  ردن بدن از نجاک کشستن و پا
 ست. یبات نماز، الزم نیز در زمان خواندن تعقیشود و نیاالحرام خوانده مۀبیرکته قبل از ک یاهیادع

903 مسئلۀ ل یر آن واجـب اسـت؛ تفصـ   یحرام و تطه ،ه باشدکردن قرآن به هر وجه ک نجس
 ام قرآن و مساجد خواهد آمد. کدر اح مسئلهن یا

909 مسئلۀ کودکـ  یگـران حتـ  یدن آن به دیز خورانینجس و ن یزهایدن چیامخوردن و آش 
 یریجلوگ ،بخورد راآن ا با دست نجسیند و کخود را نجس  یغذا کودکاگر  یست، ولیز نیجا

رده کـ د یـ که شارع مقدّس بر عدم تحقـق آن تأ کشود  یموجب ضرر مگر آنکهست، یاز آن الزم ن
 باشد. 

901 مسئلۀ خوانـد،  یا با لباس نجس نماز میخورد و یم یز نجسیچ یسکه کند یاگر انسان بب
ن صورت یم شرع باشد و در اکه آن شخص جاهل به اصل حکنیمگر ا ،ر دهدکست به او تذیالزم ن

 اموزد. یادآور شود و بیرا به او  یم شرعکام خدا حکن احییم و تبیخاطر لزوم تعلبه د یبا

901 مسئلۀ د به ینجس است، باه غذا کهمانان بفهمد ین غذا خوردن میب اگر صاحب خانه در
 یدهـد، ولـ   رکان تـذ یـ سـت بـه اطراف  یهمانان متوجّه بشود الزم نیاز م یکیاگر  یر دهد، ولکآنها تذ
د بعد یشود، باینگفتن خود او هم نجس مخاطر به داند یه مکبا آنان معاشرت دارد  یطور چنانچه

 د. یاز غذا به آنان بگو

905 مسئلۀ ه کـ نـد  یجس باشد و صاحب خانـه بب گر، نیز دیا هر چیا فرش یاز خانه  ییاگر جا
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ده اسـت،  ینجس رس یاند با رطوبت به جااو شده ۀه وارد خانک یسانکگر ید یا جایا لباس و یبدن 
ارشـان  یز نجـس را در اخت یـ رده و چکـ دعـوت   شـان را یاو، ا اینکـه مگـر   ،دیست به آنان بگویالزم ن

اگر بخواهد چنین هم اجب است؛ر دادن وکب، تذین صورت از باب حرمت تسبیا گذاشته باشد، در
خاطر نجس بودن آنها، او هم نجس خواهد شـد، در  به د با آنان هم غذا شود و بداند ا ناچار باشیو 
 ر الزم است. کن صورت تذیا

906 مسئلۀ نجـس   چنانچـه د، یشـ کآب  راآن شودیه مک یز نجسیت دادن چیفروختن و عار
 ال است. کمحل اشند یال ندارد و اگر نگوکند اشیبه طرف بگو راآن بودن

903 مسئلۀ   ه کـ یرد و نـزد او نجـس شـود، وقتـ    یـ ه بگیـ را عار یگـر یز دیـ ا چیـ اگر ظـرف و
ه کـ نـد  کیمصـرف مـ   یداند صـاحبش آن ظـرف را در مـوارد   یخواهد ظرف را پس بدهد و میم

 د به صاحبش اطالع دهد. یطهارت شرط است، با

908 مسئلۀ د به یست بادهد، اگر بداند نجس ایض قرار میار مریدر اخت که پزشک ییداروها
 ض اطالع دهد. یمر

902 مسئلۀ ن یو بـ  جزئیو  ین موارد شخصیب یه اطّالع دادن الزم باشد، فرقک یدر هر مورد
 ست. ین عامّه مانند مسافرخانه و هتل و رستوران نکو اما یموارد عموم

  
 مطهّرات

930 مسئلۀ ند: یگویه به آنها مطهّرات مکد ننکیم کنجس را پا ،زیازده چی 

م شـدن دو سـّوم آب انگـور )بنـا بـر قـول بـه        کـ  -5اسـتحاله،   -1تاب، آف -1ن، یزم -9آب،  -3
 یاسـتبرا  -30ن نجاسـت،  یان رفـتن عـ  یـ از م -2ت، یتبع -8، آوردن اسالم – 3انتقال،  -6، (نجاست

 ب شدن مسلمان. یغا -33وان نجاست خوار، یح

  
 آب -1

933 مسئلۀ ند: کیم کز نجس را پایآب با چهار شرط، چ 

 کوه، گـالب، نوشـابه و ماننـد آنهـا نجـس را پـا      یـ ماننـد آب م  مطلق باشـد. آب مضـاف   -الف
 ند. کینم

 باشد. کپا -ب

 ند. کدا نیر پییا رنگ و مزّه آن تغیز نجس، مضاف نشود و بو یهنگام شستن چ -ج

 نمانده باشد.  ین نجاست درآن باقیز نجس عیدن چیشکآب  پس از -د

939 مسئلۀ ل شسـته شـود،   یـ قل و سگ نجس شده است، اگر با آب کر خویه با غک یظروف
 ،است یمرتبه شستن اقو کیشسته شود، گرچه  یر و جارکد سه مرتبه شسته شود و اگر با آب یبا
 ت شود. یفشار دادن رعا و ه تعدد در لباس و مانند آنک آنست اطیاحت یول

931 مسئلۀ کپـا  کد بـا خـا  یـ ز روان مثالً آب خورده است، بایه سگ در آن چکرا  یظرف ،
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 یردن، مقـدار کمال  که پس از خاک آنست رتبه با آب شست و احوطرد و بعد سه مکمال  کخا
ه سـگ  کـ را  یند. ظرفـ ینند و ظرف را بسابند و بعد سه مرتبه با آب بشـو کرا با آب مخلوط  کخا
مال  کد خایاط واجب قبل از سه مرتبه شستن بایخته، بنا بر احتیا آب دهانش را در آن ریده و یسیل

ز یـ ن یر و جـار کـ د در آب ان تعدیه همکن است یاط ایشسته شود. احتگردد و بعد سه مرتبه با آب 
 ت شود. یرعا

931 مسئلۀ ل هفـت  یـ د بـا آب قل یـ روان مثل آب خورده، با یزیاز آن چ که خوکرا  یظرف
 ،ننـد کمال  کخا راآن ستیاط هفت مرتبه است و الزم نیز احتین یر و جارکمرتبه شست، در آب 

ده یسـ یل راآن که خـو کـ  یاسـت ظرفـ  چنین هم ود،مال شکه خاک آنست اط مستحبیگر چه احت
 باشد. 

935 مسئلۀ ل شسـته شـود   یه با آب قلک یه توسط شراب نجس شده است، در صورتک یظرف
 ت شود. یز رعاین یجار ر وکم در آب کن حیاط اید سه مرتبه شسته شود و بنا براحتیبا

  
 لیشستن ظروف با آب قل

936 مسئلۀ داد:  توان انجامیق میظروف نجس را به چند طر یشکآب 

 نند. ک یپر و خال کسه مرتبه ظرف را با آب پا -3

رون ینجس برسد و بعد ب یه به جاهاکبگردانند  یزند و هر مرتبه آب را طوریسه مرتبه آب بر -9
 زند. یبر

 ند. کیت میفاکنده ظرف بتواند آب را به محلّ نجس برساند یه شوک یاز هر راه -1

933 مسئلۀ یا جاریر کبار در آب  کین نجاست یعردن کز نجس را بعد از برطرف یاگر چ 
ل فـرش و  یـ شـود و اگـر از قب  یم کنجس برسد، پا یبه تمام جاها که آب پاک یطوربهفرو ببرند 

رون یآب داخل ب ۀه عمدکا فشار دهند یت کحر یاطاً طوریلباس باشد پس از فرو بردن در آب احت
 د. یآ

938 مسئلۀ ل یوف نباشد و با آب قلل ظریه به سبب ادرار نجس شده است، اگر از قبک یزیچ
 کآن، پـا  یخـتن دو مرتبـه آب بـر رو   یر با ،ظ و چسبنده نباشدیشند، اگر ادرار غلکبخواهند آب ب

بعد دو مرتبـه آب   ،نندکن نجاست را زائل ید عیظ و چسبنده باشد، اول بایشود، اما اگر ادرار غلیم
به فشار داشـته باشـد، بعـد از هـر      ازیل فرش و لباس باشد و نیزند و اگر از قبیمحل نجس بر یرا رو
 بفشارند تا غُساله آن خارج شود.  راآن دیشود بایخته میه آب رک یبار

932 مسئلۀ ر کل ظروف هم نباشد، اگر بخواهند با آب یه با ادرار نجس شود و از قبک یزیچ
 دیـ اطـاً با یاحت ،ل فرش و لبـاس باشـد  یند و اگر از قبکیت میفاکمرتبه شستن  کیند، یبشو یا جاری

 فشار دهند تا غُساله آن خارج شود.  راآن ایت دهند کدر آب حر راآن

990 مسئلۀ ز نشـده اسـت نجـس    یخور نه غذاکرخواره یش ۀادرار پسر بچ ۀلیبه وس یزیاگر چ
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ز یـ اش نده و غُسـاله ینجـس رسـ   یخته شود و به تمام جاهایآن ر یمرتبه آب رو کی چنانچهشود، 
ن جهـت  یـ خته شـود و در ا یه دو مرتبه آب رک تآنس اط مستحبیشود و احتیم کخارج شود، پا

 ست. ین یفرش فرقغیران فرش و یم

993 مسئلۀ ا یـ ز شده، نجـس شـود،   یه غذا خور نک یر خواریش ۀبه سبب ادرار بچ یزیاگر چ
ا لبـاس و امثـال   یـ فـرش و   یه شده باشد و بر رویمسلمان تغذغیرا زن ی کر خویآن بچه از ش اینکه

نـد و بعـد فشـار    کدا یـ آب احاطه پ ،نجس یجاها ۀزند تا به همیبرآب  قدرآند یبا ،ندکنها ادرار یا
 شود. یم که پس از آن پاکآن خارج گردد  ۀدهند تا غُسال

999 مسئلۀ ند یبشو یاا حوضچهیل در ظرف یا فرش نجس را بخواهند با آب قلیگاه لباس هر
آن  ۀا غسالبعد فشار دهند ت ،نجس برسد یه آب به همه جاکزند یآب بر قدرآند یشند، باکو آب ب

آن خارج شود و پـس   ۀنند و بعد فشار دهند تا غُسالکر راکار را دو مرتبه تکن یخارج شود، سپس ا
 شود. یم کاز آن پا

991 مسئلۀ ن یه عک یر از ادرار نجس شود، در صورتیغ یگرینجاست د ۀلیبه وس یزیاگر چ
ن نجاست یآب عختن یبا شروع رهم اگر  .است یافکزند یبار هم آب بر کی ،نجاست در آن نباشد

 ؛نـد کیت مـ یـ فاکان داشـته باشـد   یـ آن محـل جر  ین نجاسـت آب رو یل شود و پس از زوال عیزا
ا یـ در لبـاس و فـرش و امثـال آنهـا فشـار و       .خته شـود یآن محل ر یآب رودوبار اگرچه بهتر است 

 رون آمدن غساله الزم است. یب یت دادن براکحر

991 مسئلۀ ننـد،  کر یـ تطه یا جـار یر کآب  ه رنگ شده است، اگر بخواهند باک یلباس نجس
دن یرسـ  ۀه آب بـه واسـط  کـ ش از آن یدن آب مطلق به تمام لباس )پیپس از فرو بردن در آب و رس

ا یـ ا فشار دهند. مضـاف  یت و کحر راآن اطیبنا بر احت یول ،شودیم کپا( رنگ لباس مضاف شود
 ال ندارد. کن شدن آ ب هنگام فشار و خروج غُساله اشیرنگ

995 مسئلۀ ه معلـوم شـود از   کـ  یشـوند در صـورت  یشسته مـ  یین لباسشویه با ماشک ییلباسها
 راآن رسـد و یلبـاس نجـس مـ    یدائم و مستمر، آب به همه جاصورت به  ق اتصال به منبع آبیطر

ن خارج شود؛ اما اگر یت خود ماشکج با حریآن به تدر ۀشود، گرچه غُسالیم کپا ند،کیاحاطه م
ج و یه به تدرکبل ،متصل و مستمر بر آن مسلط شده استصورت به  یه آب منبع شهرکمعلوم نشود 

د شسـته  یـ ل را دارد و دو مرتبـه با یـ م آب قلکشود، حیرسد و قطع میدر اثر چرخش، آب به آن م
 شود.  کد خارج گردد تا پایشود و در هر مرتبه غُساله آن با

996 مسئلۀ  ا یـ وگِـل  غـذا   ۀدیکمانند خشـ  ییزهایدن لباس و مانند آن، چیشکاگر بعد از آب
 کدن آب مطلق نشده باشـد، هـم لبـاس و هـم خـود آنهـا پـا       یه مانع رسکده شود یصابون در آن د

بودن ظاهر آنها، هـم بـاطن و هـم آن     کاگر مانع نفوذ آب مطلق شده باشد، با وجود پا یاست؛ ول
 ،باشـد ر آن مانع قرار دارد نجس است و اگر مانع نفـوذ آب مطلـق ن  یه زکمقدار از لباس و مانند آن 

 باطن آنها نجس است.  ، ولیکرده باشد، ظاهر آنها پاکت یآب نجس به باطن خود آنها سرا یول
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993 مسئلۀ ا یـ اگر بـو   یول ،شودینم کنند پاکن کن نجاست را از آن پایز نجس تا عیهر چ
نند و لباس را کن اگر خون را از لباس برطرف یبراال ندارد، بناکآن مانده باشد اش رنگ نجاست در

ا یـ ننـد  کن یقیا رنگ یدر اثر بو  چنانچه یول ؛است کمانده باشد، پا ید و رنگ خون باقشنکآب ب
 یزان دقـت عرفـ  یـ مانده، نجـس اسـت. البتـه م    یباق یزیه از ذرات نجاست در آن چکاحتمال دهند 

 . یو فلسف یاست نه دقت علم
998 مسئلۀ در  ،ر شسته شـود کا ی یست با آب جارین نجاست در آن نیه عک یز نجسیاگر چ
در لبـاس و فـرش و امثـال     یشود، ولـ یم کز پاینجس برسد آن چ یه آب به تمام جاهاک یورتص
ا بـا  یـ ه توسط همان آب و ک ین نجاست در آن باشد در صورتیاطاً فشار الزم است. اگر عینها احتیا
مطلـق  طـور  به ند و آب همکدا نیر پییا مزّه آب تغیل شود و رنگ، بو و ین نجاست زایگر، عیز دیچ
اگر رنگ،  یاست؛ ول کخته شده پایشود و هم آب ریم کنجس برسد، هم نجس پا یه همه جاب

ل یر زاییخته شود تا تغیآن ر یمتصل روطور به یآب جارقدرآند یبا ،ردکدا یر پییا مزّه آب تغیبو 
 شود و هم آب منفعل. یم کن صورت هم لباس نجس پایه در اکشود، 

992 مسئلۀ  کشده و بعد بـه پـا   که پاکند کدا ین پیقیو شدکرا آب ب یز نجسیچ یسکاگر 
ن یـ ن نجاسـت داشـته، در ا  ید موقع شستن توجه به عـ یایادش بیه ک یند، در صورتک کشدن آن ش
ن موضـوع نداشـته   یـ ه آن موقع اصالً توجه به اکد یایادش بیند و اگر کد اعتنا بینبا کصورت به ش

ا یـ ه آن موقع متوجـه بـوده   کد یایادش نیاصالً شد و اگر کد آب بیاط الزم دوباره بایاست بنا بر احت
 ند. کخود اعتنا  کد به شینبوده، ظاهراً نبا

910 مسئلۀ د یشد، باکآب ب یا جاری ر وکدر آب  راآن اگر بدن انسان نجس شود و بخواهد
ست دوباره از آب یشود و الزم نیم کن صورت بدن پایند، در اک کدر داخل آب، نجاست را پا

 . د و داخل شودیرون آیب
913 مسئلۀ ه کـ  یمعموالً اطـراف قسـمت   ،شندکل آب بیا لباس را با آب قلیاز بدن  ییاگر جا

 کز پـا یـ نجـس اطـراف آن ن   یشـدن جـا   کشود، در صـورت پـا  یمتصل به نجس است، نجس م
 شود، یز جاریزند به اطراف آن نیرینجس م یشدن جا کپا یه براک یآب اینکهبه شرط  ،شودیم

 زند. یهر دو آب بر یگذاشته و رو یز نجسیچ نارکرا  یکز پایاست اگر چچنین هم

919 مسئلۀ  ه آب بـه آن نرسـد،   کـ چـرب شـود    یا بدن نجس باشـد و بعـد طـور   یاگر ظرف
نند و سـپس محـل را آب   کرا برطرف  ید ابتدا چربیشند باکا بدن را آب بیبخواهند ظرف  چنانچه

 شند. کب

911 مسئلۀ د پـس  یاط بایشند بنا بر احتکل آب بیسر و صورت را با آب قل یاگر بخواهند مو
 د. یرون آیآن ب ۀتا غُسالختن فشار دهند یاز هر بار آب ر

911 مسئلۀ ه گندم، جو، نخود، برنج، صابون و مانند آن نجس شود و نجاسـت  ک یدر صورت
اگر باطن آن  یشود، ولیم کپا یا جاریر کبار فرو بردن در آب  کیند، با کت نیبه باطن آن سرا
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نـد، آب نجـس بـه    ک که شـ کـ  یشود و در صورتینم کباطن آن پا یالهیچ وسیبه ه ،نجس شود
 است.  کا نه، پایده یباطن صابون و مانند آن رس

915 مسئلۀ  در  راآن چنانچـه نها نجس شده باشـد،  یمانند ا یزیا چیاگر ظاهر برنج، گوشت و
شـود و اگـر بـا ادرار نجـس     یمـ  کنند پاک یزند و خالیآن آب بر یبگذارند و سه مرتبه رو یظرف
رون یـ ز شـود و آب آن ب یـ خته شود تا ظرف لـب ر یاست دو مرتبه آب ر کپا ظرف آن یول ،شده
ه سه کن است یاط ایاگر ظرف نجس شده باشد احت یاست، ول یافکمرتبه  کیر ادرار یزد، در غیبر

 مرتبه با آب شستشو شود. 

916 مسئلۀ شود یزها شسته میر چیر است و مانند سایاگر گوشت و دنبه نجس شود، قابل تطه
 ر است. یه مانع نفوذ آب مطلق نباشد، قابل تطهکباشد  یمک یچرب یدارا یآدم ز اگر بدنیو ن

913 مسئلۀ آب بـه داخـل آنهـا نفـوذ     یه در اثـر سـفت  کـ  -کییا موزایسنگ فرش  ینهایزم ،
ن نجاسـت، اگـر آب بـه    یشند، پس از زوال عکآب ب یا جاریر کرا اگر بخواهند با آب  -ندکینم

محل نجـس   ید بر رویل شستشو دهند بایهند با آب قلشود و اگر بخوایم کآن برسد پا یهمه جا
جمـع   یندن گودالکا با یبا پارچه و دستمال و  راآن ۀشود و سپس غسال یزند تا جاریآب بر قدرآن
رود، فقط ظاهر آنهـا  یزند فرو میه هر چه آب برکو شن زار  یاماسه ینهایزم شود اما کنند تا پاک
 شود. یم کپا

918 مسئلۀ  کل پـا یـ و هـم بـا آب قل   یر و جـار کـ شـود، هـم بـا آب    اگر ظاهر نبات نجس 
ر نجـس درسـت   کاگر نبات را از شـ  ینجس برسد، ول یه آب مطلق به همه جاک یطوربهشود، یم
 ن است. یز چنین کشود و سنگ نمینم کنند پاک

912 مسئلۀ سـاخته اسـت، اگـر بـا آب      راآن افرکـ ا یه از گِل نجس ساخته شده و ک یاوزهک
طـور  بـه  فـرو ببرنـد و آب   یا جـار یر کشود و اگر در آب یم کهرش پاشند، فقط ظاکل آب بیقل
 شود. یم کوزه و هم باطن آن پاکند هم ظاهر کامل در آن نفوذ ک

910 مسئلۀ ه ظاهرش نجس شده باشـد  ک یو سنگ کخ و نمی یز و مانند آنها، حتی، میصندل
ه نجـس بـه آنهـا    کـ  ییآب مطلق به تمـام جاهـا   اینکهد، مشروط بر یشکل آب یتوان با آب قلیرا م

 رده است برسد. کاصابت 

913 مسئلۀ ه کـ  یشـود اگـر نجـس شـوند، در صـورت     ینمـ  یه آب در آنهـا جـار  ک یینهایزم
سـت،  یآنهـا الزم ن  ۀد چون جدا شـدن غُسـال  یآینم وجودبه  یلکشند مشکر آب بکبخواهند با آب 

آب جمع  خته شود ویل ریمحل نجس آب قل ید بر رویشند باکل آب بیاگر بخواهند با آب قل یول
آب  یگـر یزند و بـا دسـتمال د  ینند، سپس دوباره آب برکجمع  کخش یا دستمالیشده را با پارچه 
نهـا  ین گونـه زم یـ ن صورت اینماند، در ا یه غساله در آنجا باقک یطوربهنند ک کجمع شده را خش

 ر است. یقابل تطه

  



 61 نیزم -9

 نیزم -2
919 مسئلۀ ن یننده اسـت، زمـ  ک که از نظر شرع مقدس اسالم مطهِّر و پاک ییزهایاز جمله چ

اسـت   یادیـ ات زیاسالم و مستفاد از اخبار و روا یان فقهایمسلم م مسائلن از یاست. مطهِر بودن زم
 ده است. یرس تیه از اهل بک

911 مسئلۀ ند. کیم کفش نجس را پاکف پا و ته کن با پنج شرط یزم 

ت یوجب سـرا ه مکآن  جزئیا رطوبت ین و یبودن زم کباشد؛ نمنا کن خشی، زمیبنا بر اقو -3
 ندارد.  یشود، مانعینم

بـودن   که پاک آنست یند اگرچه اقوکینم ک، پاکن ناپایباشد چون زم کاط پایبنا بر احت -9
 ست. ین شرط نیزم

 فش، نجس شده باشد. کا ته یف پا و کنِ نجس، یبه سبب راه رفتن و برخورد با زم -1

 ن برطرف شود. یدن پا به زمین و مالده با راه رفتیفش رسکا ته یف پا که به ک ینجاست -1

شـده هـم    یزیـ بِتُن ر یباشد و حت ی، سنگفرش، آجریکروند، خایآن راه م یه روک ینیزم -5
ر، فـرش، چمـن، گـل و    یحص یشود؛ پس راه رفتن روین شناخته میزمعنوان به بالمانع است چون 

 ینـد. راه رفـتن رو  کینمـ  کفـش را پـا  کر یـ ف پـا و ز که با چوب فرش شده است، ک ینیزم یحت
ر در تماس باشد، یفش با شن و ماسه در تماس نباشد و عمدتاً با قکا یر پا یه زک یآسفالت در صورت

ف کفش و کر یشود و ز کر مستهلیه قیل نقلیاگر در اثر تردّد وسا ، ولیندکینم کپا آنست اظهر
 شود. یم کپا عمدتاً با شن و ماسه در تماس باشد، پا

911 مسئلۀ بـاً  یه تقرکـ فش مستحب است حداقل پانزده ذراع کف پا و ته ک شدن کپا یبرا
ل یـ ن نجاسـت زا ین مقدار عیمتر از اکاست، راه بروند هر چند با راه رفتن  یهمان پانزده گام معمول

 شده باشد. 

915 مسئلۀ که اگر خشکبل ،تَر باشند دو ست آنیفش نجس الزم نکر پا و یشدن ز کدر پا 
 شوند. یم کن پایزم یهم باشند با راه رفتن رو

916 مسئلۀ کپـا  کا مسـح خـا  یـ فـش نجـس بـا راه رفـتن و     کر یـ ا زیف پا و که ک یهنگام 
ه بـا  کـ ا گل آلوده شده است مشروط بر آن ی که به خاکاز اطراف آن  یشوند به تبع آن مقداریم
 شود. یم کند، پاکمعمول تماس حاصل طور به نیزم کخا

913 مسئلۀ  فش کا ته یف پا کجاست در از ن یکوچک یهاند ذرهکن یقیاگر بعد از راه رفتن
ه نجاسـت زائـل شـده    کـ ند کدا ین پیقیراه برود تا  قدرآنند و کطرف بر راآن دیمانده است با یباق

 ندارد.  یالکا رنگ نجاست اشیماندن بو  یباق یاست، ول

918 مسئلۀ یلچـر )چرخهـا  یا از ویـ رونـد و  یراه م یمصنوع یا پایه با دست، زانو ک یسانک 
ا یـ  یمصـنوع  یزانو، پا -خاص ۀلیا آن وسینند، آن قسمت از بدن کیم استفاده( نیمخصوص معلول

ز تـه عصـا، چـرخ    یـ شود و نیم کند، پاکیدا میتماس پ که در اثر راه رفتن با خاکشان یا -لچریو
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درون  یولـ  ،شودیم کنها با راه رفتن پایان و مانند ایلت و دوچرخه، نعل چهارپاکیل، موتوسیاتومب
ف جـوراب بـه   کـ شـدن   کشـود، امـا پـا   ینم کن تماس ندارد پایه با زمکپا فش و آن مقدار از ک
فـش  ک یجـا ه متعـارف از آن بـ  طـور  به هکباشد  یال است اما اگر جورابکراه رفتن محل اش ۀلیوس

 شود. یم کنند با راه رفتن پاکاستفاده 

912 مسئلۀ نند،کین را فرش میه با آن زمک یعیو طب یصنعت یو مرمرها کییبنا بر اظهر موزا 
 نند. کیم کفش را پاکر یف پا و زکگر با راه رفتن، ید ینهایمانند زم

950 مسئلۀ پنبـه،   ،فـش از پوسـت  ک جـنس شـود،  یم کبا راه رفتن پا یلّکطور به فشکر یز
 ندارد.  یم تفاوتکن حیباشد در ا یک هراز ا از چوب، یپشم و 

  
 آفتاب -3

953 مسئلۀ یهـا پنجـره، نـرده   مانند در، ییزهاین، ساختمان و چیزم با شش شرط، نور آفتاب 
 ند: کیم کپارا د یآیشمار مبه ار رفته و جزء ساختمان کبه ه در ساختمان ک ییخهایو م یآهن

باشد  کبه آن برسد تَر شود، پس اگر خش یگریز دیه اگر چکتَر باشد  یاگونهبه ز نجس یچ -3
 ند. ک کنند تا آفتاب خشکتَر  راآن دیبا

 ز برطرف شده باشد. یآن چ ن نجاست ازیدن، عیش از تابیپ -9

ند و اگر کن یریز نجس جلوگید به چیم نور خورشی، از تابش مستقیگریا جسم دیابر، پرده و  -1
نباشد  یااگر ابر به گونهیال است، ولکشدن آن محل اش کپا ،نه بتابدیآ ۀلیوسبه ا یشه یاز پشت ش

 ال ندارد. کند اشک یریدن آفتاب جلوگیه از تابک

ا آفتـاب بـا   یـ نـد و اگـر مـثالً آفتـاب و بـاد،      ک کرا خشسِ مرطوب ز نجیچ ییتنهاه بآفتاب  -1
نـد  یه نگوکم باشد ک یقدربه اگر باد  یول ،شودینم کند، پاک کرا خش یآن تَر یگرید یگرما
 ال ندارد. کرده، اشک کمکز نجس یشدن چ کبه خش

نـد،  ک کبـاره خشـ  کیـ د یته، باه نجاست به آن فرو رفکا بنا را یاز ساختمان  یآفتاب مقدار -5
 ۀآن دفعـ  یند، فقط روک کخش راآن ریگر زید ۀند و دفعک کخش راآن یمرتبه رو کیپس اگر 
 ماند. یر آن نجس میشود و زیم کاول، پا

ل نباشـد  یـ حا یگـر ید کا جسم پایتابد، هوا یه آفتاب بر آن مک ین ظاهر و باطن ساختمانیب -6
 شده باشد.  کهر چند در اثر تابش آفتاب خش ،دشوینم کگرنه قسمت داخل پاو

959 مسئلۀ ن یزمـ  یه در روکـ  یاهـان یگ یلّکطور به آن و یهاوهیدرخت و شاخ و برگ و م
در  یعنـ ین را دارنـد،  یم زمکند، حهست ن ثابتیزم یا در رویدرخت  یه بر روک یاند، تا زمانرسته
شـوند و  یم کرده باشد، پاک کشآنها را آفتاب خ ین نجاست را نداشته باشند و تَریه عک یصورت

بـه  شـدن   کا خشـ یـ دن یه با تابکند منقول یایم اشکن جدا شده باشند در حیا از زمیاگر از درخت 
 شوند. ینم کآفتاب پا ۀلیوس
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951 مسئلۀ ند، هسـت وار و سـاختمان نصـب   یـ د یه روکـ  ینها مـادام یخ، در، پنجره و امثال ایم
دا یم منقول را پکن قرار گرفتند، حیزم یبر رو ه جدا شدند وک یاما هنگام ،م ساختمان را دارندکح
 شوند. ینم کدن آفتاب پایه با تابکنند کیم

951 مسئلۀ ا یـ ه آکـ معلوم نباشد  یول ،ده باشدیاست، آفتاب تاب که خشک یز نجسیاگر بر چ
دن یـ ا تنها بـه سـبب تاب  یبوده، آ و اگر مرطوب کا خشیز نجس تَر بوده یدن آفتاب آن چیقبل از تاب
ط شـش  یا در تحقـق شـرا  یبودن آن مؤثر بوده است و  کا مثالً باد هم در خشیه شد کآفتاب خش

وم به نجاست است و آثار طهارت بر آن مترتّب کز محیند، آن چک که گذشت انسان شک یاگانه
 ست. ین

955 مسئلۀ  شود، مگر ینم کوار پایگر دید یوار نجس بتابد سویطرف د کیاگر آفتاب به
ن یشود، در ا کگر هم خشیوار طرف دیطرف د کیه با تابش به کباشد  کناز قدرآنوار ید اینکه

 شود. یم کوار پایصورت هر دو طرف د

  
 استحاله  -4

956 مسئلۀ صـورت  بـه  ه کـ عوض شود  یز نجس طوریت و جنس چیه ماهک آنست استحاله
ل یزار فـرو رود و تبـد  کا سگ در نمیستر شود کسوخته و خا ،د؛ مثالً چوب نجسیدرآ کز پایچ

ننـد و  کمثالً گندم نجس را آرد  ،ستین کت و جنس آن عوض نشود پایاما اگر ماهشود.  کبه نم
 با آن نان بپزند. 

953 مسئلۀ اسـتحاله   یلّـ کطور به دیجد یهاا دستگاهی ییایمیمواد ش ۀلیوسبه  یز نجسیاگر چ
 ست. ین یافکر آثار و صفات آن ییتنها تغ یشود؛ ولیم کند، پاکر ییت آن تغیشده و جنس و ماه

958 مسئلۀ  د از یـ اط واجـب با یـ بنا بر احت .شودینم کپا ،وزه ساخته شودکل نجس گِاگر با
 رد. کز اجتناب یه از چوب نجس درست شده نک یذغال

952 مسئلۀ در آن  که و نمکا سریه شود و کل به سریه شراب خود به خود تبدک یدر صورت
 شود. یم کل شود، پایزند تا تبدیبر

960 مسئلۀ ه اگـر  کـ شـود، بل ینمـ  کپاه شدن کنند با سرکه از انگور نجس درست ک یشراب
 رد. کد از آن اجتناب یه شدن باکهم به شراب برسد بعد از سر ینجاست

963 مسئلۀ ا نه، نجس است. یست استحاله درآن صورت گرفته یه معلوم نک یز نجسیچ 

  
 انتقال  -5

969 مسئلۀ ه خون جهنده دارد بـه بـدن   ک یگریوان دیا هر حیه خون بدن انسان و ک یموارد
د، در اصـطالح  یآیشمار مبه دوّم وان یشود و عُرفاً خون حیمنتقل م ه خون جهنده نداردک یوانیح

 شود. یده میفقها انتقال نام

961 مسئلۀ  ه کـ  یوانیـ ه خون جهنده دارد بـه بـدن ح  ک یگریوان دیا حیاگر خون بدن انسان
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 یاسـت، ماننـد خـون    کوان محسوب شود، پایند و عُرفاً خون آن حکدا یخون جهنده ندارد انتقال پ
ه زالـو از بـدن   ک یشود، اما خونید و جزء بدن پشه مکمیم یگریدار دا جانیدن انسان ه پشه از بک

 وان نشده نجس است. ید چون جزء بدن آن حکمیانسان م

961 مسئلۀ نشـده   ،ه اسـت یـ ه منتقل الک یجزء دوم ، ولیه انتقال صورت گرفتهک یدر موارد
معلـوم   یولـ  ،رفتـه اسـت  ه انتقال صورت گک یدر مواردچنین هم وم به نجاست است وکاست، مح

وم بـه  کـ ا نـه، مح یـ رود یشـمار مـ  بـه  شـده   که پاک یئ دومیمنتقل شده جزء ش تساه نجکست ین
 نجاست است. 

965 مسئلۀ ان نجسه به درختـان و  یه انتقال همراه با استحاله است مانند انتقال اعک یدر موارد
دا یـ ل اسـتحاله پ یـ دل بـه ان نجسـه  یـ ن صورت آن اعیل آنها به برگ و شاخه آنها، در ایاهان و تبدیگ
 شود. یم کردن پاک

966 مسئلۀ  رون یـ ه از پشـه ب کـ  یشد و ندانـد خـون  که بر بدنش نشسته بکرا  یاپشه یسکاگر
ه خون کاست؛ اما اگر بداند  کا از خود پشه است، آن خون پایده یکه از او مکاست  یآمده، خون
ا معلوم یخون انسان است،  ندیه بگوکم باشد ک یشتن پشه به قدرکدن ویکم ۀفاصلده و یکرا از او م
 ا انسان، نجس است. یه خون پشه است کنباشد 

963 مسئلۀ ه عنـوان  کـ  یا همـراه اسـتحاله باشـد، طـور    یه کننده است ک کپا یانتقال هنگام
قطـع و بـه    یئ از اولیآن ش ۀه عرفاً رابطکباشد  یه طورکنیا ایند و کاستحاله و انتقال هر دو صدق 

 ست. یننده نک کپا ییتنهابه گر ین دین انتقال مانند عناویبرابنا ،قتاً نسبت داده شودیحق یدوم

  
 آوردناسالم  -6

968 مسئلۀ  شْـهَدُ أَنَّ  اهللَّ وَ أَإِالَّأَشْـهَدُ أَنْ لَاإِلَـهَ  »د یـ اورد و بگویـ ن را بـر زبـان ب  یافر شهادتکاگر
 ،دیـ هـم بگو گـر  ید ین را بـه زبانهـا  یشـهادت  ۀاگـر ترجمـ   .شـود ی، مسلمان م«اللَّهمُحَمَّداً رَسُولُ

اگر هنگـام مسـلمان    یاست، ول کمسلمان است و بعد از مسلمان شدن بدن، آب دهان و عرق او پا
 راآن یند و جاکبرطرف  راآن دیبر بدن او باشد با یلکن نجاست مانند خون و مشروبات الیشدن ع

 یب جـا اط واجـ یـ ن نجاست برطرف شده باشد، بنا بر احتیع یش از مسلمانیاگر پ د وشکهم آب ب
 شد. کآب ب راآن

962 مسئلۀ بر تن داشـته و بـا رطوبـت بـه بـدن او مالقـات        ییاگر قبل از مسلمان شدن لباسها
ن تشـرّف بـه   یفر به تن داشته است، در حکه زمان ک ییرده است، بعد از مسلمان شدن، آن لباسهاک

لبـاس  اگر همـان   یشود حتیلباس نم یکاسالم، در تنش نباشد، نجس است. مسلمان شدن باعث پا
 شد. کد و آب بیبشو راآن هکموقع مسلمان شدن به تن او باشد، پس الزم است 

930 مسئلۀ  گرچه انسان ندانـد   ،ندکیت میفاکن یبه شهادت یافر اقرار زبانکدر مسلمان شدن
سـت اظهـار   ش اآنچه در قلب یول ،ه قلباً مسلمان نشدهکبداند  یا حتیه او قلباً مسلمان شده است و ک
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 است.  کپا ین شخصیند، چنکیعمل م ین اسالمیطبق موازند و ظاهراً کینم

933 مسئلۀ ند، کیت میفاکاورد ین اسالم بیق اقرار به شهادتیز اگر از طریطفل مم یبنا بر اقو
 .ستیرفته نیه بالغ نشده، ارتدادش پذک یگر چه همان طفل مادام

  
 تیتبع -7

939 مسئلۀ شود،  کپاگر یز نجس دیشدن چ کبا پا یز نجسیچ اینکهت عبارت است از یتبع
  شود. کع آن پابَظرف شراب به تَ شودیشدن آن سبب م که پاکه شدن شراب داخل ظرف، کمانند سر
931 مسئلۀ ه کـ  یاانـدازه  ز تـا آن یـ شود و ظـرفش ن یم کشود، پایه مکه شراب سرک یوقت

ظـرف   یه روکـ  یاپارچـه  یشـود؛ حتـ  یمـ  کده اسـت پـا  یموقع جوش آمدن، شراب به آنجا رسـ 
اگـر هنگـام    حتیشود و یم کز پایشود، نیمعمول هنگام جوش آمدن آلوده م طوربه اندازند ویم

شود، پشت یه مکل به سریه شراب تبدک یزد، هنگامیجوش آمدن، شراب سر رفته و پشت ظرف بر
 شود. یم کز پایظرف ن

931 مسئلۀ  ه کـ  یادهنـد و پارچـه  یگذارند و غسل مـ یآن م یت را رویه مک یا سنگیتخته
 کپـس از اتمـام غسـل پـا     یت، همگـ یـ م ۀز دسـت غسـل دهنـد   یـ ندازند و نایت مین میعورت یرو
ت، یـ ار رفته و با بـدن م کبه ت یه موقع شستن مک یسه وصابون و سنگ پا و ظروفیک یشوند، ولیم

 رایـ ز ،ده شـوند یشـ کاط واجـب، آب  یـ احت بـر  شود و بنـا ینم که پاکرسد ینظر مبه تماس داشته، 
 ند. کیت صدق نمیآنها تبع دربارۀ

935 مسئلۀ  وم بـه  کـ ن، محیه نجس هستند پس از اسالم آوردن والـد کفّار کبالغ غیرفرزندان
 ،افر را دارنـد کم کن حیقبل از اسالم آوردن والد یشوند، ولیم کت آنان پایند و به تبعم هستاسال

ن صـورت  یـ ن خود جدا شوند، در ایش والدیکص باشند و از یر و تشخکخودشان اهل ف مگر آنکه
 ن نخواهند بود. یگر تابع والدید

936 مسئلۀ ۀانـداز به شستشو دهند و ل یاز به فشار دارد، با آب قلیه نک راآن اگر لباس و مانند 
  شود.یم کرون آمدن غُساله، به تبع آن پایرطوبت پس از ب ۀماند یباقد، یرون آیمعمول فشار دهند تا غُساله ب

933 مسئلۀ شـود،  شد و به تبع آن دستش نجس کرا با دست خود آب ب یز نجسیه چک یسک
ز، دسـت او هـم   یـ شـدن آن چ  کشوند، با پایده میشکهم آب  ء نجس بایه دست و آن شک یوقت
 شود. یم کپا

938 مسئلۀ  یدهند، بعد از جدا شدن آبـ یل شستشو میه با آب قلکرا  یز نجسیا هر چیظرف 
 است.  کماند، پا یآنها باق یه روک یاند، قطرات آبختهیآن ر یشدن رو کپا یه براک

  
 ن نجاستیزوال ع -8

932 مسئلۀ کند و باعث پاین نجاست خود به خود برطرف شود، زوال گویه عک یبه موارد 
 شود. یشدن محل م
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980 مسئلۀ گـر، بـا نجاسـت    ید ی، چشمها و جاهاینیاگر باطن بدن انسان مانند درون دهان، ب
د نجس شود و آن نجاست خود یآیرون میدندانها ب یه از الک یخونخاطر به آلوده شود مثالً دهان 

 ست. یشود و شستن محل نجاست الزم نیم کد برطرف گردد، دهان پابه خو

983 مسئلۀ نجس شود و نجاست آنها خود به خـود برطـرف گـردد    کوانات پایاگر بدن ح ،
 ست. یدن الزم نیشکشود و آب یم کپا

989 مسئلۀ رده باشد، اگر آن دنـدانها در  کش را پر یا دندانهایدارد  یه دندان مصنوعک یسک
 کل شـود، پـا  یـ دندانها بماند و بعـد خـود بـه خـود زا     ینجس ال یا غذایداخل دهان نجس شوند 

 ده شوند. یشکه آب کشوند، اگرچه بهتر است یم

981 مسئلۀ د، یـ ایرون بیـ از دنـدانها خـون ب   یبعض یبماند و از ال یدندانها باق یال ییاگر غذا
 بهتر است.  ، گرچهستیدن آنها الزم نیشکا نرسد، آب یخون به آن غذا برسد 

981 مسئلۀ ا بـاطن آن، اگـر   یـ شـود و  یداند از ظاهر بدن محسـوب مـ  ین نمه انساکرا  ییجا
 ده شود. یشکه آب ک آنست اط واجبینجس شود و نجاست آن خود به خود برطرف گردد، احت

985 مسئلۀ ده یـ ده و دیهـا پوشـ  کهـم گذاشـتن پل   یه پس از بسـتن لبهـا و رو  ک ییتمام جاها
شـود ظـاهر محسـوب    یه مـ دیـ هم گذاشـتن آنهـا د   یه بعد از روکشود باطن محسوب و آنچه ینم
 عرف است.  ۀعهدبه ص ظاهر و باطن یشود اگرچه تشخیم

986 مسئلۀ ندینجس به لباس، فرش و مانند آن بنش رکو ش کا نمیا پودر ی کاگر گرد و خا، 
ان دادن کپس از ت .انندکبت راآن شود و بهتر است قبل از نمازیباشند نجس نم کهر دو خش چنانچه
دن یشکبه آب  یازیشود و نیم کپا ،بر طرف شده است نجاسات ۀمه هکردند کدا ینان پیاگر اطم

گـرد و غبـار   ه داشته باشند واجب است محل نشستن ینباشند و رطوبت مُسر کاگر خش یول ،ستین
 شند. کنجس را آب ب یزهایچبر 

  
 خواروان نجاستیح یاستبرا -9

983 مسئلۀ کد پـا رده اسـت، اگـر بخواهنـ   کـ ه به خوردن مدفوع انسان عـادت  کرا  یوانیح 
ه در نظـر عـرف   کـ  یابدهند و نگذارند مدفوع بخورد بـه گونـه   کپا یبه آن غذا ید مدتینند، باک
 نامند. یم« استبراء»ن عمل را یگر نجاست خوار محسوب نشود و فقها اید

988 مسئلۀ د یـ وان نجاست خـوار را نجـس بدانـد، با   یادرار و مدفوع ح یسکه ک یدر صورت
نـد و بهتـر اسـت    کقبل اسـتبراء   مسئلۀوان را مطابق یح -انویادرار و مدفوع ح -شدن آن کپا یبرا
 یمرغـاب (، ا چهل روز، گوسفند ده روز )احوط چهارده روزی یشتر چهل روز، گاو س یاستبرا یبرا

ن مدت یسه روز، آنها را از خوردن نجاست باز دارند و اگر بعد از ا یا هفت روز و مرغ خانگیپنج 
گـر بـه آن نجاسـت    یه دکـ  ید تا مـدت یاط واجب بایود بنا بر احتباز هم به آن نجاست خوار گفته ش

 خوار گفته نشود از ادرار و مدفوعش اجتناب شود. 

  



 30 شدن مسلمان بیغا -30

 1ب شدن مسلمانیغا -11
982 مسئلۀ نـد  کیفاده مـ سـت ا آن ه ازکـ یا فرشـی   یا ظرفیمسلمان  لباس یا بدنبدانم که  اگر

به چند شرط مراجعۀ مجدد،  پس از یا من از نزد او بروم، دشوب یغاآن مسلمان و سپس  هدنجس ش
 : سترا باید پاک دانآن لباس، ظرف یا فرش 

  ،)و لذا در صدد رفع آن برآمده است( او متوجه نجاست آن شیئ شده استه ک مبدان -3
غـذا   در آن ظـرف ؛ مـثالً  باشـد رده کـ ه طهارت در آن شرط است استعمال ک یزیدر چ راآن -9

 ،است( خورده باشد )چون شرط ظرف غذا پاکی آن
 هم غافل از آن نباشد، بداند وهم  ،رت شرط استه در آن طهاکرا  ایمسئلهم کحاو  -1

 رده باشد، کر یه تطهک ماحتمال ده -1
 ، ولـی دانسـته یا میدانسته و یرا نم وقوع نجاسته آن شخص کند کدا ین پیقین اگر انسان یبنابرا
ولـو  م به طهـارت  که بتوان حکست یاست، معلوم ن یلاعتنا و الاُبایا آدم بینشسته است و  راآن قطعاً

بنابر اقوی در این حکم میان  است. یه استصحاب نجاست به قوّت خود باقکرد، بلکبه حسب ظاهر 
 طفل ممیز و فرد بالغ تفاوتی وجود ندارد.

  
 قرآن و مساجد طهارت 

در اینجـا  شـود و یرداخته نمن رساله به تمام آنها پیه در اکدارند  یام فراوانکقرآن و مساجد، اح 
 ام آنها پرداخته خواهد شد. کفقط از باب طهارت و نجاست به احنیز 

  
 قرآن  -1

920 مسئلۀ  شـند.  کد آب بیم حرام است و اگر نجس شود فوراً بایرکردن خط قرآن کنجس
ز شـود حـرام   یتاب عزکن یبه ا یحرمتیو ب کموجب هت چنانچها جلد قرآن نجس شود یاگر ورق 
هـم   یاحترامـ یو بـ  که اگـر موجـب هتـ   کن است یا یه اقوکبل ،ده شودیشکفوراً آب د یاست و با

 دن آن واجب است. یشکنباشد، آب 

923 مسئلۀ دیـ سد بایا جهالً بنویعمداً و  یسکب نجس حرام است و اگر کنوشتن قرآن با مر 
ه بـدون محـو آن   کـ  یطـور بـه نجس شـود   یاگر خط قرآن اینکهما کند؛ ک از بین برده و محو راآن
 د محو گردد. ینشود، با کاپ

929 مسئلۀ کاگـر خشـ   ین نجس مانند خون، مـردار و شـراب حتـ   یع یقرار دادن قرآن رو 
نجـس   یه قـرآن را فـوراً از رو  کـ نباشد، حرام است و واجب اسـت  هم  یاحترامیاگر ب یباشد، حت

                                                             
هـا آنـرا در   . غیبت مسلمان از سنخ دالیل و راههای اثبات طهارت است نه از سنخ علل و موجبـات طهـارت و اینکـه فق   3

  اند، خالی از مسامحه نیست.ردیف مطهرات ذکر کرده
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 بردارند. 

921 مسئلۀ ولیبدون طهارت حرام است یو تعال کخداوند تبار یات قرآن و اسامیمسّ آ ، 
اه یتخته س یه هنگام نوشتن آنها روک یکز لمس گرد و خایخداوند متعال و ن یات و اسامینوشتن آ

ن یـ ه در اکـ حرمـت شـود    کو هت یاحترامیه بکنیال ندارد مگر اکزد، اشیرین میو مانند آن به زم
 صورت حرام است. 

921 مسئلۀ  س موجب نقصان ین تنجیه اک یطوربهند کرا نجس  یگرید فردقرآن  یسکاگر
 شود، ضامن است. آن  یبها

925 مسئلۀ ات قـران گـوش دهنـد و از    یه شنوندگان به آکسته است یهنگام تالوت قرآن شا
به قرآن گردد، حرام  یاحترامیو ب کتالوت اگر موجب هت یزند. حرف زدن در اثنایصحبت بپره
 تواند پاسخ دهد. یرد مک یسؤال یسکاست، اما اگر 

926 مسئلۀ ا یـ ت و ارشـاد و  یهدا یتاب اگر براکفّار و اهل ک دستبه دادن قرآن  یبنا بر اقو
ه در معرض نجس ک یآن باشد، در صورت ۀبارشه دریر و اندکو تف یبه منظور مطالعه و دقّت و بررس

 ال ندارد. کرد، اشیحرمت و اهانت قرار نگ کشدن و هت

923 مسئلۀ  ۀیـ آ کی (26)و علق (51)، نجم(13)، فصّلت(19)سجده یهااز سوره کیدر هر 
 مسائلل آن در یشود و تفصیدن آن فوراً سجده واجب میا شنیه با خواندن کوجود دارد  دارسجده

 مربوط به سجده خواهد آمد. 

  
 مساجد -2

928 مسئلۀ  اگـر واقـف    -مسـجد  یوارهـا ین، سقف، سمت داخل و خارج دیردن زمکنجس
ر یـ حرام و تطه ،به مسجد شود یاحترامیو ب کاگرموجب هت -رده باشدکقصد مسجد بودن آنها را 

رده و کـ ه فـوراً اقـدام   کـ ه متوجه نجاسـت در آنهـا بشـود واجـب اسـت      ک یسکاست و آن واجب 
 یعنوان مسجد نباشد و بقابه مسجد  یرونیب یوارهایاگر سمت د یول ؛ندکر ینجاست را زائل و تطه

 ست. یرش واجب نیحرمت نگردد، تطه کنجاست در آن باعث هت

922 مسئلۀ  اط یبنا بر احت ،شودیاخته ماند مسجد خواندن نماز در یه براک ییردن فرشهاکنجس
 ر آنها واجب است. یواجب حرام و تطه

100 مسئلۀ      اگر وقت نماز داخل شده باشد و نمازگزار بفهمد مسـجد نجـس شـده اسـت، در
 نماز مقدم بدارد.  ۀر مسجد را بر اقامید تطهینماز وسعت داشته باشد با یه وقت براک یصورت

103 مسئلۀ از پـس   ییو شخص به تنها داشته باشد کمکاز به یر مسجد نیه تطهک یدر صورت
د یـ اط بایبه مسجد باشد، بنا بر احت یاحترامیاگر ب یول ،ستیر مسجد بر او واجب نید، تطهیایآن برن

از یرش نیه تطهکاست  یاگونهبه د اطالع دهد و اگر نجاست مسجد نکر یتواند تطهیه مک یسکبه 
 نند. کر مسجد اقدام یزاله و تطها یه براکاست  ییفاکت چند نفر دارد، بر همه واجب کبه مشار



 39 مساجد -9

109 مسئلۀ به آن  یاست و اختصاص ییفاکواجب  یگریان مقدس دکا هر میر مسجد و یتطه
 ینـد، واجـب اسـت بـرا    یبب راآن ه متوجه نجاست شـود و ک یسکرده ندارد و هر که نجس ک یسک

 ند. کرش اقدام یتطه

101 مسئلۀ ینند و جاکب ند، مثالً مسجد را خراکدا یر عنوان پییتغ یلّکطور به یاگر مسجد 
ا به مزرعه و ید یدرآ کصورت پاربه ا یابان شود و ین مسجد جزء خیا زمینند و کآن خانه احداث 

ن یردن آن زمکست نجس ین معلوم نیم عنوان مسجد را ندارد، بنابراکح یل شود، بنا بر اقویباغ تبد
 اوار است. اط سزیت احتیرعا ، گرچهستیرش واجب نیحرام باشد و در صورت نجس شدن تطه

101 مسئلۀ ت نجاسـت و  یت مسـلمان در مسـجد قبـل از غسـل اگـر موجـب سـرا       یگذاشتن م
ت مسـلمان را غسـل داده   یـ اگـر م  ی، ولآنست کگرچه احوط تر ،ال نداردکنباشد، اش یاحترامیب

 ال ندارد. کمسجد اش باشند، گذاشتن او در

105 مسئلۀ  و امامـان معصـوم   غمبـر اسـالم  یردن مشاهد مشرفه مانند حـرم پ کنجس 
م مسـجد  کـ وت آن بزرگـواران در ح یـ ر آن واجب است چون بیام است و اگر نجس شود، تطهحر

 است. 

106 مسئلۀ نـد  کدا یـ از دو مسـجد پ  یکـ یبـه نجـس شـدن     یه انسان علم اجمالک یدر صورت
 شود. یر هر دو مسجد بر او واجب میتطه

103 مسئلۀ  ن خصـوص  یـ عالم، حرام اسـت و در ا  یردن مساجد مسلمانان در هر جاکنجس
 ند. کیگر فرق نمیبا مسجد د یچ مسجدیوجود ندارد و ه یچ تفاوتیسلمانان هان فِرَق میم

108 مسئلۀ د و عبـور و مـرور آنـان در    مسـاج  ۀنَفسا در هم توقف انسان جُنب و زن حائض و
 خودش خواهد آمد.  یدر جا مسئلهن یل ایه تفصک، حرام است یالنّبمسجدالحرام و مسجد

102 مسئلۀ  را یـ ممنـوع اسـت، ز   ام اسـالم کـ حدن ایشن یبرا یفّار در مسجد حتکداخل شدن
 مسئلۀ) ف جُنب در ارتباط با مسجد مشخص استیلکه تکباشند یفر معموالً جُنب هم مکعالوه بر 

ق یدن معـارف و حقـا  یشـن  ین بـرا یمسلمانان در مجالس مسـلم غیرحضور  یو مناسب است برا (قبل
عنـوان مسـجد   ه کـ نار مساجد کر انات مناسب دکبا ام ییاز منابع معتبر و قابل استفاده، جاها یاسالم

 ساخته شود.  نداشته باشد

130 مسئلۀ غ اسـتفاده  یـ تبل یه از آنهـا بـرا  کـ  یل و ابـزار یگر وسـا یس و پوستر و دکنصب ع
جـاد زحمـت و   ینمازگزاران ا یب و ضرر به مسجد نباشد و برایه موجب تخرک یشود در صورتیم

 ال ندارد. ک، اشز با اهداف واقف و مسجد منافات نداشته باشدیند و نکمشقّت ن

133 مسئلۀ    نمـازگزاران مزاحمـت    یه بـرا کـ  یانجام مراسم گونـاگون در مسـاجد در صـورت
 ز است. یبه مسجد نشود، جا یاحترامیو ب کر با اهداف واقف نباشد و موجب هتینداشته و مغا

139 مسئلۀ ه بـا مسـجد بـودن    کـ گـر  ید یارهاک یر آن براییا تغیت مسجد یکنقل و انتقال مل
چ ی، اگـر بـه هـ   ند درب و پنجره و فـرش و سـماور  مان راآن و ابزار و لوازمست یز نیمنافات دارد، جا
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اگـر   راآن تواننـد بفروشـند و پـول   یگر قابل اسـتفاده نباشـد، مـ   یا مساجد دیوجه در همان مسجد و 
ه کـ هـم   یسـان ک .ننـد کگـر  یر مسـاجد د یـ گرنه صـرف تعم ر همان مسجد وین است صرف تعمکمم
 ا حـرم امامـان معصـوم   یـ هـا و  هینیا حسـ یـ مسـاجد   یبرا یرگید یزهایا چیخواهند فرش و یم

م کا حـا یـ ط و یواجد شرا ینند تا متولک کیه به آنجا تملکبل ،نندکوقف ن راآن بخرند، خوب است
 ند. کل یمطابق مصلحت تبد راآن شرع بتواند در موقع لزوم

131 مسئلۀ بـه   کیـ ه نزدکـ را  یاز مستحبات در اسالم ساختن مسـجد اسـت و مسـجد    یکی
 تواننـد یه قابل استفاده نباشد مردم مکخراب شود  یاگر طور یرد، ولکر یتوان تعمیاست م یخراب
 یلّـ کطـور  بـه  ه مسـجد کـ  یدر موارد .ندنکاحداث  یدینند و مسجد جدکران یو یلّکطور به راآن

تواننـد سـاختمان   یاز به توسـعه دارد بـاز مـ   یدهد و نیفاف نمکرا  یعموم یازهاین ولی خراب نشده
 نند. کد بنا یتر تجدمکتر و محبزرگ اده ونند وآن را توسعه دکران یسجد را وم

131 مسئلۀ و کـ یاز امـور ن  یکیمساجد  یردن چراغهاکر و پر رونق نگاه داشتن و روشن یتعم
ارد مسـجد  خواهـد و یه مک یسکو مطلوب شارع مقدّس و از مستحبات اسالم است. مطلوب است 

 یزه بپوشد و موقع داخل شدن در مسجد بـا پـا  یکز و پایس تمند، لباکبو شود خود را معطّر و خوش
 چپ را جلوتر بگذارد.  یز پایرون رفتن نیراست وارد شود و در موقع ب

135 مسئلۀ ت یـ عـت نمـاز بـه ن   کشود مستحب است دو ریم یه انسان وارد مسجدک یهنگام
 . است یافکبجا آورد  یگریا مستحب دیآورد و اگر نماز واجب و  یجات مسجد بینماز تح
136 مسئلۀ ییایـ ردن در آن راجع به امـور دن کضرورت، صحبت غیردن در مسجد در یخواب ،

حت و پنـد وانـدرز نباشـد، خـوب     یه در آنها نصک یشدن و خواندن اشعار یصنعت یارهاکمشغول 
بلنـد   یول ،روه استکنه در مسجد میو اخالط س ینیان، بهانداختن آب د زین .راهت داردکست و ین
ر یـ در غ ردن صـدا کـ است، امّا بلنـد   ه مطلوبکست بلیروه نکاقامه نه تنها ماذان و  یردن صدا براک

 به مسجد نباشد یاحترامیو ب که هتکاست  یراهت دارد؛ تمام موارد فوق در صورتکاذان و اقامه 
 حرام است. در غیر این صورت و

 
 ریتطه اثبات یراهها

133 مسئلۀ اثبـات نرسـد    و طهـارت آن بـه   یکه پـا کـ  یمعلوم شود تا وقت یزیاگر نجاست چ
 وم به نجاست است. کمح

138 مسئلۀ ر است: یزترتیب به ر یتطه اثبات یراهها 

 اند. ردهکهر یرا تط یزیه چکند کدا ین پیقیانسان علم و  -3

از  یکـ یه کـ ا شهادت دهنـد  یر انجام گرفته است و یه تطهکدهند  یدو نفر شاهد عادل گواه -9
در نظر گواهـان مطهّـر    اینکهولو مطهّر است  یه به نظر وکآمده است  وجودبه ننده کر یاسباب تطه
ت یـ فاکر یـ تطه یبـرا  یه در نظر وک یااندازه شهادت بدهند باران آمده است، به اینکهنباشد، مثل 
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 ند. کیم

ه کـ د اسـت خبـر دهـد    یـ ز ذوالیـ ست و به اصطالح نسبت به آن چار اویدر اخت ئییش هک یسک-1
 نباشد.  یگریبه الابال ه متّهمک یدر صورت ؛ر صورت گرفته استیتطه

 ه قبالً گذشت. ک یطیشراب شدن مسلمان با یغا -1

 رایز ،ا نهیشسته است  یبه وجه شرع راآن نداند اینکهولو شسته است  راآن یه مسلمانکبداند  -5
 رد. کد حمل بر صحت یفعل مسلمان را با

دهـد و از سـخن او   ز نجـس خبـر   یـ ر آن چیـ نفر مطمـئن و مؤثّـق از تطه   کیه ک یدر صورت -6 
 د. یدست آبه نان یاطم

132 مسئلۀ ه قبالً نجس بوده، اگـر دو شـاهد عـادل از طهـارت آن خبـر دهنـد و دو       ک یزیچ
شـود و   ین صورت گفتار آنها متعارض و از اعتبار سـاقط مـ  یگر از نجاست آن، در ایشاهد عادل د

 شود. یز مینجاست و عدم طهارت آن چ یم به بقاکجه حیدر نت

190 مسئلۀ دو  یخود شخص در تعارض باشند و از گواه یادل با علم وجداناگر دو شاهد ع
 یگردند و اگر از گواهین صورت هم، هر دو از اعتبار ساقط مید در ایوجود آبه شاهد عادل علم 

ه کـ  یبـر شـهود مقـدّم اسـت و در مـوارد      یعلم وجدان اینجاد، در یاین وجودبه دو شاهد عادل علم 
آنها مقدم  یدر تعارض باشد شهادت شهود بر تمام یلم وجدانر عیخودش و غغیرشهادت شهود با 

 است. 

   
  یام تخلّکاح

193 مسئلۀ یسـان کگر عـورت خـود را از   یو مواقع د یلّف هنگام تخلّکواجب است انسان م 
ه ک یاوانه و بچّهیاز د راآن الزم استچنین هم لّف هستند، اگرچه با او محرم باشند بپوشاند،که مک

 یگریحرام است انسان به عورت دچنین هم هر چند محرم باشد، بپوشاند و فهمد،یخوب و بد را م
زن و شـوهر الزم   یدهـد باشـد، ولـ   یز مـ یـ ه خوب و بد را تمک یاا بچهیوانه ید اینکهولو ند کنگاه 

 گر بپوشانند. یدکیست عورت خود را از ین

199 مسئلۀ ّقبلـه  نه و عورت باشد، رو بـه  یم و سکه شکبدن  ید طرف جلوینبا یدر حال تخل
 ست. یز نین حالت پشت به قبله هم جایز ایرد و نیقرار گ

191 مسئلۀ ّا پشـت بـدن انسـان رو بـه قبلـه باشـد و عـورت را از قبلـه         یاگر جلو  یهنگام تخل
ه ک آنست اط واجبیا پشت به قبله نباشد احتیبدن او رو  یجلو چنانچهند و کیت نمیفاکبرگرداند 

 ند. کا پشت به قبله نیعورت را رو 

191 مسئلۀ ال نـدارد،  کا پشت به قبله بـودن اشـ  یمحل ادرار و مدفوع رو  یوشوستهنگام ش
 ند. یا پشت به قبله ننشیاط واجب رو ید بنا بر احتیرون آیدر موقع استبراء اگر ادرار از مخرج ب یول

195 مسئلۀ ه نامحرم او کآن  یند، مثالً برایا پشت به قبله بنشیمجبور باشد رو  یتخلّ یاگر برا
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هـر دو حالـت    چنانچـه ال نـدارد و  کت داشته باشد اشر آن ضرر و مشقّیتأخه ک یند در صورتیرا نب
 ند. یه پشت به قبله بنشک آنست اط واجبین است احتکمم

196 مسئلۀ ا پشت به قبله ننشـانند یرو  ییان را هنگام دستشوکودکه ک آنست اط واجبیاحت، 
 ست. یاز او واجب ن یریند جلوگیبنش کودکاگر خود  یول

193 مسئلۀ ّاست: حرام  یدر چند جا تخل 

 ه صاحبان آنها اجازه نداده باشند. کبست بن یهاوچهکدر  -3

 نداده است.  یتخلّ ۀاجازه ک یسک کدر مل -9

 وقف شده است.  یافراد مخصوص یه براک ییهاییدر دستشو -1

 ن باشد. یاز مقدّسات د یکیبه  یاحترامیه موجب بک ییدر هر جا -1

 گردد.  یاحترامیجب به موک یقبور مؤمنان در صورت یبر رو -5

198 مسئلۀ عمـوم   یه بـرا کست یست و مشخص نیت وقف معلوم نیفیکه ک یدر تمام موارد
حـرام   یین جاهـا یر تصـرّفات در چنـ  یو سـا  ین صورت تخلّیخاص، در ا یاعده یا برایوقف شده 

 است. 

   
 ام آن کإستنجاء و اح

192 مسئلۀ بعـد از   اگـر  یا جـار یـ ر کشود و با آب یم کمجرا و مخرج ادرار فقط با آب پا
د پس از برطـرف شـدن نجاسـت دو مرتبـه     یل بایبا آب قل یول ،است یافکند یمرتبه بشو کیادرار 

 شسته شود، گر چه سه مرتبه بهتر است. 

110 مسئلۀ گذشـت و در   قبـل  ۀلئه در مسـ کاست  یبیت شستن مخرج ادرار به همان ترتیفیک
و  ین مخـرج عـاد  یز بـ ین ست وین یهستند فرق یه دو جنسک یافراد ین زن و مرد و حتین جهت بیا
 وجود ندارد.  یفرق یعادغیرو  یعیطب

113 مسئلۀ شود: یم کدر سه مورد مخرج مدفوع انسان فقط با آب پا 

 د. یرون آیمانند خون همراه مدفوع ب یگرینجس د -3

 رون به مدفوع اضافه شود و به آن برسد. یاز ب یگرینجاست د -9

 شده باشد. ش از حد معمول آلوده به نجاست یاطراف مخرج ب -1

ا یـ ا بـا سـنگ   یـ و  یاغـذ کا یـ  یاتوان مخرج مدفوع را با دستمال پارچـه ین سه مورد میر ایدر غ
مرتبـه و   کیـ با  ، گرچهمتر نباشدکاط واجب از سه مرتبه یرد و بنا بر احتک کنها پایلوخ و مانند اک

رار شـود تـا   کـ ت یاهزبه انداد یاگر با سه مرتبه نجاست برطرف نشود با یشود، ول کدو مرتبه هم پا
 شود.  کامل از نجاست پاکطور به محل

119 مسئلۀ اسـتنجاء   یه بـرا کـ  یگـر یز دیـ ا هـر چ یا سنگ یه پارچه کاط واجب آنست یاحت
 یاانـدازه  ا سنگ بهیه پارچه ک یجدا باشد، مگر در موارد ه جداکرد سه تیگیمورد استفاده قرار م
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 رد. کهر مرتبه استفاده  یبرا مختلف آن یایها و زواه بتوان از گوشهکبزرگ باشد 

111 مسئلۀ چه حرام وانات گریح ۀز با استخوان و فضلیمحترم و مقدّس و ن یزهایاستنجاء با چ
 ند. کیم که محل نجس را پاکست ظاهر آن یاست، ول

111 مسئلۀ  ه هم کند کیم کمحل نجاست را پا ینها هنگامیلوخ و پارچه و مانند اکسنگ و
ال کاشـ  ،نـد کت نیه بـه محـل سـرا   کـ ت داشته باشد رطوب یکاند اگر ی، ولکباشد و هم خش کپا

 ندارد. 

115 مسئلۀ  ن صورت یه در اکند، یه مخرج مدفوع را با آب بشوکدر تمام حاالت بهتر است
ماندن  یباق یاز ذرات مدفوع در آن نمانده است، ول یزینند چکن یقیه کشستشو دهند  یاهبه انداز
از مـدفوع در آن   یاه ذرهکـ شسـته شـود    یال ندارد و اگر در مرتبه اول طـور کآن اش یا بویرنگ 

 ست. ینماند، دوباره شستن الزم ن

116 مسئلۀ ید؛ ولـ ید بشـو یا نه، بایا مدفوع را شسته یه مخرج ادرار و کند ک کاگر انسان ش 
ه بـا  ک یا نه، در صورتیش از نماز مخرج را شسته بوده یه پکند ک کجا آوردن نماز شاگر پس از ب

اگر  یند، ولکر یتطه یبعد ینمازها یح است، منتها برایازش صح، نمرده بودکتوجه نماز را شروع 
خوانـده شـده را    یاطاً نمازهـا یند و احتکر ید تطهیرده باشد باکشروع ن یافکنماز را با توجه الزم و 

 ند. کز اعاده ین

   
 ام استبراء کاح

113 مسئلۀ «د ننـ کدا یـ نـان پ یدهند تا اطمیه مردان پس از ادرار انجام مکاست  یعمل« استبراء
هان ینمانده باشد؛ بنا بر قول مشهور فق یدر آن باق یزیشده و چ یامالً از بول خالکادرار  یه مجراک
از  یکوکر مخـرج ادرار، رطوبـت مشـ   یـ مستحب است امّا اگر بعد از استبراء و تطه ین عمل، عملیا

د یاشد بارده بکاگر استبراء ن یشود، ولیست و وضو و غسل هم باطل نمیانسان خارج شود، نجس ن
 ند. کد و وضو و غسل را اعاده یمحل را بشو

118 مسئلۀ اگـر   ه پس از قطع ادرارکست نین روش ایدارد، بهتر یگوناگون یهاوهیاستبراء ش
دسـت   ۀانید و سپس سه دفعه با انگشت میمخرج مدفوع را بشو بتدامخرج مدفوع نجس شده باشد ا

آلت و انگشت پهلو را  یشست را روشد و بعد انگشت کب یخ آلت تناسلیچپ از مخرج مدفوع تا ب
شد و پس آن سه مرتبه سر آلت را فشار دهد و بعـد بـا   کر آن بگذارد و سه مرتبه تا سر آلت بیدر ز

 د. یآب بشو

112 مسئلۀ  سـت توسـط خـود انسـان     یگذشـت، الزم ن  قبل مسئلۀه در ک یتیفیکاستبراء با آن
 . ندکیت میفاک ،شودتوسط همسر انجام  ه اگر مثالًکانجام شود بل

110 مسئلۀ نـد،  یگویمـ « یوَدْ»ه بـه آن  کـ شـود  یاز انسان خارج مـ  یآب ،پس از ادرار یگاه
ز یـ ن ینـد و گـاه  یگو« یمَذْ»ه به آن کشود یاز انسان خارج م یاآب چسبنده ،پس از مالعبه یگاه
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 ن آبهـا یـ از ا کیـ شـود و هـر   یگفتـه مـ  « یوَذْ»ه بـه آن  کشود یاز انسان خارج م یآب ،یپس از مَن
رده باشد کاستبراء  ،پس از ادرار یسکاست؛ حال اگر  کده باشد پایبه آن نرس یا منیار ادر چنانچه

است  کن سه آب، پایاز ا یکیا یا ادرار است یه آکند ک کد و شیرون آیاز او ب یو پس از آن آب
 شود. یا غسل داشته باشد باطل نمیو اگر وضو 

113 مسئلۀ رده کدا ین پیقیآن گذشته و  از یرده است و مدّتکاستبراء ن ،ه بعد از بولک یسک
ه بول است کشود  کوکد و مشیرون آیب یاز و ینمانده است و پس از آن رطوبت یه در مجرا بولک
 شود. یوم به طهارت است و اگر وضو داشته، باطل نمکا نه، آن رطوبت محی

119 مسئلۀ  ن ادرار و یه مـردّد بـ  کـ خارج شود  یش از استبراء رطوبتیند و پکادرار  یسکاگر
 ین رطوبتیاگر پس از استبراء چن یاست؛ ول یافکم ادرار را دارد و تنها وضو گرفتن کشد، حبا یمن

د، یـ رون آیـ ور بکه وضو گرفتـه باشـد و پـس از وضـو رطوبـت مـذ      ک یصورت از او خارج شود، در
رون یـ ن رطوبـت قبـل از وضـو ب   یـ ند و اگر اکرد و هم غسل یه هم وضو بگک آنست اط واجبیاحت
 از به غسل ندارد. یاست و ن یافکن وضو تنها گرفت ،دیایب

111 مسئلۀ کخـارج شـود و شـ    یست و اگر از زن رطـوبت یزن الزم ن یاز ادرار برا یاستبرا 
 شود. یا غسل داشته باشد باطل نمیوم به طهارت است و اگر وضو کند، محک

111 مسئلۀ یاز منـ  یبراآنسـت  ه بـه کـ هم وجود دارد  یگرید یاز ادرار استبرا یبه جز استبرا 
 یمجـرا  یسـاز کن عمـل موجـب پـا   یاست، ا یردن پس از خارج شدن منکن ادرار ند و آیگویم

در  کوکمشـ  یند و پس از غسل رطـوبت کن عمل غسل یش از ایپ یسکشود و اگر یم یادرار از من
 ند.کد دوباره غسل یابد، بایخود ب
 

  یروهات تخلّکمستحبّات و م
115 مسئلۀ  نـد و  یاو را نب یسـ که کـ ند یبنشـ  ییدر جـا  یه فرد در هنگام تخلّـ کمستحب است

راست خارج شود و مستحب اسـت   یچپ و هنگام خارج شدن با پا یموقع وارد شدن به آنجا با پا
 د. بیندازچپ  یپا یبدن را رو ینیسر را بپوشاند و سنگ یدر هنگام تخلّ

116 مسئلۀ بِسْـمِ  »سـازد  یند و عورت را ظاهر مینشیم یتخلّ یه براک یمستحب است هنگام
ـ     کان شد را عمل یگذشته ب مسائله در ک یبد و آدایبگو« اللَّهِ  یند و موقـع وارد شـدن بـه محـل تخلّ

ن دعا را بخوانـد:  یمنقول است را بخواند، مثالً هنگام ورود به توالت ا نیه از ائمّه دک ییدعاها
ن دعا را بخوانـد  یا ایو  3؛«مِیجِطَانِ الرَّیثِ الْمُخْبِثِ الشَّیمِنَ الرِّجْسِ النَّجِسِ الْخَبِ کأَعُوذُ بِ یأَللَّهُمَّ إِنِّ»
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 و بهتر است هر دو را بخواند. 3«یأَلْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَافِظِ الْمُؤَدِّ»

113 مسئلۀ ز یـ از ادرار انجام دهـد و ن  یاز مدفوع را جلوتر از استنجا یمستحب است استنجا
فـرد  رد از عـدد  یـ گینجاء صـورت مـ  آنست ا پارچه و مانندیه با سنگ و ک یمستحب است در موارد

بـه پـنج مرتبـه     راآن شود، مستحب استیم کند مثالً اگر محلّ نجاست، با چهار مرتبه پاکاستفاده 
فـوق   مسائلروهات گفته شده در کاز مستحبّات و م یه بعضکاست  یادآوریش دهد، الزم به یافزا
 د ثواب خوب است.یو ام ل به آنها به قصد رجاعم یول ،دنندار یمکل محیدل

118 مسئلۀ جماع با همسر و پس از دن، یش از خوابیسان قبل از شروع نماز، پمستحب است ان
 ند.کادرار  یرون آمدن منیب

112 مسئلۀ ّابـان،  یان بـاد، در جـادّه و خ  یـ ا مـاه، جر یـ د ینشستن رو به خورشـ  یدر هنگام تخل
نهـا  یردن و در حمام و امثال اکستاده ادرار یوه، درب مساجد و ایر درختان میوچه و درب منزل، زک
خصوصـاً شـبها، بـه    م ،دکداران، در آب ران سخت، سوراخ جانیادرار در زمچنین هم .روه استکم

ر خدا و کر با دست راست و حرف زدن جز ذیتطه ،ادیتوقّف ز ،خوردن و در حین ادرار، طرف باال
روه و اگـر  کـ مناپسند و  ،نباشد کن اگر هتیبر قبور مؤمن یتخلّ .روه استکر حال ضرورت، میدر غ

 حرام است. ،ن و مؤمنات شودیبه قبور مؤمن یاحترامیو ب کموجب هت

150 مسئلۀ روه و اگر کم ،ه ضرر نداشته باشدک یادرار و مدفوع در صورت یحبس و نگهدار
 انسان شود، حرام است. یان برایموجب ضرر و ز

 
 وضو 

 مت وضوکح

تقـرب بـه او و    یبـرا  سبحانه انسان با دستور خداوند کت اس ییوشوشستوضو نور است و 
 یو معنـو  یطهـارت روحـ   ی، خود را بـرا ین شستن ظاهریدهد و با ایت قلب و باطن انجام مطهار

شتر در یداشته باشد و خود را ب یشتریسازد و هر اندازه در موقع وضو گرفتن حضور قلب بیآماده م
ه در صحت آنها وضو ک یگریا هر عبادت دیاندازه در حال نماز  همانبه  ،ندکمحضر حق مشاهده 

 یو قربـ  یعبـاد  یخواهد داشت و چون وضو امر یشتریو انبساط خاطر ب یاست، نشاط روحشرط 
و دهد یل میکدر برابر حضرت حق تش و اطاعت محض یت و بندگیعبود راآن است اساس و ذات

ر آن یـ و غ یبهداشـت  مسـائل و در  یو ظـاهر  ید در امـور محـدود مـاد   یـ نبا راآن وجودی ۀلذا فلسف
 رد.کجستجو 

  

                                                             
   همان.. 3
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 ت وضوواجبا
153 مسئلۀ  یبـ یترتبـه  پاهـا   یسر و رو یردن جلوکدر وضو شستن صورت و دستها و مسح 
وارد  ییو دعاها آن آداب یه گفته خواهد شد، واجب است و مستحبات وضو فراوان است و براک

 ه مستحب است هنگام وضو به آنها توجه شود. کشده 

159 مسئلۀ  توان انجام داد: یم گونهوضو را به دو 

بـه  ن ییزد و از بـاال بـه پـا   یـ وضـو بر  یاعضا کت کت یانسان آب را بر روه ک آنست :یبیترت -3
 ند. کپاها را مسح  یسر و رو یجلو ،مانده ید و با رطوبت باقیب آنها را بشویترت

رون آوردن یـ ب هنگام هکبا فرو بردن آن عضو در آب  بیترتبه ه هر عضو ک آنست :یارتماس -9
 ند. کپاها را مسح  یسر و رو یمانده در دستها، جلو یباقشسته شود و با رطوبت  ،ندکیت وضو مین

   
 وضوپیش از آداب 

151 مسئلۀ ن یه نگاهش به آب افتاد، اک یرد مستحب است وقتیخواهد وضو بگیه مک یسک
 دعا را بخواند: 

 . 3«نَجِساًجْعَلْهُ یجَعَلَ الْمَاءَ طَهُوراً وَ لَمْ  یبِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِ»
 ن دعا را بخواند: یا ،ختیدستش ر یا آب را به رویو چون دستش را به آب زد و 

 . 9«نَیمِنَ الْمُتَطَهِّرِ ینَ وَ اجْعَلْنِیمِنَ التَّوَّابِ یبِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ، أَللَّهُمَّ اجْعَلْنِ»
151 مسئلۀ  ان خـود  رد، مستحب اسـت آب را در دهـ  کز یه دستها را شست و تمکپس از آن

ن یردن مستحب است اکند. هنگام مضمضه یگویم« مضمضه»ن عمل را یزد و ایرون بریبگرداند و ب
 دعا را بخواند: 

 . 1«کَرِکبِذِ یطْلِقْ لِسَانِوَ أََ کَوْمَ أَلْقَایَ یحُجَّتِ یأَللَّهُمَّ لَقِّنِ»
155 مسئلۀ انجـام  هنگـام  زد ویـ رون بریـ شـد و ب کب ینیمستحب است آب را داخل ب همچنین 

 ن دعا را بخواند: یند ایگویم« استنشاق»ه به آن کن عمل یدادن ا

 . 1«بَهَایحَهَا وَ رَوْحَهَا وَ طِیشُمُّ رِیمِمَّنْ  یوَ اجْعَلْنِ ةلْجَنَّحَ ایرِ یَّأَللَّهُمَّ لَا تُحَرِّمْ عَلَ»
    

 آن  ترتیب ت وضو ویفیک
 الف: شستن صورت 

                                                             
حمـد و ثناهـا مخصـوص اوسـت کـه آب را پـاک و نظیـف         ۀگیرم و همبا نام خدا و با مدد و یاری او وضو می. یعنی: 3

   .نداد را پلید و نجس قرارآفرید و آن
   کنندگان قرار بده.  کنم، خدایا مرا از پاکان و از توبهبا نام و یاری خدای متعال شروع می. یعنی: 9
 کنم دلیلم را بر من تلقین کن و زبانم را به یاد خود بگشا.خداوندا، روزی که با تو مالقات مییعنی:  .1
 قرار بده. ،بویندنی که عطر و نسیم بهشت را میخدایا بوی بهشت را بر من حرام مکن و مرا از کسایعنی:  .1
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156 مسئلۀ یبه باال ردهکشستن صورت از آب پر به قصد  ت رادسد یشستن صورت با یبرا 
مستحب است  .شدکن بییزد و دست را همراه آب از باال به پایبر ،دیرویسر م یه موک ییجا یشانیپ

 د: یهنگام شستن صورت بگو

 . 3«وهُالْوُجُ ضِّیَوْمَ تَبْیَ یهِ الْوُجُوهُ وَ لَا تُسَوِّدْ وَجْهِیوْمَ تُسْوَدُّ فِی یضْ وَجْهِیِّأَللَّهُمَّ بَ»
153 مسئلۀ ش یـ صورت را از محـل رو  یوضو واجب است درازا یشستن صورت برا هنگام

ن ییرد از بـاال بـه پـا   یـ و شسـت قـرار گ   یانیـ ان انگشـت م یه مک یااندازه به راآن یمو تا چانه و پهنا
 ه مطمئن شودکآن  یوضو باطل است؛ برا ،دین مقدار را نشویاز ا یشو دهد و اگر مختصروشست
 د. یهم بشو راآن از اطرافیمکد یرا شسته بان مقدار یا که

158 مسئلۀ ا بسـتن  یـ هـم گذاشـتن و    یه هنگام روک، لبها و چشمها ینیگرچه شستن داخل ب
نـد  کدا یـ ن پیقـ یه کآن  یبرا یست، ولیوضو الزم ن یشود، برایده نمیشود و در واقع دیده میپوش

 د. ید بشویا هم باو لبها و چشمها ر ینیاز داخل ب یمقدار واجب را شسته است مقدار

152 مسئلۀ صـورت، دسـت افـراد متعـارف اسـت،       یص درازا و پهنـا یتشـخ  کضابطه و مال
سرش فاقد  یاز جلویا قسمتیس و کا بالعیتر از صورتش بود و ش بزرگیدستها یسکن اگر یبرابنا

ت یـ فاکمتر از آن هـم  کست و یشتر از آن الزم نید و بیمعمول و متعارف بشو ۀاندازه د بیمو باشد با
 ند. کیمن

160 مسئلۀ  تر کوچکا یتر معمول و متعارف، بزرگ ۀانداز ش ازیصورت و دستها یسکاگر
ان یـ م هکـ از صـورت را  همان مقدار د یبا ،متناسب باشد دستها با صورتدر هر دو فرض  یباشد، ول

 د. یبشو ،ردیگیو شست قرار م یانیدو انگشت م

163 مسئلۀ ر یب وضو به زآنچه در شستن صورت الزم است ظاهر صورت است و رساندن آ
ر موهـا  یـ ه از زکم باشد کیاهبه اندازصورت  یه موک یست، مگر در مواردیصورت الزم ن یموها

 یسک آب وضو به پوست صورت الزم است و ن صورت رساندنیه در اکدا باشد یپوست صورت پ
سـت  رسـاندن آب بـه پو   ،اط واجبیا نه، بنا بر احتیشود یده میر موها دیا پوست زیآ ندک که شک

 الزم است. برای او صورت 

169 مسئلۀ ا ماننـد آن در صـورت  یـ و  کمثـل چـر   یزیچ هکبل از وضو احتمال دهد اگر ق ،
احتمالش  چنانچهشود، یدن آب وضو به پوست میه مانع رسک دروجود دا یشلبها، چشمها و ابروها

وجـود   ینعا اگر مـا یوجود ندارد و  یه مانعکند کنان حاصل یند تا اطمک ید وارسیبا ،باشد ییعقال
 ند. کطرف دارد بر

                                                             
رویـم را   ،ها سپید استسپید گردان و در آن روزی که چهره ،ها سیاه استخدایا رویم را در آن روز که چهره. یعنی: 3

  سیاه مگردان. 
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 ب: شستن دستها 

161 مسئلۀ      پس از شستن صورت واجب است اول دست راسـت و سـپس دسـت چـپ را از
د یـ ده بایرسـ  سـطح ن یـ نـد آب وضـو بـه تمـام ا    کن یقـ یه کـ نیا ید و بـرا یآرنج تا سر انگشتان بشـو 

 د. یباالتر از آرنج را هم بشویمک

161 مسئلۀ وضـو باطـل    ،ندین بـه بـاال بشـو   ییر از پان شسته شود و اگیید از باال به پایدستها با
 است. 

165 مسئلۀ  یرود، در صورتبن به باال ییدستش از پا اًاشتباه ا دستهایاگر هنگام شستن صورت 
ا یـ اگـر هنگـام وضـو     همچنـین ح است و یوضو صح ،ن محفوظ باشدییه صدق شستن از باال به پاک

 ندارد.  یالکاش ،در شویطرف آرنج سرازبه ه آب وضو کرد یقرار بگ یدست طور ،مسح سر

166 مسئلۀ د: یمستحب است هنگام شستن دست راست بگو 

 . 3«راًیسِیَحِسَاباً  یوَ حَاسِبْنِ یسَارِیَنَانِ بِالْج یوَ الْخُلْدَ فِ یمینِِیَبِ یتَابِک یأَللَّهُمَّ أَعْطِنِ» -الف
 د: یو هنگام شستن دست چپ بگو

 کوَ أَعُوذُ بِ یعُنُقِ یإِل ةلَوَ الَ تَجْعَلُهَا مَغْلُو یمِنْ وَرَاءِ ظَهْرِ ال وَ یبِشِمَالِ یتَابِک یأَللَّهُمَّ لَا تُعْطِنِ» -ب
 . 9«رَانِیمِنْ مُقَطَّعَاتِ النِّ

163 مسئلۀ دسـتها نجـس   اینکه ست مگر یش از شستن صورت واجب نیشستن دستها تا مچ پ
خود  یه قبل از شستن صورت دستهاک یسکپس  ،دیآیحساب نمبه ن شستن جزء وضو یباشند و ا

د و اگر تنهـا از مـچ تـا آرنـج را     ید دستها را تا سر انگشتان بشویهنگام وضو با ،را تا مچ شسته باشد
بار و پس از حدث  کیدن یردن و خوابکش باطل است و مستحب است پس از بول یوضو ،دیبشو

 دستها شسته شوند.  دوبار مدفوع

168 مسئلۀ ماننـد   یزیـ اگـر چ ه کـ د توجـه داشـته باشـد    یـ رد بایخواهد وضو بگیه مک یسک
و صـورت  بـه   شـود، یدن آب وضو به پوست بدن میه مانع رسک یادیز یچسب، رنگ، گچ و چرب

 ند و آب وضو را به پوست دست و صورت برساند. کطرف بر راآن ده باشد،یدستها چسب

162 مسئلۀ دوم مسـتحب و   ۀاول واجب و در مرتبـ  ۀر وضو شستن صورت و دستها در مرتبد
قصد وضـو   مشت آب به کیه اگر کن است یدر هر بار شستن ا کمال سوم حرام است و ۀدر مرتب

 کیشود، خواه یمرتبه حساب م کیند تمام عضو شسته شده، کن یقیشد و با آن کزد و دست بیبر

                                                             
پم و حساب مرا آسـان  اعمالم را به دست راستم عطا فرما و فرمان جاودانه بودن بهشت را به دست چ ۀخدایا نام. یعنی: 3

  گردان. 
را به گردنم مبند و من از آتش سوزان جهـنم  کردارم را به دست چپ و از پشت سر به من مده و آن ۀخدایا نام. یعنی: 9

   برم. به تو پناه می
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 ا نه. یرده باشد و کمرتبه را قصد 

130 مسئلۀ  ا یصورت به  ند وکآنچه در وضو واجب است شستن است، پس اگر دست را تَر
دن دسـت  یشـ ک ۀواسـط بـه  ه کـ باشـد   یقدربه دست  یه تَرکند مگر آنکیت نمیفاک ،شدکدستها ب
ت یـ فاکن صـورت  یـ ه در اکـ نـد  کشود و عرفاً شستن صـدق   یآنها جار یآب بر رو یکاند مقدار

 ند. کیم

133 مسئلۀ    یامستحب است در تمام حاالت و افعال وضو حضور قلب داشـته باشـد و لحظـه 
را  یرسـ کال ةیقدر و پس از وضو آ ۀحال وضو سورز مستحب است در یغفلت به خود راه ندهد و ن

 بخواند. 

139 مسئلۀ 12ا ه تعـداد آنهـا ر  کـ انـد  ردهکر کرا در حال وضو ذ یمستحبات اسالم یفقها 
باز بودن چشمها در حال شستن صورت و رو بـه قبلـه بـودن در تمـام حـاالت       که اندعدد بر شمرده

از  یگذشـته اشـاره شـد و برخـ     مسائلر ن مستحبات دیاز ا یبه تعداد ؛ستآنها ۀاز جمل وضو است
ن و مؤمنـات و  یه مؤمنکار مناسب است ینده خواهد آمد و بسیام آکو اح مسائل یالز در البهیآنها ن

 نند و از نظر دور ندارند. کد قداست نگاه یاللّه به آنها با دیلإق یان طرکنمازگزاران و سال

  
 ج: مسح سر و پا

131 مسئلۀ یشانیه برابر پکقسمت از چهار قسمت سر  کی د بریپس از شستن هر دو دست با 
اط با دست راست و از باال یشد و بنا بر احتکف دست مانده دست بکه در کآب وضو  یاست با تَر

ه هر کبل ،ندکسر را مسح  یجلو تمامست یند و الزم نکسر را مسح  ین و با سه انگشت، جلوییبه پا
اط است و االّ یهم مطابق با احتن ییاز باال به پا مسح هکنیما اک ،است یافک ندکمسح  راآن قسمت از

 3.است یافک ن به باالییاز پا چهن و ییه مسح به هر دو طرف چه از باال به پاکن است یا یاقو
131 مسئلۀ یا جـا یـ صـورت  به  ندکه اگر شانه کبلند باشد  یااندازه سرش به یه موک یسک 
خ یگر بیب دیا به هر ترتیسر  یپوست جلو د با باز نمودن فرق،یهنگام مسح با ،رسدیگر سرش مید

 ند. کموها را مسح  یاست رو یافک ،ستین اندازه بلند نیش به ایند و اگر موهاکموها را مسح 

135 مسئلۀ نهـا  یو ماننـد ا  یاله، عمامه، روسـر کمانند پارچه،  یلیمحل مسح، حا یاگر بر رو
آنهـا باطـل    یمسـح رو  دن آب وضو به پوسـت سـر نباشـد   یباشد و مانع رس کباشد هر قدر هم ناز

 ال ندارد. کدر حال ضرورت مانند سرما اش یول ،است

136 مسئلۀ ن دعا را بخواند: یمستحب است هنگام مسح سر ا 

                                                             
صـورت  آمده کـه فرمودنـد: مسـح در وضـو چـه بـه       جعفربنو موسی در حدیث صحیح از از امامان صادق. 3 

، از ابـواب  90، بـاب  3الشّـیعه، ج  وسـائل )صـورت ادبـار، بالمـانع اسـت.     صـورت پـذیرد چـه بـه     -ز باال به پـایین ا -اقبال
   .(1و9و3المسح، ح فیجوازالنّکس
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 . 3«کوَ عَفْوِ کاتِکوَ بَرَ کبِرَحْمَتِ یاَللّهُمَّ غَشِّنِ»
133 مسئلۀ  مانـده   یف دست بـاق که در کآب وضو  یه با تَرکپس از مسح سر واجب است

ه ک آنست اط مستحبیاگرچه احت ،ندکپاها مسح  یرو یانگشت تا برآمدگدو پا را از  یاست، رو
بهتر است از لکن  ،ندکیت میفاکث عرض و طول یمسح از ح یتا مفصل مسح شود و اصوالً مسما

 سه انگشت و بهتر از آن تمام قدم و ظاهر پا مسح شود.  ۀاندازبه جهت عرض 

138 مسئلۀ  پـا   یانگشـتها  ۀیـ از بق مسح گرا ،ستیالزم ناز انگشت شست پا  شروعدر مسح پا
پاهـا خـتم    یبلند یند بر روکیه شروع مک اید از هر نقطهیبا فقط ،ندکیت میفاک ،دشوز شروع ین

 شود. 

132 مسئلۀ راست با دست راسـت   یپاو مسح ب در مسح پاها یه ترتکن است یا یاگرچه اقو
 یراسـت، پـا  ه اول با رطوبت دسـت  کست نیاط این احتک، لواجب نیستچپ با دست چپ  یو پا

 ند. کچپ را مسح  یراست را و با رطوبت دست چپ، پا

180 مسئلۀ باشد مسح همان مقدار  یاز محل مسح باق یش قطع شده، اگر مقداریه پاک یسک
 م مسح ساقط است.کده شده، حیه تمام قدم قطع و برک یواجب است و در صورت

183 مسئلۀ د و انگشتان پا بگـذار  یه در مسح پاها دست راست را روک آنست اط واجبیاحت
 شد. کب یمکتمام پا بگذارد و  یتمام دست را رو اینکهنه  ،شدکپا ب یبلند یسوبه بعد 

189 مسئلۀ ن دعا را بخواند: یمستحب است هنگام مسح پاها ا 

ـ یمَـا  یفِ ییِهِ الْأَقْـدَامُ وَ اجْعَـلْ سَـعْ   یوْمَ تَزِلُّ فِیَالصِّرَاطِ  یعَلَ یأَللَّهُمَّ ثَبِّتْنِ»  ـ  یعَنِّـ  کیرْضِ ـ ا ذَایَ الَلِ الْجَ
 . 9«رَامِکوَالْإِ
181 مسئلۀ  ه کـ تر باشد  یااندازه هباشد و اگر ب کد محل مسح خشیو پاها با سرمسح هنگام
نـد  یبگوه کـ باشـد   یاانـدازه  به یاگر تَر یول ؛وضو باطل است ،ف دست در آن اثر نگذاردک یتَر

 ال ندارد. کاش ،ف دست استکشود فقط از یده میه پس از مسح در آن دک یرطوبت

181 مسئلۀ مسـح پـا    ، ولیشودیوضو باطل نم ،آب مسح سر به آب صورت متصل شود اگر
 از موها یاگر هنگام شستن صورت مقدار همچنین .بت گرفته شده از آب صورت باشدد با رطوینبا
 ،شـود یوضو باطل نمـ  ،مسح سر رطوبت آن با رطوبت مسح مخلوط شود یا هنگامس شود و یخ نیز
 نجام شود. د با آن رطوبت ایمسح پا نبا یول

185 مسئلۀ اگـر   .دیشـ کآنهـا   یو دست را رو شتد سر و پاها را ثابت نگاه دایمسح با هنگام

                                                             
  خدایا مرا با رحمت و برکتها و بخشش خود بپوشان.  . یعنی: 3
د و نشـو د و متزلـزل مـی  نـ لغزر صـراط مـی  خدایا گامهایم را ثابت و استوار گردان در روزی که در آن گامها بـ . یعنی: 9

ای خداوندی که شـکوه و جـالل هسـتی و بزرگـواری از      .تالشم را در مسیری قرار ده که رضا و خشنودی تو در آنست
  آن توست.  
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ه کـ  یاگر مـوقع  یول ،ال استکمسح محل اش تصح ،شدکا پا را به آن بیدست را نگاه دارد و سر 
 ال ندارد. کند اشکب یتکا پا مختصر حریشد سر کیدست را م

186 مسئلۀ ف دسـت نمانـده   کـ در  یز آنهـا رطـوبت  ا یبعضـ  یا برایمسح سر و پاها  یاگر برا
لحیـه خـود و اگـر لحیـه     د از یـ ه باکـ بل، درکرده و مسح کدست را تَر  ،با آب خارج توانینم ،باشد

 ینـد و در صـورت  کرد و با آن مسح یرطوبت را بگ نداشته باشد و یا دارای رطوبت نباشد از حاجب
 ینـد و بـرا  کسـر را مسـح    ،طوبـت با آن رباید مقدار مسح سر باشد  ف دست فقط بهکه رطوبت ک

 رد. یگر رطوبت بگید یمسح پاها از اعضا

183 مسئلۀ واجـب اسـت    ،شدکپاها نجس باشد و نتواند آب ب یا رویسر و  یجلویاگر تمام
محل  یرو یعنی ؛عمل آوردبه ز ین یارهیرد و مسح جبیاط واجب وضو هم بگیند و بنا بر احتکمّم یت

 ند. کمسح  راآن یقرار دهد و رو یکپا ۀنجس را پارچ

188 مسئلۀ  بـه  اگـر   یولـ  ،گر باطل اسـت یل دیفش و هر حاکجوراب و  یردن از روکمسح
 ،آوردفـش و جـوراب خـود را در   کده نتوانـد  ا ترس از دشمن و دزد و درنـ ید و یشد یعلت سرما

 ید رویـ آنها وجود دارد، نجس باشـد با  یه روک یندارد و اگر حائل یالکآنها اش یردن روکمسح 
 ند.کز بیمّم نیاط تیند و بنا بر احتکمسح  راآن ره ببندد ویرا مانند پارچه و غ یکز پایمحل نجس چ

182 مسئلۀ مسـح را   یتوانـد جـا  یا نـه مـ  یـ ح انجام داده یه صحکند ک کاگر پس از مسح ش
 ند. کند و دوباره مسح ک کخش

  
  یارتماس یوضو

120 مسئلۀ قصـد وضـو در آب فـرو    به ه انسان صورت و دستها را کآنست  یارتماس یوضو
ت ین فرو بردن دستها در آبهنگام اگر  .اوردیرون بیقصد وضو ببه ا آنها را در آب فرو ببرد و ی برد

هنـوز    ،شودیتمام مدستهایش  زش آب یآورد و ریرون میه آنها را از آب بک یوقت د و تانکوضو 
 ندکرون آوردن از آب قصد وضو یب هنگاماگر  همچنین. ح استیاو صح یقصد وضو باشد وضوبه 

 ح است. یاو صح یوضو ،شود به قصد وضو باشدیزش آب تمام میه رک یو تا وقت

123 مسئلۀ ن صورت و دسـتها  یید از باال به پای، بایبیترت یمانند وضو نیز یارتماس یدر وضو
و  یشانید صورت را از سمت پیند باک ت وضویپس اگر موقع فرو بردن صورت و دستها ن .را شست

د یـ با ،نـد کرون آوردن از آب قصـد وضـو   یـ ب هنگـام و برد و اگر آرنج در آب فر یدستها را از سو
 رون آورد. یآرنج از آب بیو دستها را از سو یشانیصورت را از سمت پ

129 مسئلۀ صـورت  بـه  گـر را  ید یبعضـ  یو وضـو  یرا ارتماسـ  ااز اعضـ  یبعضـ  یاگر وضو
 ندارد.  یالکاش ،انجام دهد یبیترت

121 مسئلۀ گفته شـد   یبیترت یدر وضو عنوان آداب و مستحبات وضو،به ه ک ییزهایتمام چ
 ند. کیز صدق مین یارتماس یدر وضو
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 ط وضو یشرا
 شرط دارد:  31وضو  یدرست

 و مطلق باشد کد پایآب وضو با -2و1
121 مسئلۀ ا یـ اگرچه انسان نجس بودن  ؛وضو گرفتن با آب نجس و آب مضاف باطل است

د دوباره نماز یانده باشد، بانماز خو رده باشد و اگر با آن وضوکراموش ا فینداند  راآن مضاف بودن
 جا آورد. ح بیصح یخود را با وضو

125 مسئلۀ وقـت   چنانچـه وضـو نـدارد،    یبرا یگریر از آب گل آلود مضاف، آب دیاگر غ
نـد تـا آب   کد صـبر  یـ اط واجب بایند و اگر وقت وسعت دارد بنا بر احتکمّم ید تینماز تنگ باشد با

 رد. یصاف شود و وضو بگ

  
 د مباح باشد یرد بایگیدر آن وضو مه ک ییآب وضو و فضا -3 

126 مسئلۀ ا نـه،  یـ اسـت   یست صـاحبش راضـ  یه معلوم نک یو آب یوضو گرفتن با آب غصب
ا نـه، وضـو   یتش منصرف شده یبوده و انسان نداند از رضا یاگر سابقاً راض یول ؛حرام و باطل است

 ح است.یصح

123 مسئلۀ زد، یـ بر یغصـب  یه آب وضو مباح باشد و از صورت و دستها در جاکیدر صورت
مبـاح   یه وضـو را در جـا  کـ  آنسـت  اط مسـتحب یـ اگرچـه احت  ،ال استکباطل بودن وضو محل اش

حسـاب  بـه  ، عرفـاً تصـرّف در آن   یزش آب در محل غصبیر مگر آنکهند و نماز بخواند، کد یتجد
 د. یآ

128 مسئلۀ  داندیه انسان نمک ییها و پاساژهاها، مسافرخانهمدرسه ۀوضوخان دروضو گرفتن 
نان آن مسافرخانه و پاساژ، کا سایمحصالن همان مدرسه و  یا برای اند وردم ساختهم ۀهم یبرا راآن

 ۀه جنبـ کـ شـود  یدا مـ یـ نـان پ ین راه وثـوق و اطم یـ رنـد و از ا یگیوضـو مـ   جـا آن مـردم  اگر معمـوالً 
 ال ندارد. کاش ،داردیعموم

122 مسئلۀ ه قصـد نمـاز خوانـدن در آنهـا را نـدارد در      کـ  یمساجد ۀوضوگرفتن از وضوخان
شده باشد و اگر از وضو گـرفتن مـردم وثـوق و    یخانه وقف عمومه وضوکال است کاشیب یصورت
 است.  یافک ،دا شودیپ ینان به وقف عمومیاطم

100 مسئلۀ بـه  ه کـ یست، در صـورت یبودن آنها معلوم ن یه وقف عمومک یمساجد ۀوضوخان
آن وضو در  تواند بایم عت نماز در آن مسجدکر کی یرد، پس از ادایقصد خواندن نماز وضو بگ

 گر هم نماز بگذارد. ید یجا

103 مسئلۀ یه صاحبان آنها راضکبزرگ گرچه انسان نداند  یها و نهرهایوضو گرفتن از جو 
اط واجب با یبنا بر احت ،رده باشندک یاگر صاحبان آنها از وضو گرفتن نه یول ،ندارد یالکاش هستند

 رد. یآن آب وضو نگ



 86 مباح بوده و از طال و نقره نباشد دیکه آب وضو در آنست با یظرف -5و1

109 مسئلۀ  ه درگذشـته قبرسـتان بـوده    کـ  ا بزرگان،ی از امامان یکیاگر در صحن حرم
عنـوان خـاص قبرسـتان    بـه  ن صـحن را  یانسان نداند زم چنانچهبسازند،  یاا وضوخانهیاست حوض 

 ال ندارد. کاند، وضو گرفتن در آنجا اشردهکوقف 

  
 و از طال و نقره نباشد  ودهد مباح بیبا آنست ه آب وضو درک یظرف -5و4

101 مسئلۀ نباشد یگریطال و نقره قرار دارد آب دا یو  یه در ظرف غصبک یر از آبیاگر غ، 
ار حرام شـده و هـم   کب کباشد، هم مرت یه ارتماسک یرد، در صورتیند و اگر وضو بگکمّم ید تیبا

ا یـ زد یـ ه با ظرف، آب را به محل وضـو بر کنباشد، بل یارتماس یش باطل است، اما اگر وضویوضو
بـا   یسـت چـون نهـ   ید نیـ او بع یت وضوصح یول ،ردهکت یرد معصیبردارد و وضو بگ پیمانه پیمانه

نـد و  کمّم اضـافه  یت کیه کست و متوجّه مقدّمات فعل است هر چند بهتر است یافعال وضو متّحد ن
رده و کـ گناه  ،ردیبگ یارتماس یا طال و نقره وضوی یداشته باشد و در ظرف غصب یگریاگر آب د

 ح است. یاو صح یوضو یرده، ولکت یصورت فقط معصنیر ایش هم باطل است، در غیوضو

  
 .باشد کدن پایشکوضو، هنگام شستن و مسح  ید اعضایبا -6

101 مسئلۀ د قبل از وضو آنهـا را  یرد، بایاگر دست و صورت نجس باشد و بخواهد وضو بگ
رده نجـس  کـ ا مسـح  یـ ه شسته کرا  یا پس از آن عضویشد و اگر قبل از تمام شدن وضو و کآب ب

از بـدن نجـس باشـد وضـو      یگـر ید یوضـو جـا   یاعضـا ر از یز اگر غیح است و نیشود، وضو صح
 راآن ه اولکـ  آنست اط مستحبیرده احتکر نیا مدفوع را تطهیاگر مخرج ادرار  یح است، ولیصح
 رد. یشد و پس از آن وضو بگکآب ب

105 مسئلۀ  ش از یا پیه آک ندک ک نجس بوده و بعد از وضو شوضو قبالً یاز اعضا یکیاگر
ه توجـه  کـ دارد  کا شـ یـ  داند هنگام وضـو توجـه داشـته و   یم هچنانچا نه، یده یشکآب  راآن وضو
ا نجـس بـودن آنجـا    یـ  کملتفت پـا  بداند هنگام وضو چنانچه ولی 3،ح استیا نه، وضو صحیداشته 

 شد. که نجس بوده آب بکرا  یید جایست و در هر صورت بایاز قوّت ن ینبوده، بطالن وضو خال

106 مسئلۀ  د داشته باشد و خون آنها هم قطع وجو یا زخمی یدگیا دستها بریاگر در صورت
 یا آب جـار یر و کد در آب یبا ،ند و اگر ضرر نداردکمّم ید تیبا ،نشود، اگر آب ضرر داشته باشد

ا یـ صـورت و   یارتماس یت وضوید و بعد به نیه خون بند آکفشار بدهد  یر آب قدریفرو ببرد و ز
ش یوضـو در ایـن صـورت   باشـد،   ت وضـو یـ زش آب در نیـ ر قطعرون آورد و تا هنگام یدستها را ب

از  یکـ یعـارض شـدن نجاسـت در     مانند از زخم خونی خارج شود، ح خواهد بود و اگر بعداًیصح
در صـحت   ،ا پس از تمام شدن مسـح آن یآن عضو و  یوشووضو پس از تمام شدن شست یاعضا

                                                             
   «.فراغ ۀقاعد»به مقتضای دلیل . 1
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 رساند. یوضو خلل نم

  
 .وضو داشته باشد یبرا یافکوقت  -7

103 مسئلۀ  خاطر وضو گـرفتن، تمـام   به ه بترسد کتنگ شده باشد  یاهزبه اندااگر وقت نماز
ه وقت کنیند مگر اکمّم ید تین صورت بایدر ا ،از آن در خارج از وقت خوانده شود یا قسمتینماز 

 رد. یجا واجب است وضو بگنیه در اکشتر باشد یا بیوقت وضو و  ۀانداز مّم بهیت

108 مسئلۀ ردیـ خواندن نماز وضو بگ یبرا اگر ،ندکمّم ید تیوقت نماز با یه در تنگک یسک، 
رد یـ مثل خواندن قـرآن وضـو بگ   یار مستحبک یا برایاگر به قصد قربت  یول ؛ش باطل استیوضو
 رده است. کت یگرچه در هر صورت معص ،ح استیصح

  
 قصد قربت -8

102 مسئلۀ کخنـ  یرد و اگـر بـرا  یـ انجام فرمان خداوند متعال بگ یواجب است وضو را برا 
 باطل است.  باشد، ییر خدایغ یهازهیا انگی ردن وک یینماشدن و خود

130 مسئلۀ د در تمام یبا یا از قلب خود بگذراند، ولید یت وضو را به زبان بگویست نیالزم ن
 رم. یگید وضو میبگو ینکیه اگر از او بپرسند چه مکیطوربهرد یگیه وضو مکوضو متوجه باشد 

  
 ب یترت -9

133 مسئلۀ  اول  یعنـ یالً گفتـه شـد انجـام دهـد     ه قبک یبیترتبه وضو را  یارهاکواجب است
د یبا .ندکاز آن سر وسپس پاها را مسح  پسد و یبعد دست چپ را بشو و بعد دست راست ،صورت

چپ مسـح   یش از پایراست را پ یاط پایه بنا بر احتکند، بلکراست مسح ن یش از پایچپ را پ یپا
 باطل است.  ،ردیب وضو نگین ترتیند و اگر به اک

  
  .وضو را پشت سر هم انجام دهد یارهاک -11

139 مسئلۀ د یرا بشو یخواهد عضویم یه وقتکافتد  ییجدا یقدربه وضو  یارهاکن یاگر ب
وضـو باطـل    ،شـده باشـد   کرده خشـ کـ ا مسح یش از آن شسته یه پک ییند رطوبت اعضاکا مسح ی

 کند خشکمسح  اید یخواهد بشویه مکاست  یه جلوتر از محلک یاست و اگر فقط رطوبت عضو
شده باشد و  کست خشرطوبت دست را ،دیخواهد دست چپ را بشویه مک یزمانمثل  ،ه باشدشد

 رد. یه دوباره وضو بگکست اط مستحب آنیاحت یول ،ح استیوضو صح دصورت تَر باش

131 مسئلۀ اد بدن و مانند ید و حرارت زیشد یگرماخاطر به شدن رطوبت اعضا  کاگر خش
 د داشته باشد. یبا یافکت مسح، رطوب یبرا ، ولیح استیآن باشد وضو صح

131 مسئلۀ اگر بعد از شستن صورت و دسـتها چنـد    مثالً ،ال نداردکن وضو اشیراه رفتن در ب
 ح است. یاو صح یند، وضوکقدم راه برود و بعد سر و پاها را مسح 

  



 88 وضو را خود انسان انجام دهد. یکارها -33

  .وضو را خود انسان انجام دهد یارهاک -11
135 مسئلۀ  یگریگر دپس ا ،وضو را انجام دهد یارهاکه خود انسان کدر وضو شرط است 

وضـو   ،نـد ک کمـ کو دستها و مسح سـر و پاهـا بـه او    صورت به  ا در رساندن آبیاو را وضو دهد 
 باطل است. 

136 مسئلۀ خـتن  یا ریـ ردن آن و کـ رساندن در مقدمات وضو مانند آوردن آب و گرم  یاری
 یالکاشـ  شـود، انجـام مـی   بـه یدر مقـدمات قر  ده ویـ ف دست و مانند آنچه در مقدمات بعکآب در 
در  یگـر یت دکمشـار  ینـوع  ارکـ ن یـ ا رایز ؛روه استکف دست مکختن آب در یرچه رگ ،ندارد
 ست. وضو

133 مسئلۀ ب یـ رد و اگـر نا یـ ب بگیـ د نایـ وضو را انجـام دهـد با   یارهاکتواند یه نمک یسک
ند و با دست خود کت وضو یالزم است خود او ن یول ،د بدهدیبا ییاجرت بخواهد در صورت توانا

د و اگر نک مسح او ید دست او را گرفته و به جایب بایند، ناکمسح تواند یند و اگر خود نمکمسح 
ا و را مسـح   یپـا  و رد و سـر یب از دست او رطوبت بگید نایبا ،اندازه هم قدرت نداشته باشد نیبه ا
 ند. کمّم هم بیاط واجب تیر بنا بر احتیند و در صورت اخک

138 مسئلۀ  کمکد در آن یم دهد نباانجا ییتواند به تنهایه مکوضو را  یارهاکدام از کهر 
 انجام دهد.  خودش دیبا هکبل ،ردیبگ

  
  .نداشته باشد یانسان ضرر یاستعمال آب برا -12 

132 مسئلۀ  عُسر و حرج  ین و نفیعت اسالم به اصل سهولت در امر دیدر شر اینکهبا توجه به
سـت،  شـخص جعـل شـده ا    یهـا ییو توانا یام خداوند با توجه به وضع فعلکد فراوان شده و احیکتأ

ا اگـر آب را بـه مصـرف وضـو برسـاند      یض شود و یرد مریترسد اگر وضو بگیه مک یسکن یبنابرا
او ضرر  یاگر نداند آب برا حتی .ردید وضو بگینبا ،تشنه بماندیا نفس محترمیخود او ممکن است 

آن وضـو   نـد و بـا  کمّم یتباید اط واجب یبنا بر احت ،ان داشتهیرد و بعد معلوم شود زیدارد و وضو بگ
 جا آورد. دوباره ب ،با آن وضو نماز خواندهنماز نخواند و اگر 

190 مسئلۀ ح اسـت  یه وضو بـا آن صـح  کیمکو دستها به مقدار صورت به  اگر رساندن آب
 رد. یم وضو بگکد با همان مقدار یشتر از آن ضرر داشته باشد بایضرر نداشته باشد و ب

  
  .وجود نداشته باشد دن آب به بدنیرس برای یوضو مانع یدر اعضا -13

193 مسئلۀ آن  یرو یه آب بـه بـدن برسـد و مـانع    کـ ن اسـت  یـ ط وضـو ا یگر از شراید یکی
ت دارنـد،  یه جسـم کـ مان یا سـ یـ و  ، چسب، گچکر، رنگ، الیمانند ق ییزهاین اگر چیبنابرا ،نباشد

رد و اگر پس از وضو معلوم شود کش از وضو آنها را برطرف ید پیدن آب به بدن شوند بایمانع رس
 یدن آب شده، وضو باطل است. موارد ضرورت و وضـو یآن موانع وجود داشته و مانع رس از یکی

 ح داده شده است. یه در محل مناسب توضکم خاص خود را دارد کره حیجب
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199 مسئلۀ ز یـ برند و نیار مکبه خود  یا ابرویردن مو کرنگ  یه خانمها براک ییرنگ موها
وضـو   یبـرا  ،ت نداشته باشـد یجسم چنانچهد مانیه بر دست مکس یا خودنویار کرنگ جوهر خود

 ال ندارد. کاش

191 مسئلۀ باشد و باطن محسوب شـود وضـو    یباشد و ناخن هم معمول کر ناخن چریاگر ز
اگـر نـاخن از حـدّ     .رندینند و بعد وضو بگک کرا پا کد چریبا ،رندیاگر ناخن را بگ .ردال نداکاش

د یـ ش را باکچر ،ستتربلند از حد معموله ک یااندازه باشد به کر آن چریمعمول بلندتر باشد و ز
 رد. یند و بعد وضو بگک کپا

191 مسئلۀ دن آب یه از رسـ کـ دارد  کشـ  ، ولـی دهیوضو چسب یبه اعضا یزیداند چیاگر م
 ر آن برساند. یا آب را به زیند کبرطرف  راآن دیبا ،ا نهیند کیم یریجلوگ

195 مسئلۀ ن آب به دیه مانع رسک یزیوضو چ یا در اعضایه آکند ک کاگر قبل از وضو ش
د یـ با ،قابل اعتنا و منشـأ معقـول داشـته باشـد     یه احتمال وک یا نه، در صورتیبدن باشد وجود دارد 

آن عضـو  ت دهد و کدستش را حر قدرآنا یند کبرطرف مانع را ند و در صورت صحت ک یبررس
 ده است. یرس شآب به بدن که ندکنان یبمالد تا اطمرا 

196 مسئلۀ آن مـانع   کباشد، اگـر چـر   کهر قدر چررد کا مسح ید شست یه باکرا  یعضو
ه کـ  یدیز سـف یو مانند آن چ یارکاگر بعد از گچهمچنین  .ال نداردکاش ،دن آب به بدن نباشدیرس

ه با بودن آن، کند ک کاگر ش اشکالی ندارد؛ اماشود بر دست بماند یدن آب به پوست نمیمانع رس
 ند. کبرطرف  راآن دیبا ،ا نهیرسد یآب به بدن م

193 مسئلۀ وجود  یوضو مانع یاز اعضا یکیه در کدانسته یش از گرفتن وضو میه پک یسک
ا یـ رده کر آن نفوذ یا در حال وضو آب به زیه آکرده ک کدارد و وضوگرفته است و پس از آن ش

داند متوجـه  یاگر م .ندکد وضو یاط تجدیداند در حال وضو متوجه مانع نبوده، بنا بر احتینه، اگر م
 3.ستید وضو نیاز به تجدیح است و نیاو صح یا نه، وضویداند متوجه بوده ینمه کنیا ایبوده و 
198 مسئلۀ ند ک کو ش ستوضو یدن آب به اعضایه مانع رسکببیند  یزیاگر بعد از وضو چ
ه کنیمگر ا ،ح استیاو صح یوضو س از وضو پیدا شدها پیش از وضو وجود داشته یپاین مانع، ه ک

د دوبـاره وضـو   یـ اط واجب بایصورت بنا بر احتنیه در اکوده بداند در وقت وضو متوجه آن مانع نب
وضو  یاعضا یدن آب است در بعضیه مانع رسک یزیند چک کاگر بعد از وضو شهمچنین  .ردیبگ

 یوضو ،ه در حال وضو متوجه آن محل بوده استکا احتمال دهد یه بداند ک یا نه، در صورتیبوده 
 ح است. یاو صح

192 مسئلۀ تاول بزند، شسـتن   پاها بر اثر سوختن یا رویو  سر یوجل ،دستها، اگر در صورت
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 20 احکام وضو ریسا

ار شده الزم است و که آشکشستن آن قسمت  ،اگر تاول سوراخ شود .است یافکآن  یو مسح رو
ر یست آب را به زینده شود الزم نکقسمت  کیاگر پوست  .ستیر پوست الزم نیرساندن آب به ز

بلنـد   یچسـبد و گـاه  یبه بـدن مـ   یده شده گاهنکه ک یاما اگر پوست ؛نده شده برساندکه ک یقسمت
 ر آن برساند. یا آب را به زیند کجدا  راآن دیشود بایم

  
 ام وضو کاح سایر

110 مسئلۀ ش از زمـان  ید به حالـت پـ  یدارد با کا نداشتن وضو شیه در اصل داشتن ک یسک
ش از ی، وضو داشته بنا را بر وضو داشتن بگذارد و اگر پکش از شیند پس اگر پکخود توجه  کش
در « ک، بـه زمـان شـ   کش از شیبردن حالت پ» یعنیم کن حیرد. اید وضو بگیوضو نداشته با کش
ه پـس از ادرار، اسـتبراء   کـ  یسـ ک یول ؛استیو نجس بودن و غسل داشتن و نداشتن هم جار کپا
گـر،  یز دیا چیداند ادرار است یه نمکرون آمده یاز او ب یرده و وضو گرفته و پس از وضو رطوبتکن

د محـل را آب  یـ وم به نجاست است و هم باکن صورت آن رطوبت محیدر ا ؛او باطل است یوضو
 ند. کد یشد و هم وضو را تجدکب

113 مسئلۀ و نجاسـت   یکا در پایوشو و مسح و وضو مانند شست یارهاکاد در یه زک یسک
د یـ با ،داشته باشد ییاو منشأ عقال که شکیدر صورت ،ندکیم کت و حرمت و امثال آنها شیو حل
عمل  یمعمول ید مانند انسانهایند. و باکد به آن اعتنا یب اثر دهد و اگر به حد وسواس برسد نبایترت
 ند. ک

119 مسئلۀ ا نـه، اگـر   یـ ه قبل از نماز وضو گرفته کند ک که نماز را بخواند و بعداً شک یسک
 یرابـ  یولـ  ؛ح اسـت یه قبل از نماز متوجه بوده، نمـازش صـح  کدهد یا حداقل احتمال میداند و یم

 رد. ید وضو بگیبا یبعد ینمازها

111 مسئلۀ هدانماز را ادامـه د باید ا نه، یه وضو گرفته کند کیم که در وسط نماز شک یسک 
 جا آورد. رد و نماز را دوباره بیپس از آن وضو بگ ،ندکو تمام 

111 مسئلۀ (دهیـ مثالً خواب)داند هم وضو گرفته و هم حدث از او سر زده است یه مک یسک، 
 از چهار حالت را دارد:  یکیر بوده دام جلوتکنداند  یول

 رد. ینماز وضو بگ ید برایاگر نماز نخوانده باشد با -3

جـا  و بعد وضو گرفته و دوباره نمـاز را ب  ندکاط نماز را تمام ین نماز باشد بنا بر احتیدر ب اگر – 9
 آورد. 

نمـازش   ،ده اسـت ه قبل از نماز متوجه موضـوع بـو  کاگر نماز را خوانده باشد و احتمال بدهد  -1
 رد. یواجب است وضو بگ یبعد ینمازها یاما برا ؛ح استیصح

بنـا بـر    ،ه قبل از نمـاز متوجـه موضـوع نبـوده اسـت     که نماز خود را خوانده باشد و بداند کنیا -1
 د بخواند. یجد یدوباره با وضو ،ه خوانده استکرا  یاط واجب نمازیاحت
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115 مسئلۀ  وضـو   یاز اعضا یه بعضکند ک کا شی نیقین آن یا در بیاگر انسان بعد از وضو
د دوبـاره وضـو   یـ شده باشـد با  کخش یقبل یه رطوبت اعضاکیرده، در صورتکا مسح نیرا نشسته 

ا یـ د یرا واجـب اسـت بشـو    یبعـد  ینشده باشد عضو فراموش شده و اعضا کاگر خش یول ؛ردیبگ
 ند. کمسح 

  
 ی که در کنترل ادرار و ... ناتوان استسکوضوی م کح

116 مسئلۀ ه از کـ نیا ایـ زد و یـ ریو مانند آن، ادرارشان قطره قطره م یماریه بر اثر بک یسانک
ن اسـت دارا  کـ را ممزیـر  از چهـار حالـت    یکی ،نندک یریتوانند جلوگیرون آمدن مدفوعشان نمیب

 باشند: 

ن یـ در ا ،ننـد کیدا مـ یوضو ونماز مهلت پ ۀاندازبه باشند از اول تا آخر وقت نماز ن داشته یقی -3
 یارهـا کنند بخوانند و اگر مهلت آنـان بـه مقـدار    کیدا میه مهلت پک ید نماز را در وقتیباصورت 

اط یـ واجب نماز را بجا آورند و بنا بـر احت  یارهاکواجب است در آن وقت فقط  ،واجب نماز باشد
 نند. ک کمستحب آن مانند اذان و اقامه و قنوت را تر یارهاکواجب 

ن نمـاز چنـد   یننـد و در بـ  کیدا نمـ یـ به مقدار واجب مهلت پ یز حتبدانند به مقدار وضو و نما -9
ه بخواهند بعد کآنان سخت نباشد  ین حالت اگر برایدر ا ،شودیا مدفوع آنها خارج میمرتبه ادرار 

 نار خود بگذارند تا هر وقت ادرار وک یواجب است ظرف آب بنابر احتیاط رند،یاز هر مرتبه وضو بگ
، بطوری که موجب فعل کثیر نباشد که صـورت نمـاز را   رندیوضو بگ د فوراًا مدفوع آنان خارج شی

وضو بخوانند و  کیاط همان نماز را دوباره با ینماز را ادامه دهند و بنا بر احت ۀیبق محو کند و سپس
ه کـ  یاط نسـبت بـه آنـان   یـ ن احتیـ ا .ننـد کاعتنـا ن  ،از آنان خـارج شـد   یزین نماز چین بار اگر در بیا

 نشود.  کتر ،شودیارج مادرارشان خ

 یا بـاد طـور  یـ ا مـدفوع  یـ ننـد و ادرار،  کیدا نمیه به مقدار وضو و نماز مهلت پک یدر صورت -1
آور آنـان سـخت و مشـقّت    یه وضو گرفتن بعد از هـر مرتبـه بـرا   کشود یاز آنان خارج م یدرپیپ

بخواننـد   شده بعد از حدثی انجام از نماز را با همان وضو ین حالت اگر بتوانند مقداریاست، در ا
رنـد.  یدوبـاره وضـو بگ   بنابر احتیـاط  ینماز بعد ینند و براکبخوانند و تمام  با آن وضوء نماز را دیبا

اگرچه در این صورت اگر کسی فتوا دهد که وضو برای نمازهای بعـدی هـم الزم نیسـت و همـان     
ن بـه آن مبـتال اسـت سـرنزده     وضوی اولی برای نمازهای بعدی هم مادامیکه از او غیر آنچه کـه اآل 

 است، کفایت می کند.

چ مقدار از نماز یه انسان نتواند هکخارج شود  یپدریپ یا باد طوریا مدفوع و یادرار چنانچه  – 1
ن خواندن چنـد نمـاز   یبنابرا .ردیوضو بگ کیهر نماز  یاط مستحب برایبنا بر احت ،را با وضو بخواند

همچنـین   .ندکا مدفوع ی ار خود ادرار ویبه اخت اینکهمگر  ،داردن یالکوضو اش کین حالت با یدر ا
اط، اگر پس از نماز فوراً آنها را انجـام دهـد بـا    یفراموش شده و نماز احت ۀبجا آوردن تشهد و سجد



 29 از آنها واجب است شیکه وضو گرفتن پ ییکارها

 است.  یافکنماز  یهمان وضو

113 مسئلۀ ر یب زیترتبه انجام دادن نمازها  یزد، برایریماً قطره قطره مئه ادرارش داک یسک
 ند: کعمل 

 یدن ادرار بـه جاهـا  یه از رسـ کـ ست یزیا چیه در آن پنبه ک یگرید ۀلیا وسیسه یک ۀلیوسبه الف: 
 ند. کخود را حفظ  ،شودیگر مانع مید

 ند. کسه را عوض یکشد و کاطاً مخرج بول را آب بیهر نماز احت یش از ادایب: پ

118 مسئلۀ جـا آوردن  ب یرنـد الزم اسـت بـرا   یتوانند جلو مـدفوع خـود را بگ  یه نمک یسانک
 نند: کر عمل یب زیترتبه نمازها 

دن مـدفوع بـه   ین از رسـ کـ مم ۀلیوقت نماز با هر وس ۀاندازه نند بکان تالش کر صورت امالف: د
 نند. ک یریگر جلوگید یجاها

هر نمـاز آب   یادا یمخرج مدفوع را برا ،شان مشقّت و ضرر نداشته باشدیاه برک یب: در صورت
 شند. کب

112 مسئلۀ نـد ک یریمش جلوگکرون آمدن ادرار و مدفوع و باد شیاز ب تواندیه نمک یسک، 
ش ضـرر و مشـقّت   یند و بـرا ک یریخواندن نماز از خروج آنها جلوگ به اندازۀه بتواند کیدر صورت

نـه  یاز بـه هز یـ از آنهـا ن  یریجلـوگ  اگر .ندک یریاندازه جلوگ همانبه واجب است  ،هم نداشته باشد
ش ضـرر و مشـقّت   ین مراجعه بـرا یند و اکبتواند معالجه  که به پزشق مراجعیا از طریداشته باشد و 
 ند. کمراجعه  کبه پزش بنابر احتیاطنداشته باشد، 

110 مسئلۀ نـد  ک یریم خود جلوگکرون آمدن ادرار، مدفوع و باد شیتواند از بیه نمک یسک
قضا  اندهه خوکرا  ییست نمازهایالزم ن یپس از بهبود ،خود را مطابق دستور انجام دهد یو نمازها

ه در آن کـ را  یتنها نمـاز  اط واجبیبنا بر احت ،او خوب شود بیمارین وقت نماز یامّا اگر در ب ؛ندک
 د دوباره بخواند.یوقت خوانده است با

  
 واجب استپیش از آنها ه وضو گرفتن ک کارهایی

113 مسئلۀ ز وضـو گـرفتن واجـب    یـ چند چ یبرا ، ولیمستحب است یوضو اگرچه ذاتاً امر
 است: 

 ینمازهـا  .سـت یه در آن وضـو و اصـل طهـارت شـرط ن    کـ ت یـ ر از نماز میواجب غ یزهانما -3
ه غسل جنابت و مانند آن وجـود داشـته   ک یجز در موارد ،ه وضو شرط صحت آنهاستک یمستحب
 ند. کیت میفاکه در آن صورت همان غسل کباشد 

ند کیوضو را باطل م هک یارکان آنها و نماز یمچنانچه  ا تشهد فراموش شده،یسجده و  یبرا -9
سهو  ۀسجد یبرا .واجب نماز را هم دوباره بخواند اطیرد و بنا بر احتید وضو بگیانجام داده باشد، با

 ست اگرچه بهتر است. یه وضو گرفتن الزم نک آنست یاقو
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 عبه. ک ۀطواف واجب خان -1

 رد. یه وضو بگکرده کاد یا قسم یا عهد یه نذر ک یدر موارد -1

 لمات قرآن برساند. کاز بدن خود را به خط و  ییا قسم خورده باشد جایرده کو عهد  اگر نذر -5

119 مسئلۀ یول ؛ا غسل حرام استیلمات قرآن بدون وضو کاز بدن به خط و  ییرساندن جا 
بـه   یاحترامبی لمات قرآن اگر موجبکوانگان به خط و یان و دکودکاز دست گذاشتن  یریجلوگ

 ندارد.  یالکاش ،ه باشدک یقرآن به هر زبان ۀن بدن به ترجمرساند .ستیواجب ن ،قرآن نباشد

111 مسئلۀ ان یـ ن جهـت م یـ در ا .دن به قـرآن بـدون طهـارت حـرام اسـت     از ب ییرساندن جا
 و مانند آن.  کمترو یوفکخط  یحتّ ،ستین یفرق یخطوط قرآن

111 مسئلۀ  ن رسـاندن موجـب محـو    یـ ، چه ابدون وضودر حرمت رساندن بدن به خط قرآن
ست اگر یه وضو ندارد و طاهر نکیسکن یبنابرا .وجود ندارد یا نباشد فرقی ردن خط قرآن باشد وک

 ،نـد ک کپـا  را محـو و  یات قرآنـ یـ لمـه از آ ک کیـ  یا حتـ یـ ه و یآ کیا زبان ی بخواهد با دست و
 ار حرام شده است. کب کمرت

115 مسئلۀ اگر  ،لمات قرآن برساندکا یاز بدن خود را به خطوط و  ییخواهد جایه مکیسک
از تماس  وضو را از دست بدهد واجب است فوراً هاگر در ادام یول ؛ندارد یالکاشد اشوضو داشته ب
 ند. ک یریقرآن جلوگ ابدن خود ب

116 مسئلۀ لمـات  کطهـارت بـه خـط و     از بدن خود بدون وضـو و  ییدر حرمت رساندن جا
 ؛نهایها و مجالت و مانند اتابها، روزنامهکا در ین خط در خود قرآن باشد و یه اکست ین یقرآن، فرق

ا نبودن آنها قصد و یدر قرآن بودن و  ۀر قرآن است، ضابطیان قرآن و غیم که مشترک یلماتک یول
 سنده آنهاست. یت نوین

113 مسئلۀ ه نوشـته شـده   کـ  یمتعال به هر زبان یاز بدن بدون وضو به نام خدا ییرساندن جا
 که نـام مبـار  از بـدن بـدون وضـو بـ     ییرساندن جاهمچنین  اط واجب حرام است ویباشد بنا بر احت

 ؛حـرام اسـت   ،باشـد  یاحترامـ بی اگر موجب و حضرت زهرا و امامان معصوم امبریپ
دسـت زدن بـدون وضـو بـه      ،ار برنـد کبه افراد  یگذارمقدس را در نام ین نامهایاز ا یکیاگر  یول

 ندارد.  یالکآنها اش

118 مسئلۀ ییا نفاس بدون وضو هستند، حرام اسـت جـا  یض یه در حال جنابت، حک یسانک 
 یخـدا یآنها اسام یه بر روک یگریز دیا هر چیاز بدن خود را به انگشتر، گردنبند، بازوبند، حرز و 

 یاگونهبه اما اگر  ؛نقش شده است، برسانند نیاز معصوم یکیا یو  امبر اسالمیا پیمتعال و 
 ندارد.  یالکشا ،شودینم یحرمتیند و موجب بکیدا نمیه بدن با آن تماس پکهمراه داشته باشند 

112 مسئلۀ ت انجـام دادن  یـ ه بـه ن یومی یدن وقت نمازهایه قبل از رسک آنست اط واجبیاحت
ت انجـام دادن  یـ بـه ن ، دهرسـی ه وقت نمـاز  کند کدا ین پیقیرد و اگر یه وضو نگیومیواجب  ینمازها

ح است و با همـان  یش صحیبوده، وضون نمازاگرچه بعداً معلوم شود وقت  .ردینماز واجب وضو بگ
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آن  از یاا سـوره یـ ا خوانـدن قـرآن   یاگر به قصد طهارت  .واجب را بخواند یتواند نمازهایم وضو
 ز داشته باشد. یقصد نماز خواندن با آن وضو را ن اینکهولو  ،ال نداردکرد اشیوضو بگ

150 مسئلۀ ارت اهل قبور، رفتن بـه  ی، زنیارت معصومیت، زینماز م یمستحب است برا
تالوت قـرآن و   ،ر، سجدهکش ۀآن، سجد ۀیردن حاشکا لمس ین مسجد، همراه داشتن قرآن و نوشت

 سـت و یال نکاز اشـ  ینهـا خـال  یاز ا یل بـر بعضـ  یـ دل ۀرنـد، اگرچـه اقامـ   یدن، وضو بگیخواب یز براین
ارهـا وضـو   کن یاز ا یکی یاگر برا .ردیه وضو دارد دوباره وضو بگک یسکمستحب است همچنین 

تواند با آن وضو نماز یتواند انجام دهد، مثالً میرا م ردنیاز داوضو  به شانجام هک یارکگرفت هر 
 بخواند. 

  
 ندکیه وضو را باطل مک ییزهایچ

153 مسئلۀ ند: کیز وضو را باطل میهفت چ 

 . یعیرون آمدن ادرار از مخرج طبیب -3
 . یعیرون آمدن مدفوع از مخرج طبیب -9
 خارج شدن باد معده از مخرج مدفوع.  -1

وضـو   فتدیار بکاز آنها از  یکیاگر فقط  یند و گوش نشنود، ولیچشم نب ه بر اثر آنک یخواب -1
 شود. یباطل نم

 اندازد. یار مکند و از کیل میه عقل را زاک یو مست یهوشی، بیوانگیمانند د ییزهایچ -5

 مربوط به آن بعداً گفته خواهد شد.  مسائله کخون استحاضه  -6

اط یـ بنـا بـر احت  همچنـین   رد وکـ آنها غسل  ید برایه باکض، نفاس یمانند جنابت، ح ییزهایچ -3
 ت پس از سرد شدن و قبل از غسل دادن آن.یردن مک مستحب، مس

 
 ام آن کره و احیجب یوضو

بندنـد، ماننـد پارچـه و    یبا آن زخم را م گذارند ویزخم م یه روکاست  یزیره عبارت از چیجب
 و زخم گذاشـته و  یستگکش یموقت روطور به بدن آیاز رس یریجلوگ یه براکنها یباند و امثال ا

مّم را یا تـ یـ ن وضـو، غسـل   یـ ا .شـود یمّم انجـام مـ  یا تـ یـ آن وضو، غسل و  یبندند و از رویم راآن
 نامند. یم« یارهیجب»

159 مسئلۀ یداشـته باشـد و رو   زخم، دمل یا شکستگی وجـود  ی وضواگر در یکی از اعضا 
 معمول وضو گرفت. طور به دیته باشد، بانداش یش ضرریآب برا کهدر صورتی ،آن باز باشد

151 مسئلۀ  و خـتن  یو آب رباشـد  بـاز   ا دسـتها یـ صـورت   روی، یستگکا شیاگر زخم، دمل
 ،دن دست تَر بـر آن ضـرر نـدارد   یشکاست و  کزخم پا یروچنانچه  ضرر داشته باشد، ،شستن آن

ا یـ اط مستحب پارچـه  یشد و بنا بر احتکن شسته و دست تَر بر آن بییاطراف زخم را از باال به پاباید 
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دن بـر آن ضـرر   یشکاگر دست تَر  .شدکب نیزآن  یآن ببندد و دست تَر را رو یرو یکپا کیپالست
 یکپـا  کیا پالسـت یـ اط مستحب پارچـه  ید و بنا بر احتین بشویید اطراف زخم را از باال به پایبا ،دارد
ن کـ اگر بسـتن پارچـه مم   .ستیالزم ن مّمیت ، در این حالتشدکآن ب یآن بسته و دست تَر رو یرو
زخـم   یروچنانچـه   یولـ  ،ندکب نیزمّم یاط مستحب تید و بنا بر احتید اطراف زخم را بشویبا ،ستین

ه دسـت تَـر   کـ  آنسـت  اط واجـب یشد، اگر ضرر نداشته باشد، احتکآب ب راآن نجس باشد و نتواند
 نیـز پارچـه   یو رو ببنـدد  یازخـم پارچـه   یروسپس  .ندکر یشد و بعد دست تر را تطهکآن ب یرو

اد شـدن  یـ ا موجـب ز یـ ن نباشد و کزخم مم یدن رویشکاگر دست  .ندکب نیزمّم یو ت هدیشکدست 
و  هدیشـ کپارچـه   یآن موجب ضرر باشد، دست تَـر رو  یدن رویشکا دست تَر ینجاست بدن شود 

بنـا   ،اشدن بکمم کیا گذاشتن پالستیپارچه و  یباال اگر شستن رو یهارضف ۀدر هم .ندکب نیزمّم یت
 شد. کآن ب یو دست تر رو شسته راآن یاط واجب رویبر احت
151 مسئلۀ  آنهـا بـاز باشـد،     یپاها بوده و رو یا رویسر  یجلو یستگکا شیا دمل یاگر زخم

ا یـ آن پارچـه   ین نباشـد، واجـب اسـت رو   کـ مم یلـ یآنها به هر دل یردن روکه مسح کیدر صورت
بـا   راآن یشـود، ببنـدد و رو  یبـه زخـم مـ    دن آبیه مـانع رسـ  کـ  یگرید کز پایا هر چی کیپالست

ا ماننـد  یا بستن پارچه یاگر گذاشتن و  .ستیمّم الزم نیت ، در این حالتندکرطوبت آب وضو مسح 
 ند. کب نیزمّم ید تیاط واجب بایبنا بر احت یول ،ستیمسح الزم ن ،ن نباشدکزخم مم یآن بر رو

155 مسئلۀ شـخص   ین اسـت و بـرا  کـ ردن آن ممکـ ه زخم بسته باشد، اگر باز کیدر صورت
نـد و وضـو   کبـاز   راآن یست، واجـب اسـت رو  یآن مضر ن یزحمت و مشقّت ندارد و آب هم برا

  تفاوتی ندارد. وضو یر اعضایا در سایدر صورت باشد و  یستگکا شیچه زخم دمل  .ردیبگ
156 مسئلۀ  راآن یرو تـوان ا دست و پاهـا باشـد و ب  یدر صورت  یستگکا شیاگر زخم، دمل 
د در صورت یدن دست تَر ضرر ندارد، بایشکچنانچه  آن ضرر دارد، یختن آب رویرد، اگر رکباز 
اگـر   .اسـت  یافکـ نـد  کن یاگـر چنـ   ،شسـته اسـت   راآن ندیه بگوکشد کبرا دست تَر  یان طورکام
شـد و  کآن ب یه دست تَر روک آنست اط واجبین نباشد، احتکمم به این صورتدن دست تَر یشک

 شد. کهم دست تَر ب راآن یآن بسته و رو یوررا  یکز پایچ ایبعد پارچه 

153 مسئلۀ خـود   یست، ولین نکردن آن هم ممکزخم بسته است و باز  یه روک یدر موارد
ضـرر و  بـوده و  ن کـ دن آب به زخم ممیاست و رسان کآن گذاشته شده پا یه روک یزیزخم و چ

دن و یشـ کآب چنانچـه   باشـد، اگـر نجـس    امـا  .رسـاند زخـم   ید آب را به رویهم ندارد، با یمشقّت
 یه آب براکیدر صورت ید.شکآب  راآن دیبا ،ن باشدکزخم بدون مشقّت مم یرساندن آب به رو

د اطـراف  ین نباشد، باکزخم بدون مشقّت مم یه رساندن آب به روکا آنیزخم ضرر داشته باشد و 
 یشود روید و اگر نمرکمسح  راآن یروباید است  کره پایاگر جب ست.ن شییزخم را از باال به پا

ره یـ جب جـزء  هکـ  یطوربهرا  یکپا ۀپارچ (چسبدیه به دست مک یید )مثالً دارویشکدست تَر  راآن
ه کـ ن نباشد، واجب است کن هم ممیاگر ا .شدکبآن  یو دست تَر رو بنددآن ب یرو ،حساب شود
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 راآن دآن نجس باشـد و نشـو   یرو ۀا پارچیزخم بسته و  یاگر رو .ندکمّم یرد و هم تیهم وضو بگ
د و بعـد دسـت   رکن ید چنیاط واجب باید بنا بر احتیشکآن  یبشود دست تَر روچنانچه  ،ردک کپا

 نیـز مّم یتـ  ،شدکبآن دست  یو رو ستهزخم ب یرو یکپا کیا پالستیپارچه  . سپسدرکر یتَر را تطه
 ند. کب نیزمّم یو ت هدیشکپارچه  یدست تَر رو ،دیشکآن  یشود دست تَر رویاگر نم . اماندکب

158 مسئلۀ ا یـ ا تمام هر دو دست را گرفته باشـد  یدست  کیا تمام یتمام صورت  هریاگر جب
ره بنا بـر  یجب ید عالوه بر وضویبا ،ن نباشدکاز معمول اطراف زخم را گرفته و برداشتن آن مم شیب

ن کـ برداشـتن آن مم  ، ولـی از معمول اطراف زخم را گرفتـه  شیاگر ب .ندکب نیزمّم یاط واجب تیاحت
د و اگر در یبشو راآن اطراف ،پس اگر زخم در صورت و دستها باشدس .ره را برداردید جبیبا ،باشد
 ند. کره عمل یزخم به دستور جب یجا یند و براکمسح  راآن پاها باشد اطراف یا رویسر 

152 مسئلۀ ه در وضـو، شسـتن آن   کـ اعـمّ از آن  ،وضو را گرفته باشـد  یره تمام اعضایاگر جب
 رد. یهم بگ یارهیجبیاط مستحب وضویند و بنا بر احتکمّم ید تین، باا مسح آیعضو واجب باشد 

160 مسئلۀ آن  یره دارد و در موقع وضو دست تَـر رو یف دست و انگشتها جبکه در کیسک
 ند. کد سر و پا را با همان رطوبت دست مسح یبا ،ده استیشک

163 مسئلۀ راف از اط یمقدار یول ،پاها را گرفته باشد یرو یره تمام پهنایه جبکیدر صورت
ره را از یجب یپا و جاها یباز را از رو یواجب است جاها ،پاها باز باشد یاز باال یانگشتان و مقدار

 ند. کره مسح یجب یرو

169 مسئلۀ ن آنهـا را  ید بیره وجود داشته باشد بایا دستها چند جبیه در صورت ک یدر موارد
ره عمـل  یـ ا را به دسـتور جب هرهیجب یند و روکن آنها را مسح یسر و پاها باشد ب ید و اگر جلویبشو
 ند. ک

161 مسئلۀ  ضـرر   یگـر یه بـه علـل د  کـ ، بلیسـتگ کا شیخاطر زخم، جراحت به اگر وضو نه
 یضـو و مستحب اسـت و  هدرکمّم یواجب است ت ،و دستها آب بزندصورت به  داشته باشد و نتواند

احـوط آن   ،از دست و صـورت ضـرر داشـته باشـد     یمقدار یاگر آب برا یلو ،ردیبگ نیز یارهیجب
آن ببنـدد و دسـت تَـر     یرو یاد و پارچـه یآن ضرر دارد بشو یه آب براکرا  ییجااطراف آن است
 ند. کز بیمّم نیشد و تکآن ب یرو

161 مسئلۀ وضو گرفتنه کاست  یطور یول ،وضو باشد یر جاهایجراحت در غ اگر زخم و 
 ند. کمّم یواجب است ت ،ضرر دارد

165 مسئلۀ  به ار یاخت باه ک یها و جراحاتان زخمیره گفته شد، میجب یه براک یامکاح ۀیلکدر
ـ   یدر هر دو جاراین احکام ست و ین یبوده، فرقنار یاختیا با آمده و  وجود ره یـ جب ۀاسـت، چـون ادلّ

 اطالق دارد. 

166 مسئلۀ ا یـ ن نباشد کده و برداشتن آن ممیچسب ریمانند ق یزیا غسل چیوضو  یاگر در جا
رد، واجب است به کتحمّل  راآن معمولطور به توانه نکسخت و دشوار باشد  یقدربه  آنبرداشتن 
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 ند. کب نیزمّم یت واجباط یند و بنا بر احتکره عمل یدستور جب

163 مسئلۀ یسـتگ کا شیـ مّم، زخم یت یاز جاها یاگر در بعض ،مّم استیاش تفهیه وظکیسک 
 ند. ک یارهیمّم جبیواجب است ت ،نها وجود داشته باشدایا دمل و مانند ی

168 مسئلۀ کـه  ست آناط یاحت یاست، ول یارهیجب یام وضوکحمانند ا یارهیام غسل جبکاح
ماننـد نجاسـت محـل     یگـر یه محلّ غسل مـانع د کمشروط بر آن ،دبجا آور یبیرا ترت یارهیغسل جب

 انجام دهد.  یبید غسل ترتیبا در غیر این صورت ،نداشته باشد

162 مسئلۀ د یـ ببنـدد، با  یزیچشم خود را با چ یه در چشم اوست روک اییناراحت یاگر برا
 ند. کب نیزمّم یاط واجب تیانجام دهد و بنا بر احت یارهیو غسل جب وضو

130 مسئلۀ دارد، بنـا   کو شـ  یارهیا وضو و غسل جبیمّم است یاو ت ۀفیداند وظیه نمکیسک
 دو را انجام دهد.  اط واجب هریبر احت

133 مسئلۀ ان یـ بدانـد تـا پا  چنانچـه   ،اسـت  یارهیا غسل جبیمّم یا تیاش وضو فهیه وظکیسک
دانـد عـذرش برطـرف    یاگر نمـ  ، ولیتواند در اول وقت نمازها را بخواندیم ،ستیوقت عذرش باق

د یـ اط واجـب با یـ بنا بـر احت  ،ان وقت عذرش برطرف شودیتا پاکه د دارد یام و یا حتیا نه یشود یم
بجـا   یارهیـ مّم جبیا تـ یـ ا غسـل و  یـ آخر وقت نماز را با وضو  ،برطرف نشد یاگر عذر و .ندکصبر 
 آورد. 

139 مسئلۀ در  یخوانـده اسـت، اگـر عـذر و     یارهیا غسل جبیه انسان با وضو کرا  ییهانماز
. نـد کیت میفاکخوانده شده  یاعاده ندارد و همان نمازهاکه ست آن یاقو ،طرف شودوقت نماز بر

عذر او از  اگر و قت نماز تمام شده و یانجام دهد، ول یارهیر جبیبهتراست دوباره با وضو و غسل غ
د وضو یبا یبعد ینمازها یبرا یح است و قضا ندارد، ولیخوانده شده صح ینمازها ،ن رفته باشدیب

 ند. کا غسل یرد و یبگ

  
  غسل

ص، انسان با قصـد  اخ یا زمانهای وط یه در شراکتمام بدن ن ست از شستدر شرع انور غسل عبارت
شـود و  یم مـ یقسن جهت، غسل به دو قسم واجب و مستحب تیبه هم دهد ویانجام م یاله ۀزیو انگ
 انجام داد.  یو ارتماس یبیتوان به دو صورت ترتیز مین دو را نیاز ا کیهر 

 یبیغسل ترت -1
131 مسئلۀ  ف راسـت و بعـد طـرف چـپ     انسان ابتدا سر وگردن و سپس طر یبیغسل ترتدر

در سـر و   -مسـئله ا بـه خاطرندانسـتن   یـ  ا سـهواً ی عمداً -بین ترتیهم زدن ابهد، یشومیبدن خود را 
اط واجب، موجب باطل شدن غسـل خواهـد   یقطع و در طرف راست و چپ بنا به احتطور به گردن
 بود. 

131 مسئلۀ گر ید نصف عورت و نصف ناف را با طرف راست و نصف دیبا یبیدر غسل ترت
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 کیـ بار در ضمن طرف راسـت و  کید، گرچه بهتر است تمام عورت و ناف یرا با طرف چپ بشو
 ز در ضمن طرف چپ شسته شود. یبار ن

135 مسئلۀ غسـل داده،   امالًکـ هر سه قسمت را که ند کدا ین پیقیه کآن یبرا یبیدر غسل ترت
اط مستحب یه احتکبل .دیبا آن بشو نیزمجاور را  یاز قسمتها ید مقداریشویه مکرا  ید هر قسمتیبا
ه دوباره تمام طرف راست گردن را با طرف راست بدن و تمـام طـرف چـپ گـردن را بـا      کست آن

 . دیطرف چپ بدن بشو
136 مسئلۀ از بدن را نشسته و نداند آن قسمت  یاگر پس از تمام شدن غسل معلوم شود قسمت
همان قسمت را بـه   اگر بداند مثالً از طرف چپ بوده، اگر .ندکد دوباره غسل یبا ،بدن است یجاک
د پس از شستن آن قسمت دوبـاره طـرف   یاگر از طرف راست بوده با .است یافکد یت غسل بشوین

د پس از شستن آن مقدار، طرف راسـت و  ید و اگر از سر وگردن باشد بایل بشوت غسیچپ را به ن
 د. یطرف چپ را هم به قصد غسل بشو

133 مسئلۀ   ا نـه؟ در  یـ از بـدن را شسـته    یه قسـمت کـ نـد  ک کاگر قبل از تمام شدن غسـل شـ
است و اگر در حال یافکهمان طرف چپ باشد، شستن همان قسمت  کوکه قسمت مشک یصورت

خـود   کتواند به شـ یا نه، میاز آنها را شسته  یا قسمتیند، سر و گردن ک کشستن طرف راست ش
اگر پـس از   .ب غسل دهدیترتبه را  ید و سپس مابقیبهتر است همان قسمت را بشو یول ،ندکاعتنا ن

توانـد بـه   یند، مـ ک کاز آن ش یا قسمتیمشغول شدن به شستن طرف چپ، در شستن طرف راست 
بـه  را  یرا شستشـو داده و بعـد مـابق    کوکاست همـان قسـمت مشـ    بهتر یول ،ندکخود اعتنا ن کش
 ب غسل دهد. یترت

138 مسئلۀ ه هـر نـوع   کن شسته شوند بلییبدن از باال به پا یست اعضایالزم ن یبیدر غسل ترت
ان شستن اعضـا، مـواالت و پشـت سـرهم     یست میالزم نهمچنین  .ندکیت میفاکشستشو دادن آنها 

 ،سـت یغسـل باطـل ن   ،ان شستن اعضا واقع شـود یهم م یادیز ۀفاصلن اگر یت شود، بنابرایبودن رعا
د تمام یه واقع شود، غسل را باکیان شستن اعضا واقع نشود و در صورتیه حدث در مکمشروط بر آن

 رد. یبگ نیز نماز وضو یند و براک

  
 یغسل ارتماس -2

132 مسئلۀ ه کـ  در آب فـرو رود  یت غسل طوریه انسان به نکنیست از اعبارت یغسل ارتماس
 رد. یبدن او را فرا گ ۀآب هم

180 مسئلۀ است و غسل  یافکج در آب فرو رود یتدربه ت غسل یاگر به ن یدر غسل ارتماس
ت غسـل  یاگر بدون قصد و ن .باره در آب فرو رودکیه کن است یاط ایح است، گرچه احتیاو صح

ت غسـل  یـ ر آب بـدن را بـه ن  یـ از ز ،ردکـ بدن را آب احاطـه   یه تمامکداخل آب شود و پس از آن
رون بـه  یرون از آب باشد و از بیح است، گرچه بهتر است بدن او عرفاً بیغسل او صح ،ت دهدکحر
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 وارد آب شود.  یت غسل ارتماسین

183 مسئلۀ راآن یده، جـا یآب نرسـ  شاز بـدن  ید بـه مقـدار  یفهم یاگر بعد از غسل ارتماس 
 ند. کد دوباره غسل یا نداند بایبداند 

189 مسئلۀ وقـت داشـته    یغسـل ارتماسـ   یبرا ، ولیباشد وقت نداشته یبیغسل ترت یاگر برا
 ند. ک ید غسل ارتماسیباشد، با

181 مسئلۀ ا یـ ن گرفتـه  یرمضان و نذر معـ  کماه مبار ۀن مانند روزیواجب مع ۀه روزک یسک
غسـل   یفراموشـ  به سبباگر  یول ،ندک یتواند غسل ارتماسیا عمره احرام بسته است نمیحج  یبرا

ند، هـم  ک یرمضان عمداً غسل ارتماس کگر در ماه مبارا یول ،ح استیغسل او صح ،ندک یارتماس
ت یب معصـ کـ نـد، مرت ک یدر باب احرام، اگر غسل ارتماسـ  یول ،اش باطل است و هم غسلشروزه
 شود. یاحرامش باطل نم ، ولیشده

  
 ام غسلکاح

181 مسئلۀ یول ،باشد کل انجام شود، واجب است تمام بدن پایاگر با آب قل یغسل ارتماس 
 شدکش از غسل دادن آب بیهر قسمت را پ کهدر صورتیگر تمام بدن نجس باشد ا یبیدر غسل ترت
 ح است. یغسل صح

185 مسئلۀ بـدن   یه تمـام کد یا باران شدیا آبشار و ی یا جاریر کاگر در آب  یغسل ارتماس
بودن بـدن   کباشد، گرچه پا کست بدن قبل از غسل پایالزم ن یباشد، بنا بر اقو ،ندکیرا احاطه م

 اط است. یافق احتقبل از غسل مو

186 مسئلۀ د شسته شـود و اگـر   یشود، بایده میه ظاهر است و دکبدن  یدر غسل تمام اعضا
د و رکـ د دوباره غسل یبا یاز بدن نشسته بماند، غسل باطل است. در غسل ارتماس ییمو سر به اندازۀ

اننـد  شـوند م یده نمیه دک ییشستن جاها یول ،درکعمل  یبیمطابق دستور غسل ترت یبیدر غسل ترت
 ست. یو گوش واجب ن ینیدرون ب

183 مسئلۀ ده یـ ه داخـل آن د کگشاد باشد  یقدربه واره و مانند آن گوش یاگر سوراخ جا
 ست. یده نشود شستن داخل آن الزم نیاگر د یشست، ول راآن دیشود با

188 مسئلۀ اط یـ ا نـه، بنـا بـر احت   یـ ظاهر بدن است  دداناست و ن کوکه مشکاز بدن  ییجاها
 د شسته شود. یواجب با

182 مسئلۀ دن یه مـانع رسـ  ک یزین چیبنابرا ،ه آب به پوست بدن برسدکغسل الزم است  در
ه آن مـانع برطـرف   کند کدا ین پیقیه کش از آنید برطرف شود و اگر پیبا ،آب به پوست بدن باشد

دن آب یه مـانع رسـ  کـ  یزیـ چ نـد ک کاگر موقع غسل ش .ستند، غسلش باطل اکا نه، غسل یشده 
ه احتمـال  کـ نیسـت، مگـر ا  ین یه مـانع کـ ند تا مطمئن شود ک یبررس دیانه، بایاست در بدن او هست 

 باشد.  ییر عقالیف و غیضع
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120 مسئلۀ د شسـته  یـ شـوند با یه عرفاً جـزء بـدن محسـوب مـ    کوتاه بدن ک یدر غسل، موها
ه کـ ز الزم است و در هر صورت پوسـت بـدن   یبلند ن یاط واجب شستن موهایه بنا بر احتکشوند، بل

 شود. د شسته یر مو واقع شده بایز

123 مسئلۀ ه کـ نیا به جزز معتبرست، یصحت وضو گفته شد در غسل ن یه براک یطیتمام شرا
 .سـت یغسـل الزم ن  یاعضـا  یوشـو ان شستین شستن اعضاء و فاصله نشدن مییدر غسل از باال به پا

ا آخر روز طـرف  ید و پس از چند ساعت یند و سر و گردن را بشوکصبح غسل  یسکن اگر یبنابرا
ان یـ ن میـ ه در اکـ بـه شـرط آن   ،ح اسـت ید غسلش صحیطرف چپ را بشو یمدتراست را و پس از 

 . انجام نداده باشد ،ندکمیه وضو را باطل ک یارک
129 مسئلۀ نـد، اگـر بـه   ک یریرون آمدن ادرار و مدفوع خـود جلـوگ  یتواند از بیه نمکیسک 
ند، بنا بر ک یریرون آمدن ادرار و مدفوع جلوگیتواند از بیند و نماز بخواند، مکه غسل ک یااندازه
فوراً نمازش  نیزاز غسل  پسگر غسل دهد و ید هر قسمت را فوراً پس از قسمت دیاط واجب بایاحت

 . نیز چنین است شودیه بعداً گفته مکم مستحاضه کح .را بخواند
121 مسئلۀ  ا یرده که غسل کند ک کش یول ،ه غسل بر او واجب استکن دارد یقی یسکاگر
پس  یاگر مدت .ندکست غسل یا نه الزم نیل بر او واجب شده ند غسک کاگر ش .ندکد غسل ینه، با

اگـر بعـد از    یولـ  ،نکـ ست دوباره غسـل  یا نه الزم نیند غسلش درست بوده ک کردن شکاز غسل 
ه خوانـده  کـ  ییند با احتمال توجه در هنگام نماز، نمازهـا ک کردن شکخواندن نماز در اصل غسل 

 ند. کسل د غیبا یبعد ینمازها یبرا یول ،ح استیصح

121 مسئلۀ اط یـ ند از انسان سر بزند بنـا بـر احت  کیه وضو را باطل مک یارکن غسل یاگر در ب
 رد. یبگ نیزرد و وضو ید غسل را از سر بگیبا

125 مسئلۀ توانـد همـه را   یعهده دارد، چه واجب و چـه مسـتحب، مـ   به ه چند غسل ک یسک
 غسل انجام دهد.  کیغسلها  ۀت همیا به نیجدا جدا انجام دهد 

126 مسئلۀ قصـد  بـه  ا یـ ت واجـب  یتواند به نیاز واجب داخل شده باشد انسان ماگر وقت نم
ت طهـارت از  یـ نـد، اگـر بـه ن   کاگر قبل از دخول وقت نماز واجب بخواهد غسـل   .ندکقربت غسل 

 قصد نماز هم داشته باشد.  اینکهلو و ،ح استیغسلش صح ،ندکقصد قربت مطلق غسل به ا یجنابت 

123 مسئلۀ  نـد و بعـداً   کت واجـب غسـل   یـ شده و به نند وقت نماز واجب داخل کن یقیاگر
 ح است. یه هنوز وقت واجب داخل نشده، غسل او صحکمعلوم شود 

128 مسئلۀ ت نمـاز ادا غسـل   یـ نبـه  اسـت   یوقت باق غسل و نماز به اندازۀه کنیاگر به گمان ا
جـه نمـازش قضـا شـده     ینتغسل و نمـاز ادا وقـت نبـوده و در    به اندازۀه کد و پس از غسل بفهمد نک

ح اسـت و  یقصد طهارت و قربت مطلقه انجام داده باشد، صـح به ن صورت اگر غسل را یاست، در ا
 ال است. کرده باشد، محل اشکت ادا غسل یاگر به ن
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 1 واجب یغسلها
122 مسئلۀ ند از: واجب عبارت یغسلها 

ه بر اثر نذر، ک یغسل -3ت، یم -6ت، یمسّ م -5نفاس،  -1استحاضه،  -1ض، یح -9جنابت،  -3
 شود. یجب ما سوگند وایعهد 

  
 غسل جنابت -1

500 مسئلۀ رون آمدن از حالت جنابت مستحب اسـت غسـل   یب یهرگاه انسان جنب شود، برا
واجب و مانند آن غسل  یخواندن نمازها یبا وجود واجب نبودن اصل غسل جنابت، برا یعنیند، ک

ب واجب قرآن غسل جنابت واج یهار و سجدهکش ۀت، سجدینماز م یبرا  .شودیجنابت واجب م
 یولـ  ،سـت یواجـب ن  نیزغسل جنابت  ،ستیچون اصل نماز واجب ن یمستحب ینمازها یبرا .ستین

 آنهاست.  یز شرط صحت و درستیغسل جنابت ن پس ،چون طهارت شرط صحت آنهاست

503 مسئلۀ رد. ینماز وضو بگ یند، واجب است براکاطاً غسل جنابت یه احتکیسک 

509 مسئلۀ ل معتبـر ثابـت شـده را    یبا دلت آنها یه مشروعک ییا غسلهایه غسل جنابت کیسک
غسـل  از ر یغ کهست اط مستحب آنین احتکیتواند با آن غسلها نماز بخواند، ولیانجام داده است، م

متوسـطه   ۀغسل استحاض یول ،ا بعد از آنیرد و یچه وضو را قبل از غسل بگ ،ردیبگ نیزجنابت وضو 
 است. ین قاعده مستثنیاز ا
  

 جنابت و موجبات آن 
501 مسئلۀ  شود: یز حاصل میدو چواسطۀ جنابت به 

وان، زن یـ ا حیـ در انسـان باشـد    ؛گاه داخل شـود ختنه به اندازۀه حداقل ک یطوربه یکیاول، نزد 
ار یـ و در حـال اخت  یداریبدر ا یبالغ، در خواب باشند ا نایا عقب، بالغ باشند یا مرد، جلو باشد یباشد 
 یت باشـد، اگـر منـ   یـ طرف م کیه کنیا این وایا در حیدر عقب  یچند در وط هر .ا اضطراریباشند 

وضـو نداشـته باشـد،     ین صـورت اگـر قبـل از وطـ    یـ اط است و در ایم از باب احتکخارج نشود، ح
 است.  یافکتنها غسل  ،ند و اگر وضو داشته باشدکرد و هم غسل ید وضو بگیاطاً هم بایاحت

ا یار یاخت باا بدون شهوت، یوت شه بااد، یا زیم کا در خواب، ی یداریدر ب یرون آمدن منیدوم، ب
 انمتفاوت بـا مـرد  از آنها  یچند جنب شدن زنها با خارج شدن من هر، ا مردیار، زن باشد یبدون اخت

اط یـ با شهوت مخصوص به حال انزال از زن خارج شود بنا بـر احت  یه رطوبتک یست، اما در صورتا

                                                             
به صورت یکسان اطالق کرده اند، ولی معلوم است اگرچه فقهای عظام وصف واجب را برای تمامی اغسال مذکور  3

که چنین اطالقی به این صورت صحیح نیست. علی الظاهر غیر از غسل اموات، بقیه اغسال واجب شرعی نیستند و به نظر 

 می رسد مراد آنان اعم از وجوب تکلیفی و شرطی است.
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ن صورت غسل یه در اکند کن یقیآن  بودن یه به منکنیرد، مگر ایند و هم وضو بگکد هم غسل یبا
 ند. کیت میفاک ییبه تنها

   
 ام جنابت کاح

501 مسئلۀ  واجـب  بـر او  ا نـه، غسـل   یـ گاه داخل شده ه به مقدار ختنهکند ک کش یسکاگر
 ست. ین

505 مسئلۀ ز یـ و چ یان بـول و منـ  یـ از انسان خارج شود و مـردد باشـد م   یاگر رطوبت مشتبه
رون یه با شهوت بکنیا ایه و بدن سست شده باشد رون آمدیه با شهوت و جهش بکیگر، در صورتید
از آنها را  یا بعضیها از نشانه کیچیاگر ه .را دارد یم منکند، حکرون آمدن سست ید و پس از بیآ

 را دارد.  یم منکح ،دیرون آیشهوت ب باه کنیمار همیدر باما  .را ندارد یم منکح ،نداشته باشد

506 مسئلۀ  نـد و کد غسـل  یـ با ،اسـت  یخـارج شـده منـ   ه از او کـ  یند رطوبتکن یقیاگر زن 
بودن آن دارد، اگر با شهوت خارج شده هرچند با جهش و سست شدن بـدن   یدر من کشچنانچه 

 رد. ینماز هم وضو بگ یاطاً برایند و احتکد غسل یبا ،همراه نباشد

503 مسئلۀ کگرچـه شسـتن و پـا    ،شـود یمرد از زن خارج شود موجـب غسـل نمـ    یاگر من 
ه باطن نباشد و طهارت بـدن در انجـام آن   کیده است، در صورتیآنها رس به یه منک ییردن جاهاک
 الزم است.  ،ارها شرط باشدک

508 مسئلۀ نـد و بعـد از   کغسـل   ،ردنکـ و قبل از ادرار و استبراء  یاگر بعد از خارج شدن من
د دوبـاره  یـ را دارد و با یم منـ کـ ح گـر یز دیا چیاست  یه نداند منکاز او خارج شود  یغسل رطوبت

از  یکیبا  راآن بهتر است پس از غسل، .ردینماز هم وضو بگ یاط واجب برایو بنا بر احتند کغسل 
 رد. ینماز وضو بگ یمبطالت وضو باطل سازد و بعد برا

502 مسئلۀ سـت و  یغسـل جنابـت واجـب ن    ،دیایرون نیند و بکت کخود حر یاز جا یاگر من
 از انسان خارج شود.  یه منکشود یغسل جنابت واجب م یز گفته شد هنگامیه قبالً نکگونه همان

530 مسئلۀ خـارج   یه منـ کـ ینـد، در صـورت  ک یکینزد یوانیانسان با ح -ردهکنا یخدا -اگر
ردن ک یکیاگر قبل از نزدهمچنین  است. یافکند و تنها غسل کد غسل یجنب است و با ،شده باشد

شد بنا اگر وضو نداشته با .است یافکباز غسل  ،ردیوضو داشته باشد و پس از آن ادخال صورت بگ
ه کـ داشته باشد  کاگر شچنین هم .ردینماز وضو بگ یند و هم براکد غسل یاط واجب هم بایبر احت

نمـاز   ینـد و هـم بـرا   کد غسـل  یاط واجب هم بایا نه و حالت سابقه را نداند، بنا بر احتیوضو داشته 
 رد. یوضو بگ

533 مسئلۀ  نـد و یدر لباسـش بب  راآن ا آثـار یـ  یمنـ و نـد  کغسل جنابت را فراموش  یسکاگر 
ن دارد در یقـ یه کـ  را یینمازها ۀند و همکواجب است غسل  ،از خود اوست ین منیه اکند کن یقی

دهـد بـا حالـت جنابـت     یه احتمال مکرا  ییست نمازهایالزم ن اما .ندکحال جنابت بجا آورده، قضا 
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 ند. کانجام داده قضا 

  
 ب حرام استنُه بر جُک ییارهاک

539 مسئلۀ ز بر جنب حرام است: یپنج چ 

امبران و یـ اط نام پیمتعال و بنا بر احت یخدا از بدن به خط قرآن و به نام مختص ییرساندن جا -3
 باشد.  یاحترامیو ب کاگر موجب هت و حضرت زهرا امامان

و بنـابر احتیـاط واجـب در حـرم امامـان       ،نـه یدر مد یورود به مسجد الحرام و مسجد النّب -9
 گر خارج شود. یل و از طرف دطرف داخ کیاز  حتی اگر معصوم 

یـا  گر خـارج شـود،   ید در وارد و بدون توقف از در کیاگر از  ولی ،گر مساجدیتوقف در د -1
 .ندارد یمانع ،اینکه چیزی را از مسجد اخذ کرده و تناول کند و بگیرد

 در مسجد.  یزیگذاشتن چ -1

واجب  ۀه سجدک یااز سوره اط واجب خواندن هر قسمتیه بنا بر احتکسجده، بل ۀیخواندن آ -5
 ۀ، سور()نجم 51 ۀ، سور()فُصّلت 13 ۀ، سور()سجده 19 ۀدار عبارتند از سورسجده یهاسوره .دارد
 . ()علق 26
531 مسئلۀ یاز آنها و حت یاهیا آیدار و سجده یهاد از خواندن سورهیاط، جنب بایبنا بر احت 

 ند. کها اجتناب حرف از آن سوره کی

  
 روه استکم ه بر جنبک ییارهاک

531 مسئلۀ ُروه است: کز بر جنب میه چن 

 ه با وضو باشد. کخوردن، مگر آن -3

 ه با وضو باشد. کدن، مگر آنیآشام -9

 واجب ندارند.  ۀه سجدک ییهاه از سورهیش از هفت آیخواندن ب -1

 و که موجـب هتـ  کـ  یان خـط قـرآن در صـورت   یـ ه و میاز بدن به جلـد، حاشـ   ییرساندن جا -1
 د، وگرنه حرام است. نباش یاحترامبی

 ردن آن. کزه یاط آوید و بنا بر احتیهمراه داشتن قرآن مج -5

 ست. یروه نکند مک مّمیاللَّهِ، تیإِلَبةً، قرا در نبود آبیرد یاگر وضو بگ یدن، ولیخواب -6

 ا رنگ بستن به سر و صورت. یحنا  -3

 دن به بدن. یروغن مال -8

 واب محتلم شده باشد. ه در خکردن، بعد از آنک یکینزد -2

  
 ضیغسل ح -2

535 مسئلۀ ض یدن خـون حـ  یـ پس از دیض است که واجب غسل ح ین غسل از غسلهایدوم
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ه غالبـاً در  کـ است  یض خونیح. شودمیجب وابرای بانوان  ،شودیح داده میه توضک یطیطبق شرا
ن یـ ا .نـد یگویدن خون حائض میشود و زن را در زمان دیاز رحم زنان خارج م یهر ماه چند روز

 یمـ کاه اسـت و بـا فشـار و    یل به سیا سرخ مایظ و گرم و رنگ آن سرخ، یشتر اوقات غلیخون در ب
 د. یآیرون میسوزش ب

536 مسئلۀ ننـد  یبیمـ  یائسـگ یپـس از دوران  زنان ا ینند و یبیم غقبل از بلودختران ه ک یخون
 ض را ندارد. یام حکو اح نیستض یخون ح

533 مسئلۀ کا فهر بن مالی کطرف پدر به نضربن مال ه نسبشان ازکهستند  یه زنانیزنان قُرش 
ن زنان پس از تمام شدن شصـت  یا .دنرسیم امبر بزرگ اسالمی، از اجداد پکبن مال یا قصیو 

ه پـس از تمـام شـدن    یر قرشـ ینند، اما زنان غیبیض نمیگر خون حید یعنیشوند یائسه می یسال قمر
 ۀدر فاصـل ه یزنان قرشکه  آنست یاطاحتامّا  .نندیبیض نمیگر خون حیشوند و دیائسه میپنجاه سال 

ه زن کـ  ییزهاینند و چک کد آنها را تریه زنان حائض باک ییزهایان چیان پنجاه و شصت سال، میم
 نند. کد انجام دهد، جمع یمستحاضه با

538 مسئلۀ ض یح یهاه نشانهکند یبب یا نه، اگر خونیداند نه سالش تمام شده یه نمک یدختر
ض یه حـ کـ نـد  کدا یـ نـان هـم پ  یداشته باشد و اطم راآن یهااگر نشانه ،ستین ضیح ،را نداشته باشد

ه نـه سـالش   کاگر بداند  است. ه نه سالش تمام شدهکشود یض است و معلوم میوم به حکاست مح
نان به یاطم ، گرچهض استیوم به حکض را دارد محیح یهاه نشانهکده ید یتمام شده است و خون

 ند. کدا نیض بودن آن پیح

532 مسئلۀ  ینند، ولیض ببین است خون حکدهند ممیر میه به بچه شک یا زنانیزنان باردار و 
نند، بنا یست روز از آن خون ببینند و پس از گذشت بیانه خون نبیاگر زنان باردار در وقت عادت ماه

 نند. کحائض و مستحاضه جمع  ۀفین وظیاط بیبر احت

590 مسئلۀ ض یه خـون حـ  کـ ند و نداند یبب یخونچنانچه  ،ا نهیائسه شده یدارد  که شک یزن
 ائسه نشده است. یه کد بنا را بگذارد یگر، بایا خون دیاست 

593 مسئلۀ متر ک یاگر خون مقدار .ن آن ده روز استیشتریض سه روز و بین زمان حیمترک
اگـر   یولـ  ،ندکاستحاضه عمل  ۀفیوظبه د یست و زن بایض نیقطع شود ح یلّکبه از سه روز باشد و 

اگـر در   .دیآیحساب مبه ض یاست و ح یافکرحم بماند  یشود و در مجراقطع ن یلّکطور به خون
ند خون استمرار داشته و قطـع نشـده بـاز    یه عرفاً بگوک یطوربهقطع شود  یمکن سه روز به مدت یب

 ست. یض نیه از ده روز گذشته قطعاً حکاگر از مدّت ده روز بگذرد، آن مقدار  .ض استیخون ح

599 مسئلۀ نـد و  یشـود، دوبـاره خـون بب    کنـد و پـا  یهـم خـون بب  سه روز پشت سـر   یاگر زن
آن  ۀشتر نشود، همـ یشده از ده روز ب که در وسط پاک ییده و روزهایه خون دک ییمجموع روزها

 ض است. یوم به حکده، محیه خون ندک ییروزها یام حتّیا

591 مسئلۀ اً و پشت سر هم باشـد،  ید متوالیه خون در سه روز اول باکست نین فقها ایمشهور ب
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ن سه روز پشت سر هم نباشد، بنا بر کیند لیشتر خون ببیا بیگر فرضاً در ضمن ده روز، سه روز ا یول
ند و ک که بر حائض حرام است را ترک ییارهاکند تمام یبیه خون مک ییاط واجب در روزهایاحت
در  .ردیــبگ نیــزروزه را  یقضــا ،نمــاز و روزه را بجــا آورد ،ز انجــام دهــدیــمستحاضــه را ن یارهــاک
ه زن کـ را  ییارهـا کنـد و  ک کتـر  ،ه بر حائض حرام استکرا  ییارهاکده، یه خون ندک ییوزهار
 رد. یز بگیها را نروزه یانجام دهد و قضا ،دهدیانجام م کپا

591 مسئلۀ گـر  یشده است و بعد از آن سه روز د کده و پایمتر از سه روز خون دکه ک یزن
ض اسـت،  یه خون دوم خـون حـ  کبل ،ستیض نیده است، خون اول حیشتر از سه روز خون دیا بیو 

در  ،ده روز باشـد  بـه انـدازۀ  ا یمتر و کشده از ده روز  که پاک یه مجموع دو خون و مدتکنیمگر ا
 ند. کقبل عمل  مسئلۀطبق  ن صورتیا

595 مسئلۀ متر باشد و نداند کشتر و از ده روز یه مدّت آن از سه روز بکند یبب یخون یاگر زن
 قـرار  کبـوده، پـا   کپـا چنانچه  ض ویض بود، حیقبالً حنچه چنا ا دمل،یا زخم یض است یخون ح
 ۀند و همک کتر ،ه بر حائض حرام استکرا  ییزهایچ ۀض، همیا حیبوده  کداند پایاگر نم .دهد

 رد. یها را هم بگروزه یو قضا هجا آورددهد بیر حائض انجام میه زن غکرا  ییعبادتها

596 مسئلۀ ط و یا استحاضه، اگر شرایست ض ایه خون حکند ک کند و شیبب یخون یاگر زن
 ض است. یح ،م داشته باشدیردکان یه قبالً بکض را یصفات ح

593 مسئلۀ ام یـ رده، اگـر در ا کـ  یریخود جلوگ ۀانیدارو از عادت ماه ار بردنکه با به ک یزن
ه صـفات و  کـ یا نـه، در صـورت  یـ ض اسـت  یه خـون حـ  کند ک کند و شیبب یر آن خونیا غیعادت 
ض را نداشـته و از سـه روز هـم    یحـ  یهاض و اگر صفات و نشانهید حض را داشته باشیح یهانشانه
 ست. یض نیخون ح ،متر باشدک

598 مسئلۀ ید خـود را وارسـ  یارت، باکا بیض است یه خون حکند و نداند یخون بب یاگر زن 
 ، اطـراف پنبـه  چنانچـه نـد  کصـبر   یمـ کپنبه داخل مجرا قرار دهد و  یه مقدارکب ین ترتیبه ا .ندک
ده و در آن فـرو  یپنبه رس ۀاگر خون به هم یارت است، ولکخون ب ،ن آلود شودخو  یاحلقهطور به

 ض است. یح ،رفته باشد

592 مسئلۀ ه کـ نیا ایـ ا نـه و  یـ رون آمـده خـون اسـت    یـ ند، آنچـه ب ک که زن شک یدر موارد
ا از رحـم  یـ ض حسـاب شـود،   یه حـ کـ ه از رحم خارج شـده  کدارد  کش ، ولیداند خون استیم

 د. ض را نداریم حکخارج نشده، ح

  
 کارهایی که بر حائض حرام است

510 مسئلۀ ز بر حائض حرام است: یچند چ 

جـا آوردن  ب یولـ  ،مّم بجـا آورده شـود  یا تـ یـ د بـا وضـو، غسـل    یـ ه ماننـد نمـاز با  ک ییعبادتها -3
 ندارد.  یست مانعیآنها الزم ن یمّم برایا تیه وضو، غسل کت یمانند نماز م ییعبادتها
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 گذشت.  539 مسئلۀست و در ه بر جنب حرام اک ییزهایتمام چ -9

رون یـ هـم ب  یگاه باشد و منـ هختن به اندازۀرد و زن حرام است، گرچه بر م (جلو)جماع در قُبُل -1
 ()پشتداخل نشود و دخول در دُبُر همسر گاه هممتر از ختنهکه کاط واجب آنست یه احتکد، بلیاین
 حرام است.  ت زن باشدیاست و اگر موجب اذ کد دارد و احوط، تریراهت شدک

513 مسئلۀ د یـ با ، ولـی سـت ین یضـش قطعـ  یه حک ییردن با زن در روزهاک یکیجماع و نزد
د یـ نـد با یبیشـتر از ده روز خـون مـ   یه بکـ  یمـثالً زنـ   .حرام است ،ض بودن بگذاردیشرعاً بنا را بر ح

توانـد در  ین صورت شوهر نمـ یض قرار دهد و در ایشان حیعادت خود را طبق عادت خو یروزها
 ند. ک یکیاو نزد آن روزها با

519 مسئلۀ م شود و مرد در قسـمت اول آن  یض زن به سه قسمت تقسیح یروزها ۀاگر شمار
در قسمت دوم، نُه نخـود   .ر دهدیفّاره به فقکند مستحب است هجده نخود طال کبا زن خود، جماع 

 .ستیاط است هر چند واجب نیفّاره مطابق با احتکدادن  .م بدهدیو در قسمت سوم، چهار نخود و ن
 . بپردازد راآن متین نباشد قکدار بدهد و اگر ممهکس یفّاره را از طالکه ک آنست اطیاحت
511 مسئلۀ ه مرد با زن حائض خود هم در قسـمت اول و هـم در قسـمت دوم و    کیدر صورت

 یم نخـود طـال  یو نـ  کیـ و  یجمعاً س)فّارهکند مستحب است هر سه ک یکیهم در قسمت سوم نزد
 . در بدهیفقبه  راآن متیا قیو  (دارهکس

511 مسئلۀ کیـ  جمـاع  که هنگـام به صورتیحال نوسان باشد،  مت طال دریه قکیدر صورت 
 ،ر بپـردازد یـ خواهد به فقیه مک یمت روزیگر، قیمت دیق کیپرداخت  هنگاممت داشته باشد و یق

 محاسبه خواهد شد. 

515 مسئلۀ شـگاه پروردگـار سـبحان   ید در پیبا ،فّاره بدهدکتواند یه نمکیسک   اسـتغفار و
ه کـ  یر بدهد و زمـان یز به فقیتواند صدقه نیه مک یااندازه ند و مستحب است به هرکمرزش طلب آ

 فّاره را بپردازد. ک ،ردکدا یپ یاستطاعت مال

516 مسئلۀ تـاب طـالق گفتـه    کام آن در کـ ه احکـ  یطـور بـه ض یطالق دادن زن در حال ح
 خواهد شد، باطل است. 

513 مسئلۀ متهم چنانچه  ،امشده کض پاید از حیا بگویض هستم ید در حال حیاگر زن بگو
د بالفاصـله  یـ با ،بفهمد زن حائض شده یکیاگر مرد در حال نزد .رفتید پذینباشد با ییگوبه دروغ

 از او جدا شود و جماع را ادامه ندهد. 

518 مسئلۀ  ه حائض شـده نمـازش باطـل اسـت و واجـب      کاگر زن در حال نماز متوجه شود
 ین اسـت وارسـ  کـ اط اگـر مم یـ بنا بر احت ا نهیه حائض شده کند ک کند و اگر شکرها  راآن است

ه کـ اگر بعد از نماز بفهمد  یول ،ح استیرا ادامه دهد و نمازش صح شست نمازین نکاگر مم ،ندک
 ه خوانده باطل است. ک ین نماز حائض شده نمازیدر ب

512 مسئلۀ ه کـ  یینماز و عبادتها یشد، واجب است برا کض پایه زن از خون حک یهنگام
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چـه   ،ردیـ ز بگیاط مستحب وضو نینماز بنا بر احت یند و براکغسل  ،م داردمّیاز به وضو و غسل و تین
 رد و چه بعد از آن. یوضو را قبل از غسل بگ

510 مسئلۀ توان او را طـالق داد، اگرچـه غسـل    یم ،شد کض پایه زن از خون حکبعد از آن
رچـه  اگ ،نـد ک یکیش از انجام دادن غسل با او نزدیتواند پیشوهرش مهمچنین  .رده باشدکض نیح

ه در هنگـام  کـ ارهـا  کر یسـا  ینـد، ولـ  کردن با او اجتنـاب  ک یکیش از غسل از نزدیه پکبهتر است 
 شود. یند بر او حالل نمکد، تا غسل نیقرآن مج حرام بوده مثل توقف در مسجد و مسض بر او یح

513 مسئلۀ مّم بـدل از غسـل   یآب نداشـته باشـد تـ    یافکغسل، به مقدار  یاگر زن حائض برا
 جـای بـه  رد و یاط مستحب وضو بگیوضو آب داشته باشد بنا بر احت یاگر فقط برا .ندکد بیض بایح

اط یـ نـد و بنـا بـر احت   کنـد، واجـب اسـت غسـل     کت یفاکغسل  یاگر آب فقط برا .ندکمّم یغسل ت
 مّم بدل از وضو هم انجام دهد. یمستحب ت

519 مسئلۀ یهـا زهامـا رو  ،اند قضا نداردض نخواندهیه زنها در حال حکرا  یاهیومی ینمازها 
 .جـا آورنـد  اط بیز بنا بر احتیات را نینماز آ ینند و قضاکد قضا یماه رمضان را با ۀواجب، مانند روز

 عنوان قضا ندارد.  یمنته ،واجب است ستیل واجبات موقته نینماز طواف چون از قبآوردن  یجاب

511 مسئلۀ  ر یه داخـل شـده باشـد و زن بدانـد اگـر نمـازش را بـه تـأخ        یومیهرگاه وقت نماز
 ست. یز نیر انداختن نماز جایجا آورد و تأخب راآن ض خواهد شد، واجب است فوراًید، حادازبین

511 مسئلۀ انجـام   بـه انـدازۀ  قت ندازد و از اول ویر بیاگر وقت نماز برسد و زن نماز را به تأخ
 .آن نماز بر او واجـب اسـت   یقضا ،ط الزم بگذرد و بعد حائض شودینماز واجب با شرا کیدادن 
سـت  یه مسـافر ن کـ  یمثالً زنـ  .ندکار خود را بک ۀد مالحظیگر باید یزهاید خواندن و چنکا یدر تند 

ه بـه مقـدار خوانـدن چهـار     کـ شـود  یواجـب مـ   یآن در صورت یاگر در اول ظهر نماز نخواند قضا
شـد از اول ظهـر   ه گفتـه  کـ  یاگونهبه  –اش وضو باشد فهیه وظک یدر صورت -عت نماز با وضوکر

عت نماز بـا  که مسافر است گذشتن وقت به مقدار خواندن دو رک یسک یبرا .بگذرد و حائض شود
 است. یافکوضو 
515 مسئلۀ عت کر کیغسل و خواندن  به اندازۀه کشود  کض پایاز خون ح یاگر زن زمان
انـدازه وقـت نـدارد     نیـ به اچنانچه  .شد، نماز آن وقت بر او واجب استشتر وقت داشته بایا بینماز 

وقـت   یاگر گذشته از تنگ .رسدیند به نماز مکمّم یست، هرچند اگر تیب ننماز آن وقت بر او واج
، نـد و آن نمـاز را بخوانـد   کمّم ید تـ یـ ش ضـرر دارد و با یه آب براکیسکمثل  ،مّم استیفش تیلکت

 مّم نمازش را بخواند. یند با تکوقت نتواند غسل ب یخاطر تنگبه ه فقط کیدر صورت آنست اطیاحت

516 مسئلۀ ردن مقـدمات و  کفراهم  به اندازۀه کند ک کشدن ش کز پاد ااگر زن حائض بع
 .ند و نمازش را بخواندکه ید مقدمات را تهیا نه، بایعت وقت دارد کر کیمقدار به بجا آوردن نماز 
بـوده، واجـب    یافکـ نمازش را نخواند و بعد بفهمد وقت  ،ندکیت نمیفاکه وقت کنیاگر به گمان ا

 جا آورد. آن نماز را ب یاست قضا
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513 مسئلۀ دام از آنهـا  کند هرکخواهد غسل یه مک یاگر زن حائض جنب هم باشد، هنگام
 ند. کیت میفاک یگریند از دکت یرا ن

518 مسئلۀ ض یاگر زن غسل ح یخواند، ولتوان بدون گرفتن وضو نماز یدر غسل جنابت م
ز یـ مستحب است قبل از انجام غسل وضو ن یول ،ندکیت میفاکگرچه از غسل جنابت  ،ندکت یرا ن
 رد. یبگ

512 مسئلۀ رده، کـ  کواجب خود را از خون پـا  یمستحب است زن حائض در وقت نمازها
بـه  نـد و  کمّم ید ثواب تیرد به امیتواند وضو بگیاگر نم .ردیند و وضو بگکپنبه و دستمال را عوض 

 و دعا و صلوات شود.  رکند و مشغول ذیوقت نماز خواندن رو به قبله بنش اندازۀ

550 مسئلۀ  ن خطـوط  یه و بـ یاز بدن به حاش ییآن و رساندن جاخواندن قرآن و همراه داشتن
 روه است. کزن حائض م یردن به حنا و مانند آن براکز خضاب یقرآن و ن

  
 اقسام زنان حائض 

553 مسئلۀ  ند: هست دسته 6زنان حائض 

ن مـثالً اول مـاه خـون    یه دو ماه پشت سر هم در وقت معک یه: زنیه و عددّیصاحب عادت وقت -3
 اندازه باشد.  کیدر هر دو ماه به  ض اویح یهاروز ۀند و شماریض ببیح

 ۀشـمار  یول ،ندین مثالً اول ماه خون ببیدر وقت مع یاپیه دو ماه پک یه: زنیصاحب عادت وقت -9
 سان نباشد. کیآن  یروزها

اندازه  کیهم به  ض او در دو ماه پشت سریح یروزها ۀه شمارک یه: زنیصاحب عادت عدد -1
 نباشد.  یکین دو خون دن آیوقت د یباشد، ول

ا از اول عـادت  یـ رده اسـت و  کـ دا نین پیعادت مع ، ولیدهیه چند ماه خون دک یمضطربه: زن -1
 رده است. کدا نیپ نیز یاهم خورده است و عادت تازهبه عادت او  ، ولیداشته ینیمع

 ند. یبیبار اول خون م یه براک یه: زنیمبتد -5

 .رده استکاموش ه عادت خود را فرک یه: زنیناس -6
 ح داده خواهند شد. ینده توضیآ مسائله در کهستند  یامکاح ین شش دسته دارایاز ا کیهر 

   
 هیه و عددیصاحب عادت وقت

559 مسئلۀ شوند: یه، به سه گروه تقسم میه و عددّیزنان صاحب عادت وقت 

 کپـا ن هـم  ینند و در وقت معـ یض ببین خون حیه دو ماه پشت سر هم در وقت معک یزنان -الف
ه عـادت  کـ شـوند   کننـد و روز هفـتم پـا   یمثالً دو ماه پشت سر هـم از روز اول مـاه خـون بب    ؛شوند

 ضشان از روز اول ماه تا هفتم ماه است. یح

 ین خـون او دارا یدر چند روز مع یاپیچند ماه پ یول ،شودینم کض پایه از خون حک یزن -ب
 ست. ن ایمع یدر همان روزها یه عادت وکض باشد، یح ۀنشان
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 کیـ ند و پس از حداقل سه روز خون بـه مـدت   ین خون ببیدر وقت مع یاپیه دو ماه پک یزن -ج
 کده و پـا یه خون دک ییه مجموع روزهاک یطوربهند، یگر خون ببیشود و بار د کشتر پایا بیروز 

ه هـم بـ   یبـوده رو  کده و پـا یه خون دک ییروزها ۀشتر نباشد و در هر دو ماه همیبوده از ده روز ب
 .بوده است کده و در وسط پایه خون دکاست  ییتمام روزها به اندازۀاندازه باشد، عادت او  کی

 اندازه باشد.  کیبوده در هر دو ماه به  که در وسط پاک ییست روزهاین صورت الزم نیدر ا

551 مسئلۀ دو  یکـ یا یـ ه است اگر در وقت عـادت خـود   یه و عددیعادت وقت یه داراک یزن
ض یح یهاضش جلو افتاده است، گرچه آن خون نشانهیند حیه بگوک ید طورنیروز جلوتر خون بب
ض نبوده یبفهمد ح اًبعدچنانچه  .ندکحائض گفته شد عمل  یه براک یامکد به احیرا نداشته باشد با

 ند. کقضا  است، اوردهیجا نه بکرا  یید عبادتهایمتر از سه روز باشد، باکمثالً 

551 مسئلۀ ش از آن یدو روز پ یکیا یرد اگر در وقت عادت ه دایده و عدیه عادت وقتک یزن
ض باشد یند، اگر خون به صفات حیضش خون ببیح یروزها ۀر آن وقت به شماریند و در غیخون نب

ض یاگر به صفات ح .ا بعد از آنیده باشد یش از وقت عادت دیچه پ ،ض قرار دهدید همان را حیبا
ه بـر حـائض حـرام    ک ییزهایرده و از چکضه عمل مستحا ۀفیبه وظ یعنیند، کاط عمل ینباشد به احت

 ند. کاجتناب  ،است

555 مسئلۀ یروزهـا  ۀش از عـادت و همـ  یه دارد اگر چند روز پیعدد ه ویه عادت وقتک یزن 
در شتر نشود، پس اگـر  یهم از ده روز ب یند و رویعادت و چند روز هم پس از عادت خود خون بب

ض نباشـد بـه   یاست و اگر به صفات حـ  ضین مدت حیا ۀهم ،ض باشدیخون به صفات ححال همه 
خـون از ده  چنانچـه   .ندکاط ینسبت به بعد از آن احتباید  و ض استیش از عادت حیمقدار عادت پ

ش و پس از یه پک یض است و خونیده حیعادت خود د یه در روزهاک یشتر شود تنها خونیروز ب
جـا  از عـادت و پـس از عـادت ب    شیه پکرا  یید عبادتهایاستحاضه است و با ،دهیام عادت خود دیا
 ند.کقضا  است، اوردهین

556 مسئلۀ ه دارد اگر در عادت و چند روز پس از عادت خـون  یو عدده یه عادت وقتک یزن
ض را نداشـته  یحـ  یهـا نشانه ، گرچهدهیعادت د یه در روزهاک یشتر از ده روز باشد خونیند و بیبب

 ،ض را داشته باشـد یح یهانشانه ، گرچهدهیعادت د یه پس از روزهاک یض است و خونیح ،باشد
 استحاضه است. 

   
 هیصاحب عادت وقت

553 مسئلۀ اند: ز سه دستهیه دارند نیه عادت وقتک یزنان 

 ،شـده  کده و پـس از چنـد روز پـا   یـ ض دین خون حیدر وقت مع یپدریه دو ماه پک یزن -الف
هم روز اول ماه خون  مثالً دو ماه پشت سر)اندازه نبوده است،  کیآن در دو ماه به  یهاشماره یول
د روز اول یـ ن زن بایـ ا ،(شود کدوم روز هشتم از خون پا در ماه اول روز هفتم و در ماه یند، ولیبب
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 ند. کض عمل یام حکشدن به اح کض خود قرار دهد و تا وقت پایماه را روز اول ح

ض یحـ  ۀن خـون او نشـان  یدر وقت مع یپدریچند ماه پ ، ولیشودینم که از خون پاک یزن -ب
ض دارد در چند یح ۀه خون او نشانک ییروزها ۀراستحاضه دارد و شما ۀاو نشان یخونها ۀیدارد و بق
مثالً در ماه اول از اول ماه تا هفتم و در ماه دوم از اول مـاه تـا هشـتم و در    )ست، یاندازه ن کیماه به 

ن یـ ا ،(استحاضه را داشته باشـد  یهانشانه ۀبقیض و یحیماه سوم از اول ماه تا نهم، خون او نشانه ها
ض یح یهاه نشانهک یدهد و آن مقدار ض خود قرارید روز اول ماه را روز اول عادت حیزن هم با

 ند. کض عمل یام حکرا دارد به اح

شدن بـار   کند و پس از پایبیشتر خون میبا ین سه روز یدر زمان مع یپدریه دو ماه پک یزن -ج
شـتر  یبـوده از ده روز ب  کده و پـا یـ ه خـون د کـ  ییه مجمـوع روزهـا  ک یطوربهند یبیگر خون مید
هشـت روز و در مـاه دوم نـه    مثالً در ماه اول )شتر از ماه اول باشد، یا بیمتر کماه دوم  یشود، ولینم

بـه  ام را یـ و تمـام ا  قرار دهـد ض خود ید روز اول ماه را روز اول عادت حین زن هم بایا ،(دروز باش
 ند. کض عمل یحام کمتر است به احکروز از ده  اینکهل یدل

558 مسئلۀ ِدو روز جلـوتر از آن خـون    یکـ یا یه اگر در وقت عادت و یعادت وقت یدارا زن
ام کـ بـه اح  ندن خـو یـ د ۀد از همـان لحظـ  یض او جلو افتاده است بایه گفته شود حک یطوربهند یبب

ض نبوده است یفهمد حاگر بعداً ب .ض را نداشته باشدیح یهاگرچه خون او نشانه ،ندکحائض عمل 
 ند. کد قضا یرده باک که ترکرا  ییمثالً قبل از سه روز قطع شود، تمام عبادتها

552 مسئلۀ ض ینـد و نتوانـد مقـدار حـ    یشتر از ده روز خون ببیه دارد اگر بیه عادت وقتک یزن
خـود را   یا مـادر یـ  یشان پـدر یعادت خو ۀد شماریص دهد، بایخون تشخ یهاخود را از راه نشانه

سـان باشـد،   کیآنهـا   ۀه عادت همـ کدهد، به شرط آن ض قراریخود ح یا زنده برایده باشند خواه مر
به حسـاب  ه در مقابل آنان کم باشند ک یقدربه گران فرق دارد یه عادتشان با دک یسانکه کنیمگر ا
 ض خود قرار دهد. یشتر آنان را حید عادت بین صورت بایه در اک نیایند

560 مسئلۀ شان یعادت خو ۀند و شماریبیشتر از ده روز خون میبه دارد و یه عادت وقتک یزن
 ض خـود قـرار  یه در هر مـاه اول عـادت او بـوده اول حـ    کرا  ید روزیدهد بایض قرار میخود را ح

 کروز هشتم پا یروز هفتم و گاه یگاه ، ولیدهیدیه هر ماه روز اول ماه خون مک یدهد، مثالً زن
د هفـت  یـ شان او هفت روز باشد بایند و عادت خویون ببش از ده روز خیماه ب کیچنانچه  شده،یم

 دهد.  ه را استحاضه قراریض و بقیروز اول ماه را ح

563 مسئلۀ یشـاوند یخوچنانچـه   ،نـد یبیشتر از ده روز خون مـ یه دارد و بیه عادت وقتک یزن 
نـد تـا هفـت    یبیه خـون مـ  ک یاط در هر ماهید بنا بر احتیست بایسان نکیعادت آنان  ۀا شماریندارد 

 دهد.  ه را استحاضه قراریض و بقیوز را حر

   
 



 احکام طهارت بخش دوم:

        

333 

 ه یصاحب عادت عدد
569 مسئلۀ ند: هست ز سه دستهیه نیصاحب عادت عدد زنان 

دن او یوقت خون د یول ،سان باشدکی یپدریض او در دو ماه پیح یروزها ۀه شمارک یزن -الف
مثالً اگر مـاه   ؛شودیده عادت او میه خون دک ین صورت هر چند روزیدر ا نباشد، یکیدر دو ماه 

 شود. یند، عادت او پنج روز میازدهم تا پانزدهم خون ببیاول از روز اول تا پنجم و ماه دوم از 

نـد  یبیه مـ کـ  یچند ماه پشت سر هم چنـد روز از خـون   یول ،شودینم که از خون پاک یزن -ب
ارد، در هر چند ض دیح ۀه خون نشانک ییروزها ۀارد و شماراستحاضه را د ۀه نشانیض و بقیح ۀنشان

 ۀه خون او نشـان ک ین صورت هر چند روزیست، در این یکیوقت آن  ، ولیاندازه است کیماه به 
ازدهم تا پانزدهم و یماه از اول ماه تا پنجم و ماه بعد از  کیمثالً اگر  ؛شودیض دارد عادت او میح

استحاضه را داشته باشـد،   ۀانه نشیض و بقیح ۀست و پنجم خون او نشانیم تا بکیست و یماه سوم از ب
 شود. یض را دارد، پنج روز میح ۀه نشانکعادت او  یروزها ۀشمار

شـود و بـار    کشتر پایا بیروز  کیند و یشتر خون ببیا بیه دو ماه پشت سر هم سه روز ک یزن -ج
ه کباشد  یاگونهبه  یدن خون در ماه اول با ماه دوم فرق داشته باشد، ولیند و وقت دیگر خون ببید

 ۀشتر نشـود و شـمار  یبوده از ده روز ب که در وسط پاک ییده و روزهایه خون دک ییمجموع روزها
ده بـا  یـ ه خـون د کـ  یین صـورت تمـام روزهـا   یـ در ا ،اندازه باشد کیآن در هر دو ماه به  یروزها
 که در وسط پاک ییست روزهایشود و الزم نیض او میعادت ح ،بوده که در وسط پاک ییروزها
ند و دو یمثالً اگر ماه اول از روز اول ماه تا روز سوم خون بب ؛اندازه باشد کیدر هر دو ماه به  ،بوده

ا یـ نـد و دو روز  یزدهم خون ببیازدهم تا سیند و ماه دوم از یشود و دوباره سه روز خون بب کروز پا
شـود عـادت او هشـت    شتر نیهم از هشت روز ب یند و رویشود و دوباره خون بب کمتر پاکا یشتر یب

 شود. یروز م

561 مسئلۀ ند:هست نند سه دستهیبیشتر خون میا بیه دارند و سه روز یه عادت عددک یزنان 

اط هـم  ین افراد بنا بر احتیض ندارد، ایخون ح ۀه خون آنها در تمام مدت نشانک یزنان ،اول ۀتدس
هـا را  رده و روزهکـ  که بر حائض حرام است ترکرا  ییارهاکنند و هم کمستحاضه عمل  ۀفیبه وظ

 نند. کز قضا ین

 ند: هست نها دو گروهیض دارد و ایخون ح ۀه خون آنها در تمام مدت نشانک یزنان ،دوم ۀدست

سـت،  یشتر نیشتر بوده و از ده روز بیا بیعادت و  به اندازۀدن آنها یه مدت خون دک یافراد -الف
 ض بدانند. یمدت را ح ۀهمد یه باک

ن یاط از اولـ یـ د بنـا بـر احت  یـ ن گـروه با یـ شتر است، ایآنان از ده روز ب دنیه خون دک یافراد -ب
 . قرار دهند ه را استحاضهیض و بقیعادت خود ح یروزها ۀاند به شماردهیه خون دک یروز

استحاضـه دارنـد و    ۀالمـت و نشـان  گر عیض و چند روز دیح ۀه چند روز نشانک یزنان ،سوم ۀدست
 سه حالت هستند:  ین گروه دارایا
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د همان روزهـا  یسان است، باکیض دارد با عادت آنها یح ۀه خون آنها نشانک ییاگر روزها -الف
 دهند.  ه را استحاضه قراریض و بقیرا ح

د بـه  یـ شـتر اسـت، با  یعـادت آنهـا ب   یض دارد از روزهایح ۀه خون آنها نشانک ییاگر روزها -ب
 دهند.  ه را استحاضه قراریض و بقیعادت خود ح ۀشمار

سـت از  یمتـر ن که از سـه روز  کـ  ین حالیض دارد، در عیح ۀه خون آنها نشانک ییگر روزهاا -ج
 ۀه نشانک ییض ندارد به روزهایح ۀه نشانک یید چند روز از روزهایمتر باشد، باکعادتشان  یروزها

ض و ین مجموع را حیگاه اعادت برسد، آن یروزها ۀرفته به شمار هم یند تا رویفزایض دارد بیح
 را استحاضه قرار دهند.  هیبق

   
 زنان مضطربه

ا از یـ رده است، کدا نیپ ینیده و هنوز عادت معیه چند ماه خون دکشود یگفته م یضطربه به زنم
 رده است. کدا نیپ یگرین دیهم خورده و هنوز عادت معبه کنیداشته و ا ینیش عادت معیپ

561 مسئلۀ چند حالت هستند:  یزنان مضطربه دارا 

 یهـا آنهـا نشـانه   ۀشـتر از ده روز نباشـد و همـ   یمتر از سـه روز و ب کاند دهیه دک یاگر خون -الف
عمل بـه   ،ض را نداشته باشدیح یهادهند و اگر نشانه ض قرارید حیض را داشته باشند، همه را بایح
مستحاضـه عمـل    ۀفـ یه بر حائض حرام است انجام ندهند و بـه وظ کرا  ییارهاک یعنی ؛نندکاط یاحت
 نند. ک

جـور   کیـ خونهـا   ۀض را نداشته و همیح یهاده باشند و نشانهیشتر از ده روز خون دیر باگ -ب
 ،ه بر حائض حـرام اسـت  کرا  ییارهاک یعنینند، کاط یشان خود احتیعادت خو به اندازۀد یباشد، با

 ه را استحاضه قرار دهند. ینند و بقکمستحاضه عمل  ۀفیانجام ندهند و به وظ

شـان  یعـادت خو  ۀد شـمار یبا ،ض باشدیح یهانشانه یده و دارایز خون دشتر از ده رویاگر ب -ج
ن مـورد  یـ ه را استحاضه قرار دهند و در ایض و بقیه گفته شده حیه در عادت وقتک یطوربهخود را 

 ه: کست اط مستحب آنیاحت
 دهد. ه را استحاضه قراریض و بقیشان او هفت روز باشد هفت روز را حیاگر عادت خو -الف
دهـد و در تفـاوت    ض قراریمتر از هفت روز باشد همان مدت را حکشان او یگر عادت خوا -ب

انجـام   ،ه بر حائض حـرام اسـت  کرا  ییارهاک یعنیند، کاط یمتر از هفت روز تا هفت روز را احتک
 ند. کمستحاضه عمل  ۀفیندهد و به وظ

ض یهمان هفـت روز را حـ  ، مثالً نه روز باشد ،ش از هفت روز باشدیشان او بیاگر عادت خو -ج
 ند. کاط یه دو روز است، احتکن هفت روز و عادت آنان یقرار دهد و در تفاوت ب

استحاضـه   ۀوز نشـان ض و چنـد ر یحـ  ۀنشانچند روز  ،انددهیش از ده روز دیه بک یاگر از خون -د
 سه حالت دارد:  ،داشته باشد
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ض یآنـان حـ   ۀاز ده روز نباشد، همـ  شتریمتر از سه روز و بکض داشته یح ۀه نشانک یاگر خون -3
 است. 

 یروزهـا  به انـدازۀ اط واجب یمتر از سه روز بوده بنا بر احتکض دارد یح ۀه نشانک یاگر خون -9
 دهد.  ه را استحاضه قراریند و بقکاط یشان احتیعادت خو

ض و نـه روز خـون استحاضـه و دوبـاره پـنج روز خـون بـا        یح یهااگر پنج روز خون با نشانه -1
 ییارهـا ک آن اسـت احـوط   سوم در خون و حیض است خون اول اقویند بنا بر یض ببیح یهانشانه
، اگرچـه اظهـر آن اسـت آن هـم     نـد کو به وظائف مستحاضه عمـل   که بر حائض حرام است ترک

 ند. کبه وظائف استحاضه عمل  یو در نُه روز وسط محکوم به استحاضه است

  
 زنان مبتدیه

 ده باشد. ین بار خون دینخست یه براکشود یمگفته  یبه زن هیمبتد

565 مسئلۀ ه چند حالت دارند: یزنان مبتد 

ض داشـته  یحـ  ۀآن نشـان  ۀشتر از ده روز نباشـد و همـ  یمتر از سه روز و بکده یه دک یاگر خون -3
نـد، از  کاط عمـل  یـ مطـابق احت  ،ض نداشـته باشـد  یح ۀدهد و اگر نشان ض قرارید همه را حیباشد، با

 ند. کعمل  ب و به واجبات مستحاضهض اجتنایمحرمات ح

ض را دارد، یجور بـوده و صـفات حـ   کیآن  ۀشتر از ده روز باشد و همیده بیه دک یاگر خون -9
ه را استحاضه یض و بقیشان خود را حیه گفته شد مقدار عادت خویه در عادت وقتک یاگونهبه د یبا

 دهد. قرار

استحاضه  ۀگر نشانیض و چند روز دیح ۀن نشانه چند روز آکند یبب یش از ده روز خونیاگر ب -1
 را دارد: زیر از چند حالت  یکیداشته باشد، 

 راآن ۀشتر از ده روز نباشد، همیمتر از سه روز و بکض دارد یح ۀه نشانک یاگر مقدار خون -الف
 دهد.  ض قراریح

ه خـون او  کـ  ین روزید از نخسـت یـ شتر از ده روز باشـد، با یض دارد بیح ۀنه نشاک یاگر خون -ب
ه را استحاضـه  یـ ند و بقک یرویشان خود پیآن از خو ۀض قرار دهد و در شماریض دارد، حیح ۀنشان
د هفـت روز را  یـ اط بایـ ندارنـد بنـا بـر احت    یان او عادت مستقر و ثابتکینزدچنانچه  شمار آورد وبه 
ن یتـر امـل که کـ ونس یـ ث یلمه سبع، هشت بار در حـد کچون  ،قرار دهده را استحاضه یض و بقیح
 رار شده است. کات باب است تیروا

شان یاط در مقدار عادت خویمتر باشد، بنا براحتکض دارد از سه روز یح ۀه نشانک یاگر خون -ج
 دهد.  ه را استحاضه قراریند و بقکاط یخود احت

ه آن کند یبب یگر خونیبار د ،ض داشتهیح ۀه نشانک یش از گذشتن ده روز از قطع خونیاگر پ -د
، (ندیاه ببیاه و نه روز خون زرد و دوباره پنج روز خون سیمثالً پنج روز خون س)ض داردیح ۀم نشانه
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ند و به وظـائف  که بر حائض حرام است اجتناب ک ییارهاکاط واجب در هر دو خون از یبنا بر احت
 آورد.  یجاام استحاضه را بکده، احیه خون زرد دکند و در آن نه روز کمستحاضه عمل 

  
 نان ناسیهز

فرامـوش   (راآن)هم وقـت و هـم عـدد    یلّـ کطـور  به ه عادت خود راکاست  یه زنیقصود از ناسم
 رده باشد. ک

566 مسئلۀ ه چند حالت وجود دارد: یناس یبرا 

ض داشـته  یح ۀآن نشان ۀنباشد و هم شتریمتر و از ده روز بکده از سه روز یه دک یاگر خون -الف
 ند. کاط عمل یبه احت ،ض نداشته باشدیح ۀنشان دهد و اگر ض قرارید همه را حیباشد، با

 ۀه نشـان کـ را  یید روزهـا یـ ض نداشـته باشـد، با  یح ۀآن نشان ۀشتر باشد و همیاگر از ده روز ب -ب
 ه را استحاضـه قـرار  یـ ض و بقیشتر نباشد حیمتر و از ده روز بکه از سه روز کض دارد به شرط آنیح

 دهد. 

ص یآن تشـخ  یهـا نشانه ۀواسطبه ض را یباشد و نتواند حش از ده روز یده بیه دک یاگر خون -ج
ه یـ ض و بقید هفت روز اول را حیاط واجب بایض باشد، بنا بر احتیخون به صفات ح ۀدهد، اگر هم

شـتر از هفـت   یا بیمتر و کن داشته باشد مقدار عادت او اجماالً یقی اینکهدهد، مگر  را استحاضه قرار
 یعنـ ینـد،  کاط یـ د در مقـدار تفـاوت احت  یـ اط واجـب با یبر احت ن دو صورت بنایه در اکروز است، 

 ند. کرده و به وظائف مستحاضه عمل ک که بر حائض حرام است ترکرا  ییارهاک

د در هفت روز یض را نداشته باشد، بایح ۀو خون او اصالً نشانند یشتر از ده روز خون ببیاگر ب -د
 ه را استحاضه قرار دهد. یند و بقکاط یاول احت

   
 ض یح مسائلسایر 

563 مسئلۀ ه کـ ننـد  یبب یه، اگـر خـون  یـ ه و صـاحب عـادت عدد  یه و ناسیزنان مضطربه و مبتد
ض یحـ کـه  بعد بفهمنـد  چنانچه  نند وک کد از اول عبادت را تریض را داشته باشد، بایح یهانشانه
 یهـا اگر نشـانه نند و کقضا  ،انداوردهیجا نه بکرا  یید عبادتهای، با(متر باشدکمثالً از سه روز )نبوده 

ه بـر  کـ را  ییارهـا کجـا آورنـد و   استحاضه را ب یارهاکاط واجب یبنا بر احت ،ض را نداشته باشدیح
 نند. ک کتر ،حائض حرام است

568 مسئلۀ اگـر دو   ،ه اسـت یـ ه و هم وقتیا هم عددیه و یا وقتیه و یعادت عدد یه داراک یزن
هـم  بـه  ه یا در هـر دو شـب  یـ د و ا عـد یـ ث وقت یه از حکند یخون بب یخالف عادت اولبر  یماه متوال
 گردد. یمده است برین دو ماه دیه در اکرده و به آنچه کدا یر پییعادت او از اول تغ ،باشند

562 مسئلۀ روز نه از روز اول ماه  یدن است تا سیخون د یماه ابتدا کیجا مقصود از نیدر ا
 تا آخر ماه. 
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530 مسئلۀ دوبـار  نـد، اگـر   یبیبار خون مکیطبق عادت در هر ماه بر معمول طور به هک یزن
ض را داشـته باشـد و   یحـ  یهـا متر از سه روز نبوده و نشانهکدو  هر یو دوم یند و خون اولیخون بب

 دهد.  ض قراریهر دو خون را حباید متر از ده روز نباشد، کده است، یشده و خون ند که پاک یامیا

533 مسئلۀ ز باشـد،  یض نیح یهانشانه یمتر از سه روز نباشد و داراکه کند یبب یاگر زن خون
ه کند یبب یرا داشته باشد و بعد از آن خونه  استحاض یهاه نشانهکند یبب یشتر خونیا بیسپس ده روز 

را  یض و خـون وسـط  یرا حـ  یو دوم یض را داشته، خون اولیح یهاشتر است و نشانهیا بیسه روز 
 دهد.  استحاضه قرار

539 مسئلۀ سـت،  یدر بـاطن خـون ن  ه کـ شود و بداند  کپا یلّکطور به اگر زن قبل از ده روز
ش از تمام شدن ده روز دوبـاره  یه پکند، اگرچه گمان داشته باشد کخود غسل  یعبادتها ید برایبا

ش از تمـام شـدن ده روز دوبـاره خـون     یه پـ کـ نان داشـته باشـد   یا اطمین یقیاگر  یند، ولیبیخون م
 ند. کض عمل ام حائکد به احیتواند نماز بخواند و بایند و نمکد غسل یند، نبایبیم

531 مسئلۀ د بـا  یـ ه در باطن خون هست باکشود و احتمال دهد  کش از ده روز پایاگر زن پ
جـا آورد و اگـر   خود را بیهاند و عبادتکبود غسل  کپس اگر پا ند،کپنبه خود را امتحان  یمقدار

 ند: کر عمل یب زیترتبه ض باشد ینبود و خون به صفات ح کپا

ش از ده ینـد تـا اگـر پـ    کد صبر یادت او ده روز است، باا عیض عادت ندارد یاگر در عدد ح -3
 ند. کسر ده روز غسل  ،ند و اگر ده روز گذشتکغسل  ،شد کا سر ده روز پایروز 

ه و مضـطربه و  یـ مبتد یه بـرا ک یض او بر طبق دستوراتیض عادت ندارد، مقدار حیاگر در ح -9
 شود. ین میمع ،ه گفته شدیناس

ا یـ ش از تمام شدن ده روز یبداند پچنانچه  ،متر از ده روز استکو اگر عادت دارد و عادت ا -1
 ،گـذرد یاو از ده روز م ریزیدهد خونیند و اگر احتمال مکد غسل ینبا ،شودیم کسر ده روز پا

 یارهاکند و بعد از دو روز تا روز دهم ک کگر عبادت را تریه تا دو روز دک آنست اط واجبیاحت
ش از تمـام  یپس اگـر پـ   .ندک کتر ،ه بر حائض حرام استکرا  ییارهاک استحاضه را انجام دهد و

د یـ ض اسـت و اگـر از ده روز گذشـت با   یشد، تمامش حـ  کا سر ده روز از خون پایشدن ده روز 
جـا  عـادت ب  یه بعـد از روزهـا  کـ  را ییه را استحاضه قرار دهد و عبادتهایض و بقیعادت خود را ح

 ند. کقضا  است، اوردهین

531 مسئلۀ  ض نبـوده  یند و بعد بفهمـد حـ  کداده و عبادت ن ض قراریند روز را حچکسی اگر
نـد و اگـر چنـد روز را بـه     کقضـا   اسـت،  اوردهیجا نه در آن روزها بکرا  یاد نماز و روزهیاست، با
 ،آن روزهـا را روزه گرفتـه  چنانچـه   ض بوده،یند و بعد بفهمد حکست عبادت یض نیه حکنیگمان ا

 جا آورد.ب راآن ید قضایبا
535 مسئلۀ و تفصـیل   ه ضرر نداشـته باشـد  ک یض طوریاز خون ح یریتواند با جلوگیزن م

ا در موسم حجّ و عمـره  یرد و ی، در ماه رمضان تمام ماه را روزه بگآن در احکام پزشکی آمده است
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 .بجای آوردض یبه ح یآنها را بدون ابتال
536 مسئلۀ س ا نفایض، استحاضه یه خون حکند کرا داخل رحم  یو دستگاه یزیاگر زن چ
ا استحاضه یض، نفاس یه خون حک یشود طور یریرون آمدن جلوگیه از بکند ک یا طوریشد کرا ب

ز ین .یستن یض، استحاضه و نفاس جاریام خون حکه احک آنست ض وارد نشود، ظاهریح یبه فضا
نـد  ک یارکد از روز سوّم یض دیبه مدّت دو روز خون ح آنکهام عادت باشد و بعد از یاگر زن در ا

 یض جـار یام حـ کـ ض نباشد، احیفرج خون ح یرونیب ین برود و در فضایاز ب یلّطور کبه ونه خک
 مطلوب است. یاط امریاگرچه احت ،ستین

 

 غسل استحاضه
ن خون یدن ایشود خون استحاضه است و زن را در موقع دیه از زن خارج مک ییاز جمله خونها

شتر اوقات زرد رنـگ و سـرد و بـدون فشـار و     یمعمول و در بطور به ن خونیا .نامندیم« مستحاضه»
ظ یا سرخ و گرم و غلیاه یبه رنگ س ین است گاهکمم یول ،ندارد یگونه غلظتچیسوزش است و ه

 خارج شود.  با فشار و سوزشهمچنین  وباشد 

533 مسئلۀ  :خون استحاضه بر سه قسم است 

نـد و  کدارند نفوذ نیبرمه خانمها ک یارون آمدن به درون پنبهیه هنگام بکاست  یخون ؛لهیقل – 3
 پنبه آلوده شود.  یتنها رو

گـر آن  ینـد و از طـرف د  کرون آمدن بـه درون پنبـه نفـوذ    یه هنگام بکاست  یخون ؛متوسطه – 9
 نرسد.  ،دارندیاز خون بر م یریجلوگ یه معموالً خانمها براک یاخارج شود و به پارچه

گر آن خـارج شـود و بـه پارچـه     یاز طرف د ند وکه به درون پنبه نفوذ کاست  یخون ؛رهیثک – 1
 ند. کنفوذ 

538 مسئلۀ ر است: یف زیوظا یگانه داراسه یمستحاضه با توجه به حالتها 

اطاً پنبـه را عـوض   یرد و احتیوضو بگ (نافله یحت)هر نماز یله واجب است برایقل ۀدر استحاض -3
 ند. کر یتطه ،شد و ظاهر فرج را اگر آلوده شده باشدکا آب بیند ک

هر نمـاز هـر    یند و تا صبح بعد براکنماز صبح غسل  یمتوسطه واجب است برا ۀاستحاض در -9
نماز صبح را قبل از غسل انجام دهد و پنبه و دستمال را  یاطاً وضویرد و احتیچند نافله باشد وضو بگ

 شد. کز آب بیند و ظاهر مخرج خون را نکر یا تطهیعوض 

 کیـ نمـاز ظهـر و عصـر     یغسـل و بـرا   کیز صبح نما یره واجب است برایثک ۀدر استحاض -1
ه کـ نیلـو ا و یهر نماز یاطاً برایانجام دهد و احت یگرینماز مغرب و عشا غسل د یگر و برایغسل د

ظهـر و عصـر و    یان نمازهـا یـ ه مکـ ن شـرط  یـ با ا ،ردیت رجا وضو بگیش از غسل به نیپ ،نافله باشد
غسل  یهر نماز یواجب است برا ،فاصله انداختبین نمازها اگر  .دنیندازفاصله  یلیمغرب و عشا خ

ند و مخـرج خـون را هـم    کر یا تطهیرده کا پنبه را عوض یآنها دستمال و  ید برایبا ند وکجداگانه 
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 شد. کآب ب

532 مسئلۀ بـه سـبب  ا یـ عمـداً  چنانچـه   ،ندکنماز صبح غسل  ید برایبامتوسطه  ۀدر استحاض 
نماز ظهـر و   یند و اگر براکو عصر غسل  هرنماز ظ ید برایرد، باکنماز صبح غسل ن یبرا یفراموش

ا قطـع شـده باشـد و    یـ د یـ ایخـون ب  ند، چـه کز نماز مغرب و عشا غسل ش اید پیرد، باکعصر غسل ن
 ند. کد قضا یبا را ه بدون غسل خواندهک ینماز

580 مسئلۀ ش مشـقّت دارد  یاگر غسـل بـرا   ،مستحاضه غسل است ۀفیه وظک یدر تمام موارد
 آنو شـدت   یمـار یب ۀا ادامی یماریا بیا در اثر غسل احتمال ضرر یو ست یه قابل تحمل نکیطوربه

او  یند و براکنماز صبح غسل  یاگر برا .ندکمّم یت کیهر غسل  یجا واجب است به ،دوجو د دار
 ،ا ضرر شـود یا مغرب و عشا موجب حَرَج ینماز ظهر و عصر و  یغسل برا ینداشته باشد ول یضرر

ه کـ  یبـ یترتبـه  ا مغـرب و عشـا   ینماز ظهر و عصر و  یا انجام داده و برارغسل نماز صبح  ید برایبا
 ند. کمّم یت ،گفته شد

583 مسئلۀ  نـد، ماننـد   ک که بر او واجب اسـت، تـر  کرا  ییارهاکاز  یکیاگر زن مستحاضه
نمـازش باطـل    یر مخرج خـون بنـا بـر اقـو    یهطردن پنبه و دستمال و تکعوض  یا غسل و حتیوضو 
 است. 

589 مسئلۀ واجـب اسـت    ،دام قسم استکاو از  ۀحاضه نداند استحاضه زن مستکیدر صورت
نـد و  کخود عمل  ۀفیوظ نگاه بهرده و آک یپنبه وضع خود را وارس یدادن مقدار هنگام نماز با قرار

نـد، قبـل از   کیر نمییاو تغ ۀاستحاض ،جا آوردخواهد نماز را بیه مکینان داشته باشد تا وقتیاطم اگر
 ند. کتفا کا یند و به همان وارسک یواند خود را وارستیداخل شدن وقت نماز هم م

581 مسئلۀ قصـد  چنانچـه   ند مشغول نماز شـود، ک یه خود را وارسکمستحاضه اگر قبل از آن
لـه عمـل   یقل ۀفـ یله بـوده و بـه وظ  یاش قل)مثالً استحاضهرده باشدکخود عمل  ۀفیقربت داشته و به وظ

 اش نبـوده اسـت  فـه یعمل او مطـابق وظ ا یاگر قصد قربت نداشته  .ح استیصح شنماز (رده استک
 باطل است.  شنماز (رده استکار له رفتیقل ۀفیاو متوسط بوده و به وظ ۀ)مثالً استحاض

581 مسئلۀ ه کـ داند یه حالت سابقه را مکیدر صورت ،ندک یتواند خود را وارسیه نمک یزن
ر حالـت سـابقه را   ند و اگـ کطبق همان حالت سابق عمل  ،ره بودهیثکا یا متوسطه یله یاو قل ۀاستحاض

ند، گرچـه بهتـر   کمتوسطه عمل  ۀفیره مردّد باشد، به وظیثکان متوسطه و یه مکیداند، در صورتینم
لـه و متوسـطه،   ین قلیدر صورت مردّد شدن بـ  .ندکثر را اخذ کن فروض حدایدام از اکاست در هر 

 انجام دهد. ره را یثک ۀفیوظ ،رهیثکن متوسطه و یمتوسطه و در صورت مردد شدن ب ۀفیوظ

585 مسئلۀ ه خـون وجـود نـدارد   کند یند و ببک یخود را بررس هه زن مستحاضکیدر صورت، 
 ه دارد نماز بخواند. ک ییتواند با وضویبداند بعداً خون خواهد آمد، م حتی اگر

586 مسئلۀ رون آمـده باشـد  یـ ه بکـ ند کیوضو و غسل را باطل م یخون استحاضه در صورت، 
 ست. یموجب بطالن وضو و غسل ن ،امده باشدیرون نیو ب اگر در باطن باشد یم باشد، ولکاگر چه 
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583 مسئلۀ چـه  رد، گریـ واجب و مستحب وضـو بگ  ینمازها یزن مستحاضه واجب است برا
 یاگر بخواهد نمـاز همچنین  اط استیره از باب احتیثک ۀت رجا در استحاضیواجب بودن وضو به ن

ا نمـاز  یـ ده دوباره با جماعت بخواند و ه تنها خوانکرا  یا نمازیاطاً دوباره بخواند یه خوانده احتکرا 
خوانـدن نمـاز    یبرا یاستحاضه گفته شد انجام دهد، ول یه براکرا  ییارهاکد تمام ینافله بخواند، با

جـا  ه آنهـا را فـوراً بعـد از نمـاز ب    کـ یسهو در صورت ۀو سجده و تشهد فراموش شده و سجد اطیاحت
 .استحاضه را انجام دهد یارهاکست یآورد، الزم ن

588 مسئلۀ د طبـق حالـت   یـ ره شـود با یـ ثک ،ا متوسـطه یله، متوسطه شود و یقل ۀضهرگاه استحا
 ند. کخود عمل  ۀفید به وظیجد

582 مسئلۀ ۀفـ ین نمـاز وظ یاولـ  ید بـرا یـ لـه شـود، با  یا قلیـ ل به متوسـطه  یهرگاه استحاضه تبد 
ه نـد و هرگـا  کلـه عمـل   یا قلیمتوسطه  ۀفیبه وظ یبعد ینمازها یره را انجام دهد و برایثک ۀمستحاض

ش از قطـع شـدن   یه پـ کـ  یافهین نماز پس از قطع شدن خون به وظیاول ید برایخون او قطع شود، با
 ند. کخون داشت، عمل 

520 مسئلۀ ل شودیره تبدیثکا متوسطه به یله به متوسطه و یقل ۀاگر قبل از نماز، خون استحاض، 
ند و اگر کعمل ب متوسطه ۀفیمتوسطه شده است به وظ ،لهیند، اگر قلکد عمل ید بایطبق حالت جدبر 

 یرده، بـرا کمتوسطه غسل  یند و اگر قبالً براکره عمل یثک ۀفید به وظیره شده است بایثک ،متوسطه
 ند. کره مجدداً غسل یثک

523 مسئلۀ ره شود، واجب است نماز را رها یثکل به یمتوسطه تبد ۀاگر در وسط نماز استحاض
اطـاً وضـو را قبـل از    یرد و احتیـ قصد رجا، وضـو هـم بگ  به ند و کره غسل یثک ۀاستحاض یند و براک

نه  غسل و یبرانه  اگر  .نجام دهد و همان نماز را بخواندهم ا راآن گرید یارهاکغسل انجام دهد و 
 یکی یاگر برا .بدل از وضو یگریبدل از غسل و د یکیند، کمّم ید دو تیوضو وقت ندارد، با برای

مّم هم وقـت  یت یاگر برا یول ،جا آوردرا ب یگریند و دکمّم یآن ت جای بهد یبا ،از آنها وقت ندارد
اگـر   د.نـ کاط واجب قضا هـم ب یرده و بنا بر احتکد نماز را تمام یند و باکتواند نماز را بشیندارد، نم

 . ن استیچن نیز ره شودیثکا یاو متوسطه  ۀلیقل ۀن نماز استحاضیدر ب
529 مسئلۀ بـاطن هـم قطـع     ندانـد در  ین نماز خون استحاضه قطع شود و ویه بکیدر صورت
، واجب است وضو، غسـل و نمـاز را   استه قبل از آن قطع شده کبفهمد  ا نه، اگر بعد از نمازیشده 

 دوباره انجام دهد. 

521 مسئلۀ یا متوسطه است، اگر قبل از داخل شدن وقت نماز، برایره یثک ۀه مستحاضک یزن 
ند و نمـاز شـب را   کنماز شب غسل  یاذان صبح برا کیاگر نزد حتی .ستین یافک ،ندکنماز غسل 

دوبـاره  باید وقت صبح  از داخل شدن اطاً بعدیه خون استمرار داشته باشد، احتکیبخواند، در صورت
 جا آورد. وضو و غسل را ب

521 مسئلۀ آن خون وضو و غسل انجام دهد،  ید و زن برایایاگر خون استحاضه قبل از نماز ب
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 د انجام دهد. یبارا غسل  ضو و، موقع نماز، وریزیخون ۀاط واجب در صورت ادامیبنا بر احت

525 مسئلۀ  ـ کبـه  ش از گذشتن وقت نماز یه پکا احتمال دهد یاگر مستحاضه بداند  کپـا  یلّ
نـد و نمـاز را   کد صـبر  یـ اط واجـب با یشود، بنا بر احتیخواندن نماز خون قطع م به اندازۀا یشود یم

 بخواند.  ،است که پاک یوقت

526 مسئلۀ غسل خونش در  س از وضو وند و پکاگر زن مستحاضه وضو گرفته و غسل هم ب
 یکخواهـد شـد و نمـاز را در حـال پـا      کپا یلّکطور به ر اندازدیظاهر قطع شود و بداند اگر به تأخ

 ،شـد  کپـا  یلّـ کطـور  بـه  هکـ  یراندازد و موقعیاطاً به تأخیجا خواهد آورد، واجب است احتامل بک
 ند و نمازش را بخواند. کرد، غسل یدوباره وضو بگ

523 مسئلۀ رون یه مشغول وضو و غسل شده، خون از او بکاند از آن هنگام مستحاضه اگر بد
تواند پس از وضو و غسل نمـاز را بـه   ید، میآیرون نمیداند بعد از نماز هم خون بیامده است و مین

 اندازد.  ریتأخ

528 مسئلۀ نـد کد غسـل  یـ شـد با  کاز خون پا یلّکطور به یا متوسطه وقتیره یثک ۀستحاضم، 
سـت دوبـاره   یامده است، الزم نیگر خون نیرده، دکنماز سابق غسل  یبراه ک یاگر بداند از وقت یول

 ند. کغسل 

522 مسئلۀ ره بعـد از وضـو و غسـل،    یـ ثکمتوسـطه و   ۀله بعد از وضو و مستحاضیقل ۀمستحاض
 ش از نمـاز یپـ  یواجب است فوراً مشغول خواندن نماز شوند و گفتن اذان و اقامه و خواندن دعاهـا 

متعارف در نماز  ز در حدیمستحب ن یارهاکه انجام کچناندارد هممانعی نمعمول و متعارف طور به
 ال ندارد. کاش

600 مسئلۀ نـد و بالفاصـله   کد دوباره غسـل  ید، بابیندازن غسل و نماز فاصله یاگر مستحاضه ب
 ست. یگر الزم نیاگر بعد از غسل خون خارج نگردد، غسل د یول ،مشغول نماز شود

603 مسئلۀ  ــاگــر خــون استحاضــه قطــع نشــده و جر ــد از آن چنانچــه  باشــد، ان داشــتهی بتوان
پنبـه از آمـدن    ۀلیوسبه ش از غسل و بعد از آن، ید پیاو ضرر نداشته باشد، با یند و براک یریجلوگ

سـل، وضـو و   د غیـ د، بایـ ایند و خـون ب ک یوتاهکچنانچه  .ند تا نمازش تمام شودک یریخون جلوگ
 جا آورد. نماز خود را دوباره ب

609 مسئلۀ ن غسـل،  یاگـر در بـ   یولـ  ،ح استید، غسل صحاگر در موقع غسل خون قطع نشو
 دوباره انجام دهد.  راآن اط واجبیره شود، بنا بر احتیثکاو  ۀمتوسط ۀاستحاض

601 مسئلۀ اط واجب در یا متوسطه هستند، بنا بر احتیره یثک ۀه در حال استحاضک یزنان ۀروز
ز در یـ ن ننـد و کشب قبل از روزه گرفتن، غسـل   ینماز مغرب و عشا یه براکح است یصح یصورت

نمـاز مغـرب و    یاگـر بـرا   یانجام دهنـد، ولـ   ،ه واجب استیومی ینمازها یه براکرا  ییروز غسلها
ننـد و در روز هـم   کش از اذان صبح غسل یخواندن نماز شب، پ ینند و براکشب قبل غسل ن یعشا

 ح است. یآنها صح ۀه واجب است بجا آورند، روزیومی ینمازها یه براکرا  ییغسلها
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601 مسئلۀ یاه روزه است، به اندازهک یه زن مستحاضه در تمام روزک آنست اجباط ویاحت 
 ند. ک یریرون آمدن خون جلوگیاو ضرر ندارد، از ب یتواند و برایه مک

605 مسئلۀ   او  ۀنـد، روز کد و تـا غـروب آفتـاب غسـل ن    اگر بعد از نماز عصر مستحاضـه شـو
 ح است. یصح

606 مسئلۀ سـت و هنگـام خوانـدن    ر نمازها، بر زنان مستحاضه واجـب ا یات، مانند ساینماز آ
ه را با یومی یات و نمازهایه را انجام دهند و اگر بخواهند نماز آیومی ید همان وظائف نمازهایآن، با

ه هـر  ک آنست اط واجبینند و احتکدام جداگانه به وظائف خود عمل کهر  ید برایهم بخوانند، با
 اورند. یجا نوضو ب کیغسل و  کیدو را با 

603 مسئلۀ ه طهـارت در آنهـا   کـ را  یگرید یارهاکر از نماز یاهند غاگر زنان مستحاضه بخو
انـد،  ه گرفتهیومینماز واجب  یه براکرا  ییله باشند، وضویه قلکیشرط است انجام دهند، در صورت

چـه   رنـد و هـر  ید بگیـ با یعمل بعد یبرانیز  یگرید یاط واجب وضویه بنا بر احتکست، بلین یافک
مطلق و توقّف در آنها طور به دخول در مساجد یبرا یول ؛ودشیرار مکز تیرار شود، وضو نکعمل ت

از بـدن خـود    ییش از وقت نماز جایطه بخواهد پا متوسیره یثک ۀمستحاضچنانچه  .ستیوضو الزم ن
 د عالوه بر وضو غسل را هم انجام دهد. یرا به خط قرآن برساند، با

608 مسئلۀ ه کنیمگر ا ،اورندیجا نبضه در حالت استحاضه، نماز قضا اط زنان مستحایبنا بر احت
ادا بـر   یه بـرا کـ را  ییارهـا کهر نماز قضـا،   ید براین صورت بایه در اکوقت نماز تنگ شده باشد 

 ند. انجام ده ،شان واجب استیا

602 مسئلۀ ا توقّـف در مسـاجد   یـ  یالنّبز مسجدیالحرام و نرفتن زنان مستحاضه به مسجد
شوهر با آنان،  یکینزد یول ؛ال نداردکاش ،دنواجب دار ۀه سجدک یقرآن یهاگر و خواندن سورهید

ه کـ شـود  یحالل م یاط واجب در صورتیره باشد، بنا بر احتیثکا یمتوسطه  ۀه مستحاضکیدر صورت
انجـام   (مثـل وضـو  ) نماز واجب است یه براکرا  یگرید یارهاکند و کغسل چنانچه  ند وکغسل 

 یکـ ینزد یرده باشـد، بـرا  کنماز غسل  یبراچه چنان ال ندارد وکشوهر با او اش یکینداده باشد، نزد
 ست. یالزم ن یگریردن غسل دک

 

 غسل نفاس
 ،شـود ین جزء نوزاد از رحم مادر خـارج مـ  یرون آمدن اولیه همراه با بکاست  یخون نفاس خون

لحظـه و   چنـد ننـد  یبین خـون را مـ  یـ ه زنان اک ین زمانیمترک .نامندیم« نَفسا»ن حالت یزنان را در ا
 ن آن ده روز است. یشتریب

630 مسئلۀ ن اسـت  کـ سـت و مم ید، خون نفـاس ن یآیرون میمان از زن بیه قبل از زاک یخون
 از اقسام استحاضه باشد.  یکی یا حتیض یخون ح

633 مسئلۀ امـل و  کمـان  یا زایامل باشد کست بدن نوزاد یمان، الزم نیدر نفاس بودن خون زا
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خون  ،دیآیرون میه همراه او بک ی، خوندیایا بیامل شدن به دنکه اگر نوزاد قبل از کباشد، بل یعیطب
اگـر   کـه  ا چهار قابله نظر بدهندیاز رحم زن خارج شود و خود زن  یانفاس است و اگر خون بسته

شود نفاس یه همراه آن خارج مک یند، خونکشد و عرفاً والدت هم صدق یماند بچّه میدر رحم م
جمـع  رّمـات نَفسـا و واجبـات استحاضـه     ان محیاطاً میند، احتکاگر عنوان والدت عرفاً صدق ن .است

 ند. ک

639 مسئلۀ آنان وجود دارد:  یش از ده روز باشد چند حالت برایه خون نفاسشان بک یزنان 

ه یعادت خود را نفاس و بق یروزها ۀاندازبه د یداشته باشند، باخاص ض عادت یدر حچنانچه  -3
 را استحاضه قرار دهند. 

را  انـدازه  د به آنیابد، بایر ییخون تغ یهانشانهچنانچه  د،اننداشته خاص ض عادتیاگر در ح -9
 ش از ده روز نباشد، نفاس قرار دهند. یاه رنگ است، اگر بیه سک

بـه  د یـ نواخت بوده است، باکیز یخون ن یهااند و نشانهنداشتهخاص ض عادت یدر حچنانچه  -1
ان آنها متفاوت باشـد، بنـا بـر    کیزدنفاس قرار دهند و اگر مقدار عادت نخود شان یعادت خو ۀانداز
ست اط واجب آنین حالت و حالت دوم احتیدر ا .د هفت روز اول را نفاس بدانندیاط واجب بایاحت
ز عمـل  یـ انجام ندهند و به وظائف مستحاضه ن ،ه بر حائض حرام استکرا  ییارهاکه تا روز دهم ک
 نند. ک

631 مسئلۀ ض عـادت یست اگر در حگذرد، مستحب ایه خون نفاسشان از ده روز مک یزنان 
ــا روز هجــدهم      خــاص ــم ت ــد از روز ده ــد بع ــادت ندارن ــر ع ــادت و اگ ــس از ع ــد، از روز پ دارن

 نند. کاجتناب  ،ه بر نَفسا حرام استک ییارهاکمستحاضه را انجام دهند و از  یارهاکمان،یزا

631 مسئلۀ عادتش خون  یش از روزهایب ، ولیمتر از ده روز باشدکض او یه عادت حک یزن
اط واجـب تـا   یعادت خود نفاس قرار دهد و پس از آن بنا بر احت یروزها به اندازۀد ید، بانینفاس بب

نـد و پـس از دو روز تـا روز دهـم، وظـائف مستحاضـه را انجـام بدهــد و        کدو روز عبـادت را رهـا   
 ،ن صـورت اگـر خـون از ده روز بگـذرد    یـ نـد؛ در ا ک کتـر  ،ه بـر نَفسـا حـرام اسـت    کرا  ییارهاک

را  ییاستحاضـه قـرار داده و عبادتهـا    نیزپس از عادت تا روز دهم را  ید روزهایااستحاضه است و ب
 ند.کقضا  ،ه در آن روزها انجام ندادهک

635 مسئلۀ دو ایـن  از  یکـ ی یننـد، دارا یبیشـتر خـون مـ   یماه ب کیمان تا یه بعد از زاک یزنان
 حالت هستند: 

ده و ده روز پـس از آن  قـرار دا نفـاس   شـان عادت به انـدازۀ دارند، خاص ض عادت یاگر در ح -3
را  ین ده روز اگـر خـون  یاستحاضه است و پس از گذشت ا (عادت ماهانه باشد یچه در روزها)گر
 ض را نداشـته باشـد،  یخـون حـ   ۀگرچـه نشـان   ،ض اسـت یحـ  ،باشد شانعادت ینند در روزهایبیه مک

د خـوب  هـر چنـ   ،ض اسـت یح ،ض را داشته باشدیح ۀعادت نباشد و نشان یاگر در روزهاهمچنین 
ض را هـم  یحـ  یهـا عـادت نباشـد و نشـانه    یاگر در روزهـا  یول ؛اط شودین صورت احتیاست در ا
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 استحاضه قرار دهند.  راآن دینداشته باشد، با

گفتـه شـد،    مسـئله ن یندارند، ده روز اول را مطـابق آنچـه در همـ    خاص ض عادتیاگر در ح -9
 ۀشـود، اگـر نشـان   یده میز ده روز دوم ده پس اک یحاضه است و خونآنست ده روز دوم ،نندکعمل 

 وگرنه استحاضه است.  ،ضیض را داشته باشد، حیح

636 مسئلۀ یو در بعضـ  ندهسـت  کام مشترکو اح مسائل یض در بعضیخون نفاس با خون ح 
 ،روه استکا میبر نَفسا هم حرام  ،روه استکا میه بر حائض حرام ک ییارهاک ۀبا هم فرق دارند، هم

دار و دخول در مساجد و توقـف  عزائم و سجده یهامانند قرائت سوره از آنها یچه حرمت بعضگر
همچنین  .ال استکاش از آنها مانند حنا بستن، ممنوع و محل یراهت بعضکاط و یدر آنها از باب احت

 ز واجب و مستحب است. یبر نَفسا ن ،ا مستحب استیآنچه بر حائض واجب 

633 مسئلۀ ر است: یب زیترتبه  ض و خون نفاس،یخون ح یعمده و اساس یتفاوتها 

 ندارد.  ینیخون نفاس حدّ مع یول ،ستیمتر از سه روز نکض یاقل خون ححد -3

 وجود دارد.  یثر نفاس اختالف جدکدر حدا یض اجماعاً و نصّاً ده روز، ولیثر حکحدّا -9

 ست. ین نینفاس چن یبلوغ است، ول ۀض نشانیح -1

در نفـاس   یولـ  ،طُهر و طهارت شـرط اسـت  اقل فاصله شدن ده روز ض، حدیدر تحقق دو ح -1
 وجود ندارد.  ین شرطیچن

 ست. ین نینفاس چن یول ،ابدییان میض پایدن حیزن با د ۀعدّ -5

 شود. یمان شروع میعدد نفاس از هنگام زا یول ،شودیدن خون شمارش میض با دیام حیعدد ا -6

638 مسئلۀ اگر در  و ام استحر با او یکیه در حال نفاس است باطل و نزدک یطالق دادن زن
 دهد. بفّاره ک ض گفته شدیام حکه در احک یدستوربه بهتر است ند، ک یکیحال نفاس شوهرش با او نزد

632 مسئلۀ خـود   یند و عبادتهاکشد، واجب است غسل  که زن از خون نفاس پاکیهنگام
ه خـون  کـ  ییروزها عه مجموکیند، در صورتیشدن دوباره خون بب کجا آورد و اگر پس از پارا ب
آنها نفاس اسـت   یمتر از ده روز باشد، تمامکا یشده، ده روز و  که در وسط پاک ییده و روزهاید

 ند.کد قضا یبا ،ام اگر روزه گرفتهیو در آن ا

690 مسئلۀ مانـده   یبـاق  یه در بـاطن خـون  کـ شود و احتمال دهد  کاگر زن از خون نفاس پا
 یشده است، برا که پاکمئن شد ند، اگر مطکپنبه و مانند آن خود را امتحان  ید با مقداریاست، با
 ند. کد غسل یعبادت با

693 مسئلۀ ییر عبادتهـا یانجام نماز و سـا  یبرا یه غسل نفاس را انجام داده، بنا بر اقوکیسک 
ه کـ سـت  ین ین جهت فرقـ یدر ا .اگرچه بهتر است ،ستیه طهارت در آنها شرط است وضو الزم نک

 ا پس از آن. یش از غسل انجام دهد یوضو را پ

  
 ت یم غسل مسّ
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699 مسئلۀ  یعنـ ینـد  ک اند، مسه سرد شده و غسلش ندادهکرا  یابدن انسان مرده یسکاگر 
طـور  بـه  ایهرچند در خواب  ،ت انجام دهدیم د غسل مسیاز بدن خود را به بدن او برساند، با ییجا

 د ویبـدن شـه   اط واجب مسیه بنا بر احتکبل .رده باشدک اط، باطن او را مسیا بنا بر احتیناخودآگاه 
ا هر سه غسـل او بـا آب خـالص و بـدون     یاند و مّم دادهیت ،غسل یجا ه او را بهک یامسّ بدن مرده

 م را دارد. کن حیز همیافور انجام شده است، نکسدر و 

691 مسئلۀ ت، موجـب واجـب شـدن غسـل     یـ رساندن ناخن و استخوان به ناخن و استخوان م
 یگر باعث تماس با بدن نشود، چه مومرده، ا یا مویزنده به بدن و  یرساندن مو یول ،شودیت میم

 اط است. یگرچه موافق با احت ،ستیا بلند، غسل واجب نیوتاه باشد کزنده 

691 مسئلۀ ه کـ  یان سقط شـده یجن یا حتّیه مرده و ک یااز بدن انسان به بدن بچه ییاگر جا
ماه هم سـاقط   ش از چهارین پیت واجب است و اگر جنیممس برسد، غسل  ،ماهش تمام شده چهار
ه مرده، هنگام تولّد با ظـاهر بـدن   ک یان چهار ماههین اگر جنیم را دارد، بنابراکن حیه باشد، همشد

ز اگر نوزاد پس از مرگ مادر و سرد شـدن بـدن او بـه    ین .ندکد غسل یند، مادر باکدا یمادر تماس پ
 .نـد کغسـل   ،تبالغ شد، واجب اسـ  یند، وقتکدا ید و هنگام تولّد با ظاهر بدن مادر تماس پیایا بیدن

 اط است. یگر تماس داشته باشند، وجوب غسل بنا بر احتیدکیا مادر فقط با باطن بدن ین یاگر جن

695 مسئلۀ بـا آن تمـاس    یسـ کت انجام شده باشـد و  یم ۀگانسه یه تمام غسلهاکیدر صورت
ت یاز بدنش را به بدن م ییش از تمام شدن غسل سوم جایاگر پ یول ،ستیند، غسل واجب نکدا یپ

 تمام شده باشد.  تکه از بدن اگرچه غسل سوم آن ،شودیغسل بر او واجب م ،دبرسان

696 مسئلۀ  استخوان است یه داراک یاند، قسمته غسلش ندادهک یاا مردهیاگر از بدن زنده، 
ت یممس د غسل یند، باک مس راآن یسکه قسمت جدا شده را غسل دهند، کش از آنیجدا شود و پ
دا شده استخوان نداشته باشد، اگر از زنـده جـدا شـده، مـسّ آن     ه جک یاگر قسمت یول ،انجام بدهد

 ند. کد غسل یاط واجب بایاگر از مرده جدا شده، بنا بر احت یول ،شودیموجب غسل نم

693 مسئلۀ اط واجـب موجـب   یـ بنا بر احت ،اندغسل نداده راآن ت جدا شده ویه از مک یدندان
 ست. یو گوشت ندارد، موجب غسل ن ه از زنده جدا شدهک یاستخوان و دندان یول ؛شودیغسل م

698 مسئلۀ پس بر او واجب است که ند، ک را مس یتیوانه، میا دینابالغ و  ۀه بچّکیدر صورت
 نند. کغسل  یا رفع دیوانگیاز بلوغ و 

692 مسئلۀ  غسـل   کیـ ند، ک ت را چند بار مسیم کیا یند و ک ت را مسیچند م یسکاگر
 ند. کیت میفاکت یممس 

610 مسئلۀ  ه در آنها ک ییزهاینماز و چ یابت است و برات مانند غسل جنیممس انجام غسل
 رند. یوضو بگ بهتر است ند، اگرچهکیت میفاک ،طهارت شرط است

613 مسئلۀ بـا   یکیت بر او واجب شده، ورود و توقف در مساجد، نزدیه غسل مسّ مکیسک
عبادتهای دیگر که طهارت  نماز و یندارد و برا یاو مانع یدار براسجده یهاهمسر و خواندن سوره
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 آنها شرط است و نیاز به وضو دارد، باید غسل کند و بنا بر احتیاط مستحب وضو هم بگیرد. در
619 مسئلۀ ا یـ نـد  ککه برای رفع گرفتاری یا برای اینکه کار یا خوی ناپسندی را ترک کسی

را انجام دهد، آن غسل بر او  یه غسلکند کاد یا سوگند یرا انجام دهد، نذر، عهد  یه امر راجحکنیا
 ند. کا سوگند خود عمل ید به نذر، عهد یو با شودیواجب م

  
 مستحب  یغسلها

611 مسئلۀ تعـداد   ااز فقه یبعض یار است حتّیمستحب در شرع مقدس اسالم بس یغسلها
 آنهاست:  ۀاند و از جملا به صد عدد رساندهآنها ر

ظهر انجام  کیوقت آن از اذان صبح تا ظهر روز جمعه است و بهتر است نزد کهغسل جمعه  -3
 .نجام دهدا راآن ت ادا و قضا تا غروب جمعهیبهتر است بدون ن ،تا ظهر انجام ندهد راآن اگر .دشو

دانـد در  یه مـ کیسک .بجا آورد راآن یمستحب است روز شنبه قضا ،ندکاگر در روز جمعه غسل ن
 اگر عهه در شب جمکبل ،شنبه انجام دهدتواند غسل را در روز پنجیم ،ندکیدا نمیروز جمعه آب پ

گر روز جمعـه تـا هنگـام    . اح استیصح ،جا آورده مطلوب خداوند عالم باشد بکنید ایغسل را به ام
د: یجمعه بگوز مستحب است هنگام غسل یند و نکمستحب است غسل را اعاده  ،ردکدا یزوال آب پ

مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٍوَآلِ یهُ وَ رَسُولُهُ، أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَداً عَبْدُلَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّ کیإِلَّااللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِأَشْهَدُ أَنْ لَاإِلَهَ»
 ،مـرد، زن، حاضـر  بـرای  استحباب غسل جمعه  و در« نَیمِنَ الْمُتَطَهِّرِ ینَ وَ اجْعَلْنِیمِنَ التَّوَّابِ یوَ اجْعَلْنِ

 یه بنا بر اقوکبل ؛ستین یرقآورد، فیجا ما نماز ظهر بیخواند و یه نماز جمعه مکیسکمسافر و آن 
 غسل جمعه را انجام دهد. نیز  ز استیفهمد و ممیه خوب و بد را مکهم  یابچه ،مستحب است

ست یاز شب ب .د ثوابیو ام قصد رجابه فرد آن،  یز تمام شبهایغسل شب اول ماه رمضان و ن -9
رمضان تمـام   کمبار ماه یوقت غسل شبها .ندکهر شب غسل که مستحب است ماه رمضان م کیو 

م تا آخـر مـاه، بهتـر    کیست و یاز شب ب ؛غروب بجا آورده شود کیبهتر است نزد لیو ،شب است
جـز  به ست و سوم یمستحب است در شب بهمچنین  ن نماز مغرب و عشا انجام داد،یاست غسل را ب

 غسل هم در آخر شب انجام دهد.  کیعمل غسل اول شب 

ه در اول کـ بهتـر اسـت    ، امـا ز اول مغرب تا اذان صبح اسـت آن اوقت  کهد فطریغسل شب ع -1
 شب انجام شود. 

ه کـ بهتـر اسـت    امـا وقت آن از اذان صبح تا غروب است  کهد قربان ید فطر و عیغسل روز ع -1
 د ثواب باشد. یو ام قصد رجابه اگر از ظهر تا غروب بجا آورد،  ،د انجام شودیش از نماز عیپ

ه وقت غسل روز هشتم از اذان صبح تا غروب اسـت و در  کحجّه، یغسل روز هشتم و نهم ذ -5
 ظهر انجام دهد.  کینزد راآن بهتر است ، ولیروز نهم اگرچه از اذان صبح تا غروب است

 ش از ظهر انجام شود. یبهتر است پ کهر ید غدیغسل روز ع -6

 حجّه. یست و چهارّم ذیغسل روز ب -3
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جا شب مبعث بغسل را اگر  .و آخر ماه رجب اول و پانزدهم ید مبعث و روزهایغسل روز ع -8
 ت مطلق ثواب باشد. یبه ن ،آورد

قعده، یست و پنجم ذیع االول و بید نوروز، نهم و هفدهم ربیپانزدهم شعبان، ع یغسل روزها -2
 د ثواب انجام دهد. یر را به امیه سه غسل اخک آنست اطیهر چند احت

 ا آمده باشد. یه به دنه تازک یغسل دادن نوزاد -30

 رده باشد. کخوش استعمال  یر شوهر خودش بویغ یه براک یغسل زن -33

 یناچار به خاطراگر  یول ،ده باشدیخته رفته و او را دیبه دار آو یتماشا یه براکیسکغسل  -39
 ست. ی، غسل مستحب نفتدیا اتفاقاً نگاهش بیو 

 برساند.  ،انده غسلش دادهک یتیماز بدن خود را به بدن  ییه جاکیسکغسل  -31

 راآن از علمـا  یشده است و بعضار یبسد یکنسبت به آن تأ که ا حجیعمره  یغسل احرام برا -31
  3.اندواجب دانسته

طواف، وارد شدن به  یه، مسجدالحرام براکه قصد وارد شدن به حرم و شهر مکیسکغسل  -35
غسـل   کیـ  کـه را دارد  و حرم امامان معصـوم  ینه، مسجدالنّبیعبه، حرم و شهر مدک ۀخان
خواهـد چنـد مرتبـه مشـرّف شـود،      یه مک یوقت یز برایر شده و نکانجام چند مورد از موارد ذ یبرا
 ند. کیت میفاک

 نشاط در عبادت.  یغسل برا -36

 . دالشهدایارت حضرت سیرفتن به سفر خصوصاً سفر ز یغسل برا -33
 توبه.  یغسل برا -38

 متعال.  یخواستن حاجت از خدا یبرا غسل -32

 . کیا نزدیاز دور  ا امامانی امبریارت پیز یغسل برا -90
611 مسئلۀ عت اسـالم اسـتحباب آنهـا ثابـت شـده     یه در شـر کـ  ییبا تمام غسـلها  یبنا بر اقو، 

 یولـ  ،اط اسـت یـ گرچه گرفتن وضو مطابق با احت ،ندکیت میفاکز یتوان نماز خواند و از وضو نیم
ت یـ فاکاط واجـب از وضـو   یـ بنـا بـر احت   ،شودیجا آورده مد ثواب بیو ام قصد رجابه  هک ییغسلها

 یارکـ قبل گفته شـد، انجـام دهـد و     مسئلۀ 35 ۀه تا شمارکرا  ییاز غسلها یکیضمناً اگر  ؛ندکینم
 ند. کشود و مستحب است دوباره غسل یند، غسل او باطل مکیه وضو را باطل مکند ک

615 مسئلۀ  جـا آورد غسـل ب  کیـ آنهـا   ۀت همیمستحب باشد و به ن یسکاگر چند غسل بر، 
جـا آورد  ا چنـد غسـل مسـتحب ب   ی کیا یا چند غسل واجب و ی کیه اگر بخواهد کبل ؛است یافک
 ند. کیت میفاکآنها  ۀغسل انجام دهد و از هم کیآنها  ۀت همیتواند به نیم
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 مّمیت

 یکپا و صرف یو جسم ینظافت ظاهرمّم تنها یغسل، وضو و ت ۀگانهمت طهارات سکحفلسفه و 
ن معنا متصوّر است، یدر غسل و وضو اکه بپذیریم ست و اگر ین یرونیب یهایدیها و پلیبدن از آلودگ

عت یو دسـتورات شـر   یام الهـ کـ احموضـوع ایـن اسـت کـه     وجود نـدارد.   یزین چیمّم چنیدر تاما 
 یول ،ل استیو تحل کقابل دراز آنها  یه برخکاست  یسلسله عوامل و مصالح کی یدارا یاسالم

ه اسـاس و  کـ نست یست. مهم ایل نیو تحل کار و عقول قابل درکاف ۀهم یو برا یثر آنها به راحتکا
م شدن در برابر عظمت حضرت حـق  یاد و تسلیت، انقیقت عبودیحق یام الهکاح ۀهم کروح مشتر

 ۀرا در برابـر اراد  یو بنـدگ  م و روح اطاعـت یخاضع باش ین الهیه در برابر فرامکنیگر ایو د باشدمی
اده یـ پ یقـ یو حق یصـورت جـدّ  بـه  مّم ین معنا در وضو، غسل و تـ یم و اگر اینکت یاو تقو ۀمانیکح

ن جهـت  یـ در ا کـه رد کـ دا خواهد یخودش را پ یواقع یشود، در آن هنگام طهارت از حدث، معنا
 هستند.  کر عبادات مشتریمّم و سایوضو، غسل و ت

   
 مّمیت تیفیک

616 مسئلۀ و صـورت  بـه   دن آنهـا یشـ کن و یف دست بر زمـ کم عبارت است از زدن دو مّیت
 ر: یط زیپشت دستها با شرا

 ند. کیمّم میا غسل تیوضو  یجا ه بهکند کت ین -3

 بزند.  ،ح استیمّم به آن صحیه تکیزیف دو دست را با هم به چکت یبعد از ن -9

سـر   یه موک یین از جاییاز باال به پاو دو طرف آن  یشانیف دو دست را بر تمام پکگاه آن – 1
 یو رو یشـان یف دو دست بـر تمـام پ  که تمام کیطوربه ،شدکب ینیب یابروها و باال یده تا روییرو

 ده شود. یشکده شود و بهتر است بر تمام صورت یشکابروها 

ف کـ ف دست چپ را بر تمام پشت دست راست از مچ تا سر انگشـتان و تمـام   کسپس تمام  -1
ن بزند یف دو دست را به زمکدوبار اط یشد و بنا بر احتکاست را بر تمام پشت دست چپ بدست ر

بـار  کیـ شـد و  کو پشـت دسـتها ب   یشـان یف دسـتها را بـر پ  ک، پسسهم بزند و به و بعد دو دست را 
 یکی ،جا آوردمّم بیاط دو تیشد و بنا بر احتکن بزند و بر پشت دستها بیف دو دست را به زمکگرید

ح داده یضـ اط تویـ ه در بند چهـار قبـل از احت  کگونه اط گفته شد و دوم آنین احتیه در اک یلکبه ش
 شد. 

613 مسئلۀ یکـ یت یـ فیکل و کمّم بدل از غسـل از نظـر شـ   یمّم بدل از وضو و تیت یبنا بر اقو 
 م همان غسل را دارد. کح یمّم بدل از هر غسلیهستند و ت

  
 ح استیمّم بر آنها صحیه تک ییزهایچ

618 مسئلۀ وزه، سـنگ گـچ، سـنگ    کـ ل پخته مانند آجر و لوخ، گِکگ، ی، رکامّم بر خیت
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ه کـ روزه یـ ق و فیمّم بر جواهرات مانند عقیت یول ؛ح استیها صحگگر سنی، سنگ مرمر و دکآه
خـالص اسـت و بنـا بـر      کخـا  ،باطل است و افضل از هر آنچه گفتـه شـد   ،ندیگوین نمیبه آنها زم

اط یـ گـر مخصوصـاً سـنگ مقـدم داشـت و احت     ید یازهـ یرا بـر چ  کد خاین است باکاط تا ممیاحت
 ند. کمّم نیو گل پخته ت که بر گچ و آهکست مستحب آن

612 مسئلۀ یوسـنگ  یو آجـر  یگلـ  یوارهـا یمّم بر دیت ،در دسترس باشد که خاک یتا زمان 
 کنمنـا  کن و خایا زمیبهتر است بر سنگ و  کخش کن و خایاط است و با بودن زمیخالف احت

 مّم نشود. یت

610 مسئلۀ آلود ماننـد  غبـار  یزهـا ید بـر چ یـ با ،دا نشـود یح است پیمّم بر آن صحیاگر آنچه ت
ا آنهـ  یان دهـد تـا رو  کـ د اول آنهـا را ت یآنهاست، با یالرد و اگر غبار در البهکمّم یفرش و لباس ت

مّم یتوانـد بـر گِـل تـ    یمـ  ،آلود هم نباشدز غباریچچنانچه  ند وکمّم یبر آنها ت سپسآلود شود و غبار
مّم ید نمـاز را بـدون تـ   یـ ن بایعنوان فاقد طهـور به اط واجب یبنا بر احت ،دا نشودیهم پند و اگر آن ک

 جا آورد. ب راآن یبخواند و بعداً قضا

613 مسئلۀ کرده و خـا کـ گـر غبارهـا را جمـع    یز دیا هر چیان دادن فرش و کاگر بتواند با ت 
ند و کآلود نباس غبارا لیمّم بر فرش ین فرض تیار را انجام بدهد و در اکن یواجب است ا ،ندکه یته

ار را انجام دهد و بر گل کن ید ایآورد، بادر کصورت خابه  راآن ند وک کاگر بتواند گل را خش
 ند. کمّم نیت

619 مسئلۀ مخلـوط    -مّم بـر آن باطـل اسـت   یه تـ کـ  -اهکمانند  یزیگ، چیو ر کاگر با خا
گ یـ ا ریـ  کخـا ه در کـ م باشـد  کـ  یقـدر بـه  ز یـ اگـر آن چ  یند، ولـ کمّم یتواند بر آن تیشود، نم
 ح است. یگ صحیو ر کمّم بر آن خای، تشده باشد کمستهل

 ح است: یمّم بر آنها صحیه تک ییزهایط چیشرا

611 مسئلۀ ر را داشته باشد: یط زید شراینند باکیمّم میه بر آن تک یزیچ 

اط نماز یوجود نداشته باشد بنا بر احت ،ح استیمّم بر آن صحیه تک یکز پایباشد و اگر چ کپا -3
 هم بعداً انجام دهد.  راآن یمّم بخواند و قضاین ترا بدو

مّم یباشد و اگـر ندانـد محـل تـ     ید غصبینبا ، نیزندکیمّم میه در آن تک ییفضا ؛نباشد یغصب -9
ننـده خـودش   کاگـر فرامـوش    یولـ  ،ح اسـت یند صـح کمّم یرده باشد و تکا فراموش یاست  یغصب

 است.  یت خودش باقت عمل به قوّیغوضه مبکرا چال است، کمّم او محل اشیت ،غاصب باشد

611 مسئلۀ  سـپس  ،نـد کمّم یح است و بـر آن تـ  یصح یزیمّم بر چیه تکن داشته باشد یقیاگر 
 د دوباره بخواند. یبا ،مّم خوانده استیه با آن تکرا  ییز باطل بوده، نمازهایمّم بر آن چیبفهمد ت

  
 مجاز است مّمیتی که موارد

 رد: کمّم یسل، تا غیوضو  یاجبه د یدر هفت مورد با
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615 مسئلۀ ند. کمّم ید تیبا ،ن نباشدکا وضو ممیغسل  به اندازۀآب  ۀیاگر ته 

616 مسئلۀ ا یـ وضـو   یآن بـرا  ۀیـ ته ید برا یبا ،باشد و آب نداشته باشد یاگر انسان در آباد
در ابان و دشت باشد، یاگر در صحرا و ب ؛وس گرددیدا شدنش مأیه از پکند کجستجو  قدرآنغسل 

ر و ه عبوکاست  یاشجار و درختان یا دارایو  یو بلند یپست یو دارا نباشدن هموار یمز کهصورتی
ست، یگر نیشتر از اطراف دیطرف ب کیست و احتمال وجود آب در یر نیان پذکام یسادگبه مرور 

ه ک یمیر قدیت کیط بر اوست به مقدار پرتاب یمح یارهیه داکاطراف  ۀاطاً به همیواجب است احت
گونـه  نیـ ن ایآب برود و اگر زمـ  ی، در جستجو(ست گامیحدود دویعنی)ردندکیپرتاب ممان کبا 
نـد و بنـا بـر    کجسـتجو   (صد گامحدود چهار یعنی)ریپرتاب دو ت به اندازۀد در هر طرف یبا ،ستین

ط یمح ۀریدا ۀند و همکچپ و جلو و عقب قناعت ن چهار خط راست و یاط واجب به جستجویاحت
ه کـ یسـ کن زمـان  یـ اط در ایـ ه بنـا بـر احت  کـ بل .نـد کا چهارصد گام جسـتجو  یست یبه خود را تا دو

 ند. کجستجو  ، بایدوس شودیه مأک یست تا مقداریل نکش مشیدارد و برا یالهیوس

613 مسئلۀ  ه همـوار  کـ  ینباشد، در طرف یهموار باشد و بعضبعضی قسمتها اطراف او در اگر
 ند. کست گام جستجو یدو به اندازۀست ین گونهنیه اک یچهارصد گام و در طرف به اندازۀاست 

618 مسئلۀ  آب در  یجستجو ،آب وجود ندارد طرف ا در همهی یفه در طرک دارد نیقیاگر
 ست. یآنها الزم ن ۀا در همیآن طرف 

612 مسئلۀ دارد  نیقـ یچنانچه  آب وقت دارد، ۀیته یست و برایه وقت نماز او تنگ نکیسک
نباشـد و   یه مـانع کـ یدر صـورت  ،هسـت  نـد آب کد جسـتجو  یه باک یدورتر از مقدار یه در محلک

ه آب هسـت،  کـ نـدارد   نـان یاگر اطم یآب به آنجا برود، ول ۀیته ید برایبا ،داشته باشدنز ینمشقّت 
 ست. یرفتن به آن محل الزم ن

650 مسئلۀ ه اگـر  کـ بل ،نـد کاً جسـتجو  شخصـ ست انسان خودش یردن آب الزم نکدا یپ یبرا
ردن آب کدا یپ یاگر برا .است یافکند، کدا ینان پیافتن آب بفرستد و از قول او اطمی یرا برا یسک

ه جسـتجو  ک ییجاهمانمّم نماز بخواند و پس از آن معلوم شود در یند و با تکدا نیرده و پکجستجو 
ح است و اعاده و قضا نـدارد، گرچـه بهتـر اسـت اگـر وقـت       یآب وجود داشته، نمازش صح ،ردهک

  3.ره بخواندنمازش را دوبا ،وسعت داشته باشد
653 مسئلۀ  گر آب هسـت،  ید یا هر جاین و بارانداز یا داخل ماشیاگر احتمال دهد در منزل
 د شود. یامردن آن ناکدا یا از پیه آب وجود ندارد و کند کدا ین پیقیند تا کجستجو  قدرآند یبا
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659 مسئلۀ  جـا  ند و تـا وقـت نمـاز در همـان    کدا نیند و آب پکاگر قبل از وقت نماز جستجو
ا یرده کامل جستجو نکطور به هکه احتمال دهد کمگر آن ،ندکه جستجو کست یبماند، دوباره الزم ن

همچنین  .ندکد جستجو یاط واجب دوباره بایصورت بنا بر احتنیه در اکدا شده است، یه آب پکنیا
جـا بمانـد،   گـر، همـان  یند و تا وقـت نمـاز د  کدا نیند و آب پکاگر بعد از دخول وقت نماز جستجو 

 ست. یدوباره الزم ن یجستجو

651 مسئلۀ یا طـور یـ ه عادتاً قابـل تحمـل نباشـد    کسخت باشد  یقدربه آب  یاگر جستجو 
ه نتوانـد  کـ تنگ باشـد   قدرآنا وقت نماز یقابل توجه، بترسد  یزانیه بر جان و مال خود به مکباشد 

ه ک ینتواند، به آن مقدار راآن بتواند و اضافه بر یست و اگر به مقداریند، تفحص الزم نکجستجو 
 ست. یاند واجب و اضافه بر آن واجب نتویم

651 مسئلۀ اگـر   یولـ  ،رده اسـت کگناه  ،به دنبال آب نرود و وقت نماز تنگ شود اًعمد اگر
 جا آورد. بنیز   راآن یه بهتر است قضاکنیلو او ،ح استینمازش صح ،جا آوردمّم بینمازش را با ت

655 مسئلۀ  دا یـ نـد آب پ که آب وجـود نـدارد و اگـر جسـتجو     کن داشته باشد یقی یسکاگر
ه اگـر جسـتجو   کـ مّم نمـازش را بخوانـد و بعـد از نمـاز بفهمـد      یند و به دنبال آب نرود و با تـ کینم
جـا  است و نماز فاقد شرط ب یچون طهارت شرط واقع ،شد، نمازش باطل استیدا میرد آب پکیم

 آورده شده است. 

656 مسئلۀ و مّم بخوانـد  یه در وسعت وقت به سراغ آب نرود و نمـازش را بـا تـ   کیدر صورت
ح یاگر نماز را با قصد قربت انجام داده باشـد، صـح   ،هم وجود نداشته است یه آبکبعداً معلوم شود 

ط یاز شـرا  یگـر یر از قصـد قربـت شـرط د   یه غکا آنیند کدا نیه قصد قربت تحقق پکمگر آن ،است
 ن صورت نمازش باطل است. یه در اک ،صحت نماز محقق نشده باشد

653 مسئلۀ مّم نمـاز  یبـدون جسـتجو بـا تـ    چنانچـه   نگ است،ن دارد وقت نماز تیقیه کیسک
ه دوبـاره نمـازش را   کـ سـت  اط واجـب آن یـ ه وقت جستجو داشته، احتکبخواند و بعد از نماز بفهمد 

 ند. کقضا  راآن ،بخواند و اگر وقت گذشته است

658 مسئلۀ  ا دو یـ ش از آن وضو داشـته باشـد و بدانـد    یا پیاگر بعد از داخل شدن وقت نماز
 رد،یتواند وضو بگیا نمیشود یدا نمیآب پ ،ندکخود را باطل  یه اگر وضوک شاهد عادل خبر دهند

ه اگر احتمال کبل ،ندکباطل  راآن دینبا ،خود را نگه دارد یبتواند بدون ضرر و مشقّت وضوچنانچه 
توانـد  یا نمـ یشود ین نمکآب مم ۀیته ،ندکخود را باطل  یه اگر وضوکهم بدهد  ییح عقالیصح

 راآن اط واجـب یـ ند، بنا بر احتکخود را حفظ  یگر بتواند بدون ضرر و مشقّت وضورد، ایوضو بگ
 چه بعد از آن.  و ش از وقت نماز باشدیند، چه پکباطل ن

652 مسئلۀ دا یـ پآبـی  گر ید ،زدیه اگر آب را برکا دو شاهد عادل خبر دهند یه بداند کیسک
رده کـ ت یمعصـ  ،مّم بجـا آورد یت زد و نمازش را بایست و اگر آب را بریز نیختن آن جایند، رکینم

 ند. کقضا  راآن گرچه بهتر است بعداً ،ح استیاما نمازش صح
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660 مسئلۀ  ا مـال  یـ ه نسبت به جـان  کواجب است  یوضو در صورت یردن آب براکجستجو
ا احتمـال  یـ داشـته باشـد    3ینـان عـاد  یا اطمیـ اگر بدانـد   یول ،ان نداشته باشدیخود، خوف ضرر و ز

وانـات درنـده متوجـه او    یا حیـ از جانـب دزد   یسراغ آب برود خطـر ه اگر کبدهد  ییح عقالیصح
ر قابـل تحمـل   یـ ه عادتـاً غ کـ شود یم یو سخت یماند و موجب سردرگمیا از قافله عقب میشود یم

 ست. یردن آب واجب نکجستجو  ،است

  
 مورد دوم

663 مسئلۀ  آب ه با آن ک یالهیا نداشتن وسیا جانور درنده یا ترس از دزد ی یریعلت پبه اگر
ا استعمال آن یافتن آب یز اگر یند و نکمّم یواجب است ت ،به آب نداشته باشد یند، دسترسکفراهم 
مّم یند و نماز را با تکمّم ید تیبا ،ندک تحمل راآن کسی نتوانده کاو مشقّت داشته باشد  یبرا یطور

 بخواند. 

669 مسئلۀ در  ا آبیـ ست مت معمول ایه چند برابر قکاج دارد یاحت یانهیآب به هز ۀیاگر ته
نـد  که و اجـاره  یـ راکا یند که ید تهیه باک است یوسائل مندازیدن آب از چاه نیشک یچاه است و برا

 ۀیـ ه تهکـ مگـر آن  ،آب واجب است ۀیرا تهیند، زکه ید تهیمت معمول باشد، بایهر چند، چند برابر ق
ه کحمل داشته باشد ر قابل تیه نسبت به حال او ضرر غکنه بخواهد یهز قدرآنل، ید وسایآب و خر

 ست. ین صورت واجب نیدر ا

  
 مورد سوم

661 مسئلۀ  ا یدا شود یدر او پ یبیا عیض شود یه مرکاگر از استعمال آب بر جان خود بترسد
معالجه شود، واجب اسـت  یا به سختیند کدا یشدت پ یماریا بیگردد  یماریشدن ب یموجب طوالن

 رد. یند و با آن وضو بگکه یجب است تهش ضرر نداشته باشد وایاگر آب گرم برا. ندکمّم یت

661 مسئلۀ احتمـال   یه اگر طـور کاو ضرر دارد، بل یه آب براکند کن یقیست انسان یالزم ن
 ند. کمّم ید تیبا ،دا شودیاو ترس پ یجا باشد و از آن احتمال براه در نظر مردم بکدهد 

665 مسئلۀ  ش یبراه آب کش از نماز بفهمد یند و پکمّم یا ترس از ضرر تین یقی ۀواسطبه اگر
اگـر   ،اط دوباره نمازش را بخواندیمّم او باطل است و اگر بعد از نماز بفهمد بنا بر احتیت ،ضرر ندارد

 ح است. یه نمازش صحکن است یا یچه اقو

666 مسئلۀ رد و بعـد  یا وضو بگیند کغسل چنانچه  ،او ضرر ندارد یداند آب برایه مکیسک
 صـحت نمـاز بـا    یاقـو  ،رده باشدکقربت  ه قصدکیدر صورت ،او ضرر داشته است یبفهمد آب برا

                                                             
یار رود و یا بسـ آن نمیاحتمال خالف  است از باورهایی که بطور معمولاطمینان عادی در فقه و در اصول فقه عبارت  .3

 قالیی بر خالفش نیست.الف آن رخ دهد در حدی که احتمال عنادر است که خ
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 ند. که خوانده اعاده کرا  ی، نمازآنست اط مستحبیاحت ، گرچهآنست

   
 مورد چهارم

663 مسئلۀ  ه کـ  یطوربه ،ا همراهانش بترسدیا زن و فرزند یاگر از استعمال آب بر جان خود
شوند یض میمر ایتلف  یا همراهانش از تشنگیخود او  ،ا غسل برساندیاگر آب را به مصرف وضو 

د یـ چه علم داشته باشد و چـه نداشـته باشـد، با    ،ه تحمل آن مشقّت داردکشوند یتشنه م یقدربه ا ی
 یه همراه اوست و معموالً سرش را بـرا کر آن یمانند اسب، استر و غ یوانیند و اگر بترسد حکمّم یت

ه کـ یسـ کاگـر  . خودش نباشدوان مال یهر چند ح ،ندکمّم ید تیرد بایبم یبرند، از تشنگیخوردن نم
، نیـز همـین   شـود یتلـف مـ   ،دنبه او نده ه اگر آبکتشنه باشد  یطوربهحفظ جان او واجب است 

 . حکم را دارد
668 مسئلۀ نـد و آب  کت یـ فاکا غسل یوضو  یه براکداشته باشد  یکاگر همراه خود آب پا
ست، اگر بر جان موثر ایه در رفع تشنگکباشد  یه نجس است و به مقدارکهم داشته باشد  یگرید

ست نیه مصرف آب نجس حرام است مانند اک یند، چون مواردکمّم ید تیخود و همراهان بترسد با
 یخود و فرزندانش ترس یه همراه اوست بترسد و براک یوانیح یاگر برا ، ولیوجود ندارد یه آبک

 کبا آب پـا  دارد ویوانات همراه نگاه میمصرف ح ین صورت آب نجس را براینداشته باشد در ا
 ند. کیا غسل میوضو 

  
 مورد پنجم

662 مسئلۀ ا لبـاس نجـس   یـ ردن بـدن  کـ  که همراه دارد به مصرف پاک یاگر ناچار باشد آب
د آب را بـه  یـ نـد با کمّم یه بـر آن تـ  کـ نداشته باشد  یزیچچنانچه  یند، ولکمّم ید تیبا ،خود برساند

ا یبدن  ،مّمیش از تیاط پیا بر احتمصرف وضو برساند و با بدن نجس نماز بخواند و در صورت اول بن
 ند. کر یلباس خود را تطه

  
 مورد ششم

630 مسئلۀ مـثالً   ،ندارد یگریظرف د ،ه استعمال آن حرام استک یا ظرفیر از آب و یاگر غ
ا غسل، یوضو  یجا د بهیبا، ندارد یگریز دیا ظرف چیر از آن آب یاست و غ یا ظرفش غصبیآب 

 ند. کمّم یت

  
 مورد هفتم

633 مسئلۀ  تمام  ،ندکا غسل یرد یه اگر بخواهد وضو بگکتنگ باشد  یقدربه نماز اگر وقت
 ند. کمّم ید تیبا ،شودیوقت خوانده ماز از نماز او در خارج  یا مقداری

639 مسئلۀ واجـب   ،دناز به وقت داشته باشیاندازه ن کیدو به  مّم هریه وضو و تکیدر صورت



 319 مّمیاحکام ت

اگـر   یولـ  ،شـود ینماز در وقت خوانـده مـ  تمام  ،ندکمّم یتچنانچه  داندیرد و اگر میاست وضو بگ
مّم یواجب است تـ  ،ا نهیماند یم ینماز باق یا وقت برایه آکد دار کند، شکا غسل یرد و یوضو بگ

 مّم بخواند. یند و نماز را با تک

631 مسئلۀ  ا غسـل نداشـته باشـد   یه وقت وضو کد بیندازر یتأخبه  یقدربه اگر عمداً نماز را، 
ز یـ آن نمـاز را ن  یه قضـا کـ ست اط آنیح است، اگرچه احتیمّم صحیت انماز او ب یرده، ولکت یمعص

 بخواند. 

631 مسئلۀ در  ،رده استکمّم یوقت ت یخاطر تنگبه  یوضو دارد، ول به اندازۀه آب ک یسک
از  ه داردکـ را  یآبـ  ،وضو الزم اسـت  یه براک یه بعد از نماز و بعد از گذشتن مقدار زمانکیصورت

ت یـ فاکبـوده   ینمـاز قبلـ   یه بـرا کـ  یمّم قبلـ یند و تـ کمّم ید تیانماز بعد مجدداً ب یدست بدهد، برا
 دا شـده یـ ه پکـ  یافاصـله  یولـ  ،ن برودیا بعد از آن از بین نماز اول یاگر آن آب در ب یول ؛ندکینم
 یگـر یمّم دیبهتر است تـ  اگر چهند، کیت میفاک یمّم قبلیصورت تنیدر ا ،نباشد یافکوضو  یبرا
  نماز دوم انجام دهد. یبرا
635 مسئلۀ رده کـ فـه عمـل   یمّم بـوده و خـالف وظ  یوقت ت یخاطر تنگبه اش فهیه وظکیسک

رده است و با آن وضو و غسـل نمـاز خوانـده اسـت، چـه      کا غسل یآن وضو گرفته  یجا است و به
ا یـ طهـارت  بـرای   اًمطلقـ  ایـ خواندن همان نمـاز انجـام داده باشـد و     یوضو و غسل را مخصوصاً برا

ردن کخاطر عمل به ح است، گرچه یه نمازش صحکست نیا ین نماز، اقور از خواندیگر غیات دیغا
 رده است. کت یفه معصیبه خالف وظ

636 مسئلۀ نـد و نمـاز را   کا غسل یرد یتواند وضو بگیه مکوقت دارد  یااندازه اگر انسان به
ا یـ نـد  کد غسـل  یـ با ،هم وقت ندارد هسور به اندازۀه اگر کآن بجا آورد، بل یمستحب یارهاکبدون 
 رد و نماز را بدون سوره بخواند. یبگ وضو

633 مسئلۀ جـا آورد  مّم نمازش را بیا غسل وقت ندارد و با تیوضو  یند براکه گمان کیسک
 ا غسل نمازش را دوباره بخواند. یاط واجب پس از وضو یو بعد بفهمد وقت داشته است، بنابراحت

638 مسئلۀ یمقتضـا  ،وقـت داشـته باشـد    یدر اصل وسعت و تنگـ  که شک یدر تمام موارد 
 ند. کا غسل یبگیرد واجب است وضو  کن در موارد شیوقت است، بنابرا یاستصحاب بقا

   
 مّم یام تکاح

632 مسئلۀ یه براکنیت عالوه بر ایت دارد و در هنگام نیاز به نیگر نیز مانند عبادات دیمّم نیت 
ز ا بـدل ا یـ ه بدل از وضو است کند کن یواجب است مع ،د انجام شودیانجام فرمان خداوند متعال با

ت یه اشتباه نکیدام غسل است و در صورتکه بدل از کند کن ید معیغسل، اگر بدل از غسل است با
 شود. یمّم او باطل میند، تکن نیمع راآن مّم، بدل از غسلیا در تیند ک

680 مسئلۀ اًعمـد  مّم او باطل است، چهیند تکا پشت دستها را مسح نی یشانیاز پ یاگر مقدار 
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د تمام یه بگوکن قدر یست و همیاد الزم نیدقت ز ی، ولرا نداند مسئله ای کرده باشد ا فراموشیباشد 
 است.  یافکو پشت دستها مسح شده  یشانیپ

683 مسئلۀ رده، واجب است از باب که تمام پشت دستها را مسح کند کدا ین پیقیه کنیا یبرا
 ست. یان انگشتان الزم نیردن مکمسح  یند، ولکباالتر از مچ را هم مسح  یمقدمه مقدار

689 مسئلۀ بـه  ن آنهـا  یجـا آورد و اگـر بـ   پشت سر هـم ب  راآن یارهاکمّم یاجب است در تو
وپشت دستها را  یشانیاط واجب پیباطل است، بنا بر احت ،ندکیمّم میند تیه نگوکفاصله دهد  یقدر

 ند. کن مسح ییاز باال به پا

681 مسئلۀ باشـد و  کز پشـت دسـتها پـا   یـ و دسـتها و ن  یشـان یاطاً پیمّم واجب است احتیدر ت 
ف دسـت نجـس   کـ واجب است با همـان   ،شدکآب ب راآن ف دست نجس باشد و نتواندکچه چنان
 ند. کمّم یدوباره ت ،است کاطاً با پشت دست هم اگر پایند و احتکمّم یت

681 مسئلۀ ره باشـد را از  یر از جبیه غک یگریا هر مانع دید انگشتر یبا ،ندکیمّم میه تکیسک
 ند. کطرف رب راآن دیبا نیز باشد یپشت دستها مانع ا دریف کا ی یشانیاگر در پ .رون آوردیدست ب

685 مسئلۀ چنانچـه   ،اسـت  یا پشـت دسـتها مـانع   یـ ف کو  یشانیه در پکدهد یاگر احتمال م
 ست. ین یه مانعکند کدا یپ نیقیند تا کد جستجو یبا ،جا باشدم بعمواحتمال او در نظر 

686 مسئلۀ مده باشـد، در  آ یشانیسر به پ یاگر مو یول ،شودیمّم نمیپشت دستها مانع ت یمو
 نار بزند. ک راآن مّم واجب استیحال ت

683 مسئلۀ شده باشد (رهیجب)آن پانسمان یه روکباشد  یا پشت دستها زخمی یشانیاگر در پ، 
، ایـن  ند و نمازش را بخواندکمّم یپانسمان ت یتواند بر رویم ،ندکباز  راآن تواندیه نمکیدر صورت

 نه اعاده دارد و نه قضا. نماز 

688 مسئلۀ واجـب اسـت از    ،نـد کمّم یند، اگر نتواند خودش تـ کمّم یب است ته واجکیسک
ان کـ در صـورت ام  ،مّم دهـد یرا تـ  یگریخواهد دیه مکیسک .مّم دهدیه او را تکبخواهد  یگرید
ن بگـذارد و  یزمـ  یاو را رو یه دستهاکان ندارد کن بزند و اگر امیآن شخص را به زم ید دستهایبا

در هر حال خود  ،شدکاو ب یو دستها یشانین بزند و به پیود را به زمخ ید دستهایمّم دهد، بایاو را ت
 ند. کمّم را بیت تید قصد و نیمّم داده شده بایآن شخص ت

682 مسئلۀ به گذشـته اعتنـا    3رده استکرا فراموش  یه قسمتکند ک کمّم شیاگر در وسط ت
 ا آوردن هـر جـ بجا آورد و اگر بعـد از ب  راآن از بعد و کوکقسمت مشواجب است که  یول ،ندکن

 را دوباره انجام دهد.  قسمتاطاً همان یا نه احتیح انجام داده یصح راآن هکند ک کش قسمتی

620 مسئلۀ مّم او یا نـه، تـ  یـ رده کـ مّم یه درسـت تـ  کـ نـد  ک کاگر بعد از مسح دست چپ ش

                                                             
  تجاوز به کتب اصول مراجعه شود.   ۀتجاوز؛ برای دانستن قاعد ۀمطابق قاعد. 3
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ه در آن کـ او در مسح دسـت چـپ بـوده و فاصـله هـم نشـده باشـد         که شکنیح است، مگر ایصح
 ند. کسح د دست چپ را میصورت با

623 مسئلۀ ینماز قضا یند و اگر براکمّم ید قبل از وقت تیمّم است نبایاش تفهیه وظکیسک 
وس یردن آب مـأ کـ دا یـ باشـد و از پ  یند و عذرش بـاق کمّم یا مستحب مثالً قبل از وقت تیواجب و 

ه اگـر وقـت نمـاز داخـل     کـ ه علم داشته باشد کیدر صورت ؛ندتواند نماز بخوایمّم میشود با همان ت
 ند. کمّم یواجب است قبل از وقت ت ،ردکدا نخواهد یردن قدرت پکمّم یود بر تش

629 مسئلۀ مانـد یمـ  یداند عذرش تا آخر وقـت بـاق  یاگر م ،مّم استیاش تفهیه وظکیسک، 
اگر علـم دارد عـذرش تـا آخـر وقـت       یند و نمازش را بخواند، ولکمّم یتواند در وسعت وقت تیم
جـا  ا غسـل نمـازش را ب  یـ  ند تا با وضـو کاط واجب صبر یبر احت شود، بنایطرف مماند و برینم یباق

نـدارد،   شطرف شدن عذراگر علم به بر ؛مّم نمازش را انجام دهدیوقت با ت یه در تنگکنیا ایآورد 
 ند. کد صبر یاطاً بایطرف شود، احته عذرش برکدهد یاحتمال م یول

621 مسئلۀ رده کـ مّم یاست و ت به زوال عذرش نداشته یدیاگر در اول وقت معذور بوده و ام
طرف شود، نمازش اعـاده و قضـا   ه در آخر وقت عذرش برکیو نمازش را خوانده است، در صورت

 جا آورد. ا با غسل بیندارد، گرچه مستحب است نماز را دوباره با وضو 

621 مسئلۀ بمانـد و   یه عذرش بـاق کند، اگر بترسد کا غسل یرد یتواند وضو بگیه نمکیسک
مّم بخوانـد و بهتـر   یخود را با تـ  ۀقضا شد یتواند نمازهایقضا نشود، م یهاموفق به انجام دادن نماز

ن یه وقت معـ ک یمستحب ینمازهاهمچنین  ا غسل دوباره بجا آورد ویقضا را با وضو  یاست نمازها
عـذرش برطـرف    یمسـتحب  یه تـا آخـر وقـت نمازهـا    کـ مّم بخواند و اگر احتمـال دهـد   ید، با تندار
 ند. کتا آخر وقت الزم است صبر اط یشود، بنا بر احتیم

625 مسئلۀ خـاطر  بـه  مـثالً   ،نـد کمّم بـدل از غسـل   یو تـ  یارهیـ د غسل جبیاطاً بایه احتکیسک
از او  یمّم نماز بخواند و بعد از نماز حدث اصغریه در پشت اوست، اگر بعد از غسل و تک یجراحت

 ند. کمّم یبدل از غسل هم ت اطاًیرد و احتید وضو بگیبعد با ینمازها یند، براکسر زند، مثالً ادرار 

626 مسئلۀ نـد و  کیمّم بدل از وضو را هم باطل میت ،ندکیه وضو را باطل مک ییزهایتمام چ
نبود آب  یه براک یمّمیت ؛ندکیمّم بدل از غسل را هم باطل میند تکیه غسل را باطل مک ییزهایچ
 شود. یدا شدن آب و برطرف شدن عذر باطل میانجام شده با پ یگریا وجود عذر دی

623 مسئلۀ ۀهمـ  یمّم برایت کیند کتواند غسل یه چند غسل بر او واجب است و نمکیسک 
 ند. کمّم جداگانه بیت یت هر غسلیبهتر است به ن اگرچه ند،کیت میفاکآنها 

628 مسئلۀ آن غسل  یه براکرا انجام دهد  یارکند، اگر بخواهد کتواند غسل یه نمکیسک
انجـام  برای گرفتن وضو رد و یو اگر نتواند وضو بگند کمّم ید بدل از غسل تیردن واجب است، باک

 ند. کمّم ی، واجب است بدل از وضو تالزم است ارهاکآن 

622 مسئلۀ خوانـدن نمـاز وضـو     یست بـرا یالزم ننه تنها ند، کمّم یاگر بدل از غسل جنابت ت
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م اط واجب وضو هیند بنا بر احتکمّم یگر تید یاگر بدل از غسلها یست، ولیننیز ز یجا هکرد، بلیبگ
 ند. کمّم ید بدل از وضو تیرد، بایوضو بگ یخاطر عذربه رد و اگر نتواند ید بگیبا

300 مسئلۀ ه وضـو را باطـل   ک یارکاگر پس از آن  ،رده استکمّم یغسل ت یجا ه بهکیسک
اط واجـب  یـ احت بـر  رد و بنـا ید وضو بگیند، باکبعد نتواند غسل  ینمازها یانجام دهد و برا ،ندکیم
بـدل از   یکـ یمّم ید دو تـ یـ رد بایـ تواند بگیانجام دهد و اگر وضو هم نم مّم بدل از غسل همیت کی

 کیـ چنانچـه   ،مّم او بدل از غسل جنابت باشـد یاگر ت یبدل از وضو انجام دهد، ول یگریغسل و د
 ست. یالزم ن یگریمّم دیاست و ت یافک ،انجام دهد  (اوست ۀآنچه بر عهد)الذمه یف قصد مابه مّم یت

303 مسئلۀ مّم بـدل از  یت یگریمّم بدل از وضو و دیت یکی ،مّم استیدو تاش فهیه وظکیسک
رد و غسـل  یـ تواند وضـو بگ یمتوسطه است و نم ۀمستحاض یند، مثالً زنکیت میفاکمّم یغسل، دو ت

قصـد  به  یگریمّم دیت ،فهیانجام وظ یرا برا یگریا غسل و دیبدل از وضو  یکیند کمّم یند، دو تک
 ست. ین مطلقه و امثال آن الزم ۀاباح

309 مسئلۀ یمّم و عذر او بـاق یند، تا تکمّم یت یارک یمّم است، اگر برایاش تفهیه وظکیسک 
اگـر   یتوانـد انجـام دهـد، ولـ    یا غسل شـرط اسـت، مـ   یه در صحت آنها وضو کرا  ییارهاکاست، 

تواند یرده است، فقط مکمّم یدن تیا خوابیت ینماز م یبرا ،ا با داشتن آبیوقت بوده  یعذرش تنگ
 رده انجام دهد. کمّم یآن ت یه براکرا  یارک

301 مسئلۀ ا یـ مّم خوانـده دوبـاره بـا وضـو     یه با تـ کرا  ییدر چند مورد مستحب است نمازها
 غسل بخواند: 

 خواند. یمّم نماز میند و با تکیش ضرر دارد و عمداً خود را جنب میآب برا -3

مّم ینـد و بـا تـ   کد را جنـب  ند و عمداً خوکیدا نمیه آب پکا گمان داشته باشدین یقیچنانچه  -9
 نماز بخواند. 

مّم نمـاز  یوقـت بـا تـ    یآب نـرود و در تنگـ   یاگر آب نداشته باشد و تا آخر وقت به جستجو -1
 شد. یدا میرد آب پکیه اگر جستجو مکبخواند و بعد بفهمد

 مّم بخواند. یبا ت راآن وقت یاگر نماز را عمداً تا آخر وقت نگاه دارد و در تنگ -1
مّم نمـاز  یخته و بـا تـ  یه دارد، رکرا  یند و آبکیدا نمین داشته باشد آب پیقیا یگمان چنانچه  -5

 بخواند.
 

 طهارت  قۀمتفرّمسائل 
 بدن ییبایت زیت نظافت و رعایاهم

در ارتباط بـا   یشود، گاهیدر ارتباط با تن و بدن انسان مطرح م ی، گاهییباینظافت و مراعات ز
 رد. یگیها مورد توجه قرار مکیخورا دربارۀز ین ین و زمانکر مورد مسد ی، گاهکلباس و پوشا

ی خـاص دارد و  دام از آنها دستورالعملهاکهر دربارۀه دارد، ک یتیعت اسالم با توجه به جامعیشر
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ه کآنها توجه داشته باشند و تا آنجا  ۀرود به همیعت اسالم انتظار میان به شرمعتقدین علت از همبه 
 نند. کن یوتاهکام کن احیدر عمل به ا ان داردکام

با توجه به تناسـب آن   کت آن در مورد لباس و پوشایام نظافت و رعاکاحدربارۀ  ،ن رسالهیدر ا
ها و در بـاب طهـارت   یدنیو آشام خوردنیهاکام ن، احکان نمازگزار، مسکدر باب لباس نمازگزار، م

 یتباط بـا تـن و بـدن انسـان و آنچـه بـه زنـدگ       ام آنها در ارکو اح ییبایت جمال و زیرعا دربارۀز ین
 گفته خواهد شد.  یمربوط است، به اجمال مطالب ییایدن

301 مسئلۀ ت نظافت است چه از راه اسـتحمام حاصـل   یدر اسالم رعا کیداز مستحبات ا یکی
ف یـ از بـدن را تنظ  جزئـی ا یـ رده و تمـام  کـ ه در آن از آب اسـتفاده  کـ  یگـر یق دیا از هر طریشود 

 نند. کیم

305 مسئلۀ وجـود   بیننـدۀ مَحـرم  ه کـ ینـد، در صـورت  کشستشو  ییخواهد در جایم هکیسک
ه کـ ق یـ ا در نهر، استخر و امثال آن، واجب است به هـر طر یند، در حمام باشد یداشته باشد و او را بب

ز الزم است خـود را بپوشـاند و   یز نیمم ۀی از بچّاط حتیبنا بر احت  .شده جلو و عقب خود را بپوشاند
ننده وجود نداشته باشد، باز بهتر است با پوشش باشد و داخل شدن در آب، بـدون  یه بکیدر صورت

 روه است. کننده وجود نداشته باشد، میساتر و پوشش، اگرچه ب

306 مسئلۀ بیننـدۀ غسـل کـردن، وارد آب شـود و     یه بدون ساتر و پوشش بـرا کیر صورتد 
 ح است. یصحغسلش  یول ،ردهکت ین حالت معصیند، در ایا عقب او را ببیرم جلو حمَ

303 مسئلۀ کپا یبرا یت، نوره گذاشتنبو سفارش شده در فقه اهل کیداز جمله مستحبات ا 
شده است و  یشترید بکیست روز و در چهل روز تأیدر هر ب به خصوص ،ن استیعورت یردن موک

رد مشـروط بـر   یـ ب بگیـ نافرد دیگری را تواند یاز نوره گذاشتن ناتوان باشد م کسیه کیدر صورت
 ب حرام نشود. کق تماس با جلو و عقب مرتیره از طینکا

308 مسئلۀ ین جهـت نـوره   همـ بـه  ی عنوان نوره ذکر شـده اسـت و   ات اسالمیروا اگرچه در
غ و امثـال  یـ گر ماننـد ت ید راههایدن از یتراش یول ،م مستحب استک یلو در فواصل زمانگذاشتن و

ردن هـر نـوع   کـ ت یـ فاکدن مـو و نـوره گذاشـتن و    یدر اسـتحباب تراشـ   .کنـد یت میفاکز ین کذل
 یصـورت الزامـ  به که شوهر زن از او یوجود ندارد و در صورت یچ فرقیان زن و مرد هیدن، میتراش

 واجب خواهد بود. ممکن ق یمو به هر طر ۀیدن و ازالبخواهد، تراش

302 مسئلۀ بلند هم  یلیش خیرکه مستحب است  ، ولیش حرام استیدن ریتراش یبنا بر اقو
 وتاه باشد. ک بلکه ،نباشد

330 مسئلۀ روه اسـت،  کـ آن م کمردان مستحب و تر یردن آنها براکوتاه کن ناخنها و گرفت
نـت بـه   یز یآنـان نـوع  یردن ناخن بـرا که بلند کزنها سفارش نشده بل یردن ناخن براکوتاه کن یکل

 حساب آمده است. 

333 مسئلۀ  نمـاز و   یاول صـبح و مخصوصـاً بـرا    به خصـوص ردن خود، کعطر زدن و معطر
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ه زنان فقـط  ینکبه شرط ا ،ستیان زن و مرد نیم ین جهت فرقیا ورود به مساجد مستحب است و در
 نند.کشوهران خود از عطر استفاده  یبرا
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 ام امواتکاح
 گاه آن در اسالمیمرگ و جا

ه کـ بل ،ده نشـده اسـت  یـ آفر ییایـ دن یظـاهر  یزنـدگ  ی، انسـان تنهـا بـرا   یمطابق معارف حقه اله
از مقـاطع   یکـ ی ییایـ دن یه زنـدگ کـ ق شده اسـت  د خلیجاو یاتیح یاست جاودانه و برا یموجود

قـوانین و  انـد و  عـالم مبعـوث شـده    یه از طرف خداک یامبران الهیرود و پیشمار مبه آن  کوچک
ردن را کـ  یه راه درسـت زنـدگ  کـ بوده اسـت   اند به این علتاحکامی را برای بشر به ارمغان آورده

ات انسـان  یـ ان حیـ اسـالم مـرگ را پا   دلیـل ن یمبه ه ،اموزندیبه انسان ب یشگین سعادت همیتأم یبرا
ه کـ  ییایـ دن یارهـا کاو بسته شـده و دسـت او از اعمـال و     یظاهر ۀاگرچه با مردن پروند ،داندینم

شـود. او از  یده نمـ یـ ن عـالم بر یـ از ا یلّکطور به او ۀن رابطکیشود، لیداد قطع میبالمباشره انجام م
ت یـ تربکـه   یا ناصـالح یافراد صالح توسط ا ید و ادیام ما انجیه در دنکیا بدیخوب  یارهاکق یطر

ه از ک یراتیو خ یو اخالق یات علمکا بریمانند ساخت مسجد  یآثار عمران ۀبه واسطا ی، کرده است
 کیعت اسالم ین مناسبت در شریهمبه ند، کیا حفظ میخود را با دن ۀ، رابطشته استذاگ یخود باق

ن یل و تـدف ین و تغسـ یفـ کت چگونگیمانند  وجود دارد؛با اموات  ظائف در ارتباطام و وکسلسله اح
رده اسـت تـا   کت یوص ،به هنگام حیاتت یا آنچه میشود، ین بخش به آن پرداخته میه در اکت یم

ت بـه  یتـاب وصـ  که در ک تها، عهدها و مانند آنهایمانند عمل به وص ،پس از فوت، به آنها عمل شود
اسـت   یسانک دربارۀن یه مربوط به وظائف مسلمک یامکقسمت اح نیدر ا پرداخته خواهد شد. آنها
 . شود، بیان میاندا رفتهیا از دنیدارند  مرگ قرار ۀه در آستانک

فن، حنوط، نمـاز،  کمانند غسل،  یامکاح یدارا ،رود چه زن باشد و چه مردیا میه از دنک یانسان
 .گرددیم انیر بیبه شرح ز یطیه طبق شراکره است ین و غیدفن، تلق

 
 ام محتضرکاح

339 مسئلۀ ن حـال باشـد محتضـر    یـ ه در اکـ را  یجان دادن است و مسـلمان  یاحتضار به معنا
طـرف قبلـه باشـد و اگـر     بـه  او  یف پاهاکه کبه پشت بخوابانند  یند و واجب است او را طوریگو

چ یهـ بـه  ننـد و اگـر   کن است عمـل  که ممک یان نباشد به آن اندازهکن صورت ممیخواباندن او بد
ن کـ او را رو به قبله بنشانند و اگـر آن هـم مم  که واجب است  ،ه او را بخوابانندکن نباشد کوجه مم
واجـب  ه خود محتضر بتواند ک یا چپ، رو به قبله بخوابانند. تا هنگامیراست  یاو را به پهلو ،نباشد
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او را مثـل   ت تمـام نشـده  یـ ه غسـل م کـ  ید تـا وقتـ  یاط واجب بایرو به قبله بخوابد و بنا بر احت است
 ،شـود یه بر او نماز خوانده مک یپس از تمام شدن غسل مانند وقت یمحتضر رو به قبله بخوابانند، ول

 ست. ین یو بزرگ فرق کوچکان مرد و زن و ین جهت میبخوابانند و در ا

331 مسئلۀ ن کیلـ  ،واجب اسـت  یردن محتضر بر هر مسلمانکاط واجب رو به قبله یبنا بر احت
او و بـاز در صـورت عـدم     یّان از ولـ کـ از خود او و در صورت عـدم ام  ن باشدکه ممکیدر صورت

 رند. یط اجازه بگیان از مجتهد جامع شراکام

331 مسئلۀ د حقـه را بـه   یـ ر عقایو سـا  نیمعصـوم  ۀن و اقرار به ائمیمستحب است شهادت
  ند.کرار که بفهمد و تا وقت مرگ تکنند کن یتلق یمحتضر طور

335 مسئلۀ ننـد  کن یبه محتضر تلق یطوربهده است شر نوشته یه در زک ییمستحب است دعا
ـ یَقْبَـلُ الْ یَا مَـنْ  یـ  کرَ مِنْ طَاعَتِیسِیَالْ یوَ اقْبَلْ مِنِّ کیرَ مِنْ مَعَاصِیثِکالْ یَأَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِ»ه بفهمد: ک رَ وَ یسِ
ـ أَنْ کرَ، إِنَّیثِکالْ یرَ وَ اعْفُ عَنِّیسِیَالْ یرَ، إِقْبَلْ مِنِّیثِکالْ یعْفُو عَنِّیَ  کفَإنَّـ  یتَ الْعَفُوُّ الْغَفُور، أَللَّهُمَّ ارْحَمْنِ

   «.مٌیرَحِ
336 مسئلۀ  ت نشـود، بـه   یـ ه اذکـ یدهد، در صـورت یه سخت جان مکرا  یسکمستحب است
 یهـا راحـت شـدن محتضـر سـوره     یز مستحب اسـت بـرا  ینند و نکخوانده منتقل یه نماز مک ییجا
 ۀیو سه آ« اعراف» ۀکمبار ۀاز سور 51 ۀیو آ« یرسکالةیآ»ز یو ن« احزاب»، «الصّافات»، «سی» ۀکمبار

 ن او بخوانند. ین است بر بالکهر چه از قرآن ممیا  و« بقره» ۀآخر سور

333 مسئلۀ م او، بودن جنب و حـائض  کش ین رویز سنگیتنها گذاشتن محتضر، قرار دادن چ
 راهت دارد. کز تنها گذاشتن زنها نزد او یردن و نکه یاد، گرینزد او، حرف زدن ز

  
 تیم امکاح

338 مسئلۀ یت را ببندند و دستها و پاهایم ۀت بعد از مرگ، دهان، چشمها و چانمستحب اس 
ه شـب او را  کـ  یدر صورت ،ا رفته باشدیند و اگر شب از دنبیندازش یرو یانند و پارچهکاو را دراز 

او مؤمنان  ۀزع جناییتش ینند و براکروشن  یچراغ ،انده او را گذاشتهک ییاطاً در جاینند، احتکدفن ن
نند تا معلوم کواجب است صبر  ،ن به مردن او نداشته باشندیقیاگر  .نند و در دفن او بشتابندکا خبر ر

 نند. کد صبر یو درآوردن بچّه با یافتن طرف چپ وکت زن باردار باشد تا شیاگر م .شود

332 مسئلۀ ا ند و آنها را از خـد کها صبر یمصائب و گرفتار ۀمستحب است انسان در برابر هم
ند، خصوصاً در مرگ فرزندان و ک یو صالحان تأسّ اء و امامان معصومیاء و اوصیبداند و به انب

« هِ رَاجِعُـونَ یـ إِنَّـا لِلَّـهِ وَ إِنَّـا إِلَ   » ،افتدیت میاد مینشان دهد و هر وقت به  ییبایکو ش یشان بردباریخو
سر قبور پدر و مـادر از خداونـد   ر بد و یت بگویت قرآن بخواند، به صاحبان عزا تسلیم یبرا ؛دیبگو

 نند. کبه هم دفن  کیشاوندان و اقرباء را نزدیلها و خویمتعال حاجت بخواهد و فام

390 مسئلۀ صورت و بدن خود را بخراشد و به خود لطمـه   یسکست انسان در مرگ یز نیجا
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شـان  یخور یه ساکاگر در مرگ پدر و برادر و بل. ندکاش را پاره قهیا در مرگ فرزند و زوجه یبزند 
 راآن هتر استاگرچه ب ،ندارد یالکاش ،ه عنوان حرام بر آن منطبق نگرددکیدر صورت ،ندکقه پاره ی

 . هم انجام ندهد
393 مسئلۀ  یا اگر زن در عـزا یند، کا لباس خود را پاره یقه یا فرزند، یاگر مرد در مرگ زن 

اط واجـب  یـ بنا بر احتند، کخود را ب یا موی و دیایه خون بک یطوربهت صورت خود را بخراشد، یم
زن در چنانچـه   .ردیـ د سـه روز روزه بگ یـ ا آنها را بپوشاند و اگر نتوانـد با یر را طعام دهد ید ده فقیبا

ر را طعام دهـد  ید شصت فقیاط واجب بایند بنا بر احتکخود را ب یاز مو یا مقداریت تمام یم یعزا
 رد. یا شصت روز روزه بگی

399 مسئلۀ جـواز   یند، اگرچـه اقـو  کبلند ن یلیصدا را خت یه بر میه در گرکست نیاط ایاحت
 ست. آن

391 مسئلۀ  ،ه کـ ن یاز مسلم ییهار از دستهیت مسلمان غیفن، نماز و دفن هر مکغسل، حنوط
انجـام   یاواجب است و اگر عـدّه  یلّفکافر را دارند مانند خوارج، نواصب و غُالت بر هر مکم کح

 ؛انـد ردهکت یهمه معص ،انجام ندهدرا  این اعمالس کچ یهچنانچه  ؛شودیگران ساقط میدهند از د
 ند. یگو« ییفاکواجب »ل واجب را ین قبیا

391 مسئلۀ  ت اسـت و آن  یـ م یارهـا کمشغول انجـام   یگریه دکند کدا ینان پیاطم یسکاگر
ه اقدام کند ک کند، اما اگر شکت اقدام یم یارهاکست به یست، الزم نین یمباالتیشخص متهم به ب

 ند. کواجب است اقدام  ،ردهکاقدام ن یسکه کند کا گمان یا نه، یشده است 

395 مسئلۀ  ت را باطـل انجـام   یـ ا نمـاز و دفـن م  یفن که غسل و ک ندکدا ینان پیاطم یسکاگر
ا گمـان  یا نه یح انجام شده یه صحکداشته باشد  کاند، واجب است دوباره انجام دهد و اگر شداده

سـت اقـدام   یسـت، الزم ن ینبـوده و ن  یمبـاالت یح انجام شده و انجام دهنده متّهم به بیداشته باشد صح
 ند. ک

396 مسئلۀ زن  یّرند و ولیاو اجازه بگ یّد از ولیت بایفن، نماز و دفن مکغسل، حنوط،  یبرا
ه در کـ  یسانک ۀاط واجب از همین موارد بنا بر احتیر ایفن و دفن شوهر اوست و در غکدر غسل و 

 صل شود. ت آنها حاین به رضایقیرند تا یاجازه بگ ،اندارث بردن مقدّم

393 مسئلۀ یولـ  ،رنـد یست از او اجـازه بگ یالزم ن ،ن نباشدکت ممیم یّاگراجازه گرفتن از ول 
نمـاز را  بایـد  اطـاً  یاحت ،ننـد کت بر او نماز بخوانند و او را دفن یم یّول ۀاگر غفلت شود و بدون اجاز

 نند. کدوباره بر قبر او اعاده 

398 مسئلۀ  ت بـه مـن اجـازه    یـ م یّد ولـ یا بگویت هستم یم یّا ولی ید من وصیبگو یسکاگر
ت یـ ا مینان حاصل شود یاو اطم ۀه از گفتکیدر صورت ،دفن او را انجام دهم فن وکه غسل و کداده 

ا دو نفر شاهد عادل بـر صـدق گفتـار    ینباشد و  یهم در برابر او مدّع یگریار او باشد و دیتحت اخت
 شود.یرفته میاو پذ ۀشهادت دهند گفت یو
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392 مسئلۀ  شـخص   ،یر از ولـ یـ بعـد از مـرگ، غ   یخـود بـرا   یاارهـ کانجام  یبرا یسکاگر
ت را یم یارهاکد یگر هر دو بایوآن شخص د یاط واجب ولیبنا بر احت ،رده باشدکن یرا معّ یگرید

ند کت را قبول یت میشود وصین میارها معکانجام  یه براک یشخص ستیالزم ن .با هم اجازه دهند
 ند. ک، واجب است طبق آن عمل ه باشدردکبول ت را قیت میاگر وص یند، ولکتواند رد یه مکبل

  
 ام آنکت و احیغسل م

310 مسئلۀ ردن بدن او از ک کبعد از پا ،یانجام فرمان اله یت مسلمان را برایواجب است م
 سه غسل دهند:  یو نجاست ظاهر یآلودگ

راسـت و سـپس   سـمت  زند و با آن ابتدا سـر و گـردن و بعـد    یآب بر یسدر در مقدار یمکل: او
 ت را غسل دهند. یسمت چپ م

 ت را غسل دهند. یب میهمان ترتبه زند و دوباره یآب بر یافور در مقدارک یکدوّم: اند

 ب غسل دهند. یهمان ترتبه ت را یبار سوّم، م یسوّم: با آب خالص برا

313 مسئلۀ  د یـ ند و نباکه آب را از مطلق بودن خارج کاد باشد یز قدرآند یافور نباکسدر و
 افور با آب مخلوط نشده است. کسدر و  گفته شوده کم باشد ک یااندازه به

319 مسئلۀ  ید مقداریاط بایدا نشود، بنا بر احتیه الزم است پک یااندازه افور بهکاگر سدر و 
 نند. که و در آب مخلوط یته ،دارند یه به آن دسترسک

311 مسئلۀ عاقـل و  یدوازده امـام  ۀعیدهد واجب است مسلمان، شیت را غسل میه مکیسک ،
ت یـ م مسائلام و کت احیم ۀاط واجب الزم است غسل دهندیبالغ باشد و بنا بر احتاط واجب یبه احت

 اموزد. یام را به او بکن احیباشد تا ا یسکن صورت یر ایرا بداند و در غ

311 مسئلۀ  غسل را  یعنی ،دهد قصد قربت داشته باشدیت را غسل میه مکیسکواجب است
 ند. کد یت غسل را تجدیهم ن یهر غسلآورد و در اول  یجاانجام فرمان خداوند متعال ب یبرا

315 مسئلۀ اط واجـب و عمـل بـه ظـواهر     یـ ت مانند غسل جنابـت اسـت و بنـا بـر احت    یغسل م
ندهند و بهتـر اسـت    یت را غسل ارتماسیم ،ان داردکام یبیه غسل ترتک یات، مادامینصوص و روا

 زند و غسل بدهند و آنها را در آب فرو نبرند. یاز سه قسمت بدن را آب بر کیهر 

316 مسئلۀ  ا یـ ن صفا و مروه از دنیب یحج احرام بسته قبل از تمام شدن سع یه براکیسکاگر
ز اجتنـاب  یـ ت نیـ ردن مکگونه خوشبو از هر یافور غسل بدهند و بنا بر اقوکد او را با آب ینبا ،برود
ر و گـرفتن  یدر عمـره پـس از تقصـ   اگـر   یولـ  ؛افور با آب خالص غسل دهندکآب  یجا نند و بهک

 ز غسل دهند. یافور نکتوانند با آب یم بمیرد،شود یحرام خارج ماز اکه  ناخن

313 مسئلۀ فن کغسل و  یرد غسل او واجب است، ولیطفل مسلمان گرچه از زنا باشد اگر بم
وانـه بـوده و در   یدیکودکـ ه از کهم  یسک .ستیز نیجا یافر و اوالد او مطابق آداب اسالمکو دفن 
د بعـد از مـردن   یـ از آنان مسلمان باشـند با  یکیا یمادر  ایپدر چنانچه  بالغ شده است، یوانگیحال د
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 ست. یز نیغسل دادن او جا ،دام از آنان مسلمان نباشندکچیغسل داده شود و اگر ه

318 مسئلۀ شتر دارد واجب اسـت غسـل داده شـود و اگـر     یا بین سقط شده اگر چهار ماه یجن
 نند. کدون غسل دفن چند و بیبپ یااط واجب او را در پارچهیچهار ماه ندارد بنا بر احت

312 مسئلۀ ه زن و شـوهر باشـند   کـ مگـر آن  ،ن را، حق ندارند غسل دهندزن، مرد را و مرد، ز
ه زن و شوهر هـم  کبهتر است  ، گرچهرا غسل دهند یگریدام دکز است هر ین صورت جایه در اک
و زن شتر از سـه سـال نباشـد    یه سنّ او بکرا  یاتواند دختر بچّهیمرد م یول ،گر را غسل ندهندیدکی

شـتر  یه سه سـال ب کرا  یاتواند پسر بچهیز میغسل دهد و زن ن ،شودیدا نمیغسل دادن او پ یهم برا
اگرچـه در هـر صـورت     ،غسـل دهـد   ،دا بشـود و چـه نشـود   یغسل دادن او پ یبرا یمرد چه ،ندارد
 ت شود. یست در تمام حاالت مماثلت رعااط آنیاحت

310 مسئلۀ ه بـا او نسـبت   کـ  یدا نشود، زنانیپ یده مرد است، مرک یتیغسل دادن م یاگر برا
ر بـا او  یخـاطر خـوردن شـ   به ه ک یسانکا یدارند و با او محرم هستند مانند مادر، خواهر، عمه و خاله 

ز اگـر  یـ غسلش دهنـد و ن  ،ت را بپوشاندیه بدن مک یزیا هر چیر لباس یتوانند از زیاند، ممحرم شده
خـاطر  بـه  ا یه با او نسبت دارند و محرم هستند ک ییادا نشود، مردهیپ یت زن، زنیغسل دادن م یبرا
 ت را بپوشاند او را غسل دهند. یه مک یزیر لباس و هر چیتوانند از زیم ،اندر خوردن محرم شدهیش

313 مسئلۀ دو محرم باشـند  ا هریا هر دو زن باشند و یهر دو مرد و  ،ت و غسل دهندهیاگر م، 
 رهنه باشد. ت بیگر بدن مید ین جاهایر از عورتیز است غیجا

319 مسئلۀ  ند کاگر نگاه  ،دهدیه غسل مکیسکت حرام است و آن یردن به عورت مکنگاه
 شود. یغسل باطل نم یول ،رده استکت یمعص

311 مسئلۀ غسـل   راآن هکـ اط واجـب قبـل از آن  یـ ت نجس شد بنا بر احتیاز بدن م ییاگر جا
 نند. ک کش از غسل پایت را پیه مستحب است تمام بدن مکشند و بلکد آب بیبا ،بدهند

311 مسئلۀ ا یـ سـت او را غسـل جنابـت    یض مرده اسـت، الزم ن یا حیه در حال جنابت کیسک
او باشـد،   ۀز بـر عهـد  یـ ن یگـر یاگـر غسـل د  چنـین  هم اسـت و  یافکـ ت یض دهند و تنها غسل میح
 گونه خواهد بود. نیهم

315 مسئلۀ مـزد   یولـ  ،سـت یز نیاط واجـب جـا  یـ ت بنـا بـر احت  یغسل دادن م یبرا مزد گرفتن
 ز است. یردن آن جاکف یت و نظیآن مانند شستن بدن ممقدمات  یگرفتن برا

316 مسئلۀ مـثالً  )داشته باشد یا استفاده از آب مانعیدا نشود یت آب پیغسل دادن م یاگر برا
از  یکـ یه در کـ یمّم بدهند و در صـورت یت کی یهر غسل یجا اط واجب بهیبنا بر احت  (باشد یغصب
ت یـ دام از آنهـا را بـه ن  کند و اگر هر کیت میفاکمّم یند، همان سه تکالذّمه  یمّمها قصد ما فیآن ت

د انجام یمستحب باطور به الذمّه و یت مافیمّم چهارم را به نیاطاً تین انجام بدهد، احتیبدل از غسل مع
 دهد. 

313 مسئلۀ  ن بزنـد و بـر   یدسـت خـود را بـه زمـ     ،دهـد یمّم میت را تیه مکیسکواجب است
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ت را هـم  یه دست مکست اط واجب آنیاحتن باشد کشد و اگر ممکت بیم یصورت و پشت دستها
 شد. کش بیو پشت دستهاصورت به  ن بزند ویبه زم

318 مسئلۀ ده و یند بـه شـهادت رسـ   یایه به سراغ او بکش از آنیپ دان جنگیه در مک یدیشه
، چه جنـگ  نندکبدون غُسل دفن  یجنگ یهاد او را با لباسیفن ندارد و باکغُسل و  ،جان داده باشد

 ده باشد. یبه شهادت رس یشور اسالمکدفاع از اسالم و  یبرا چهاو باشد،  ۀازاج در زمان امام و به

312 مسئلۀ ش یه لباسـها کـ نباشـد   یباشـد و او راضـ   یگـر ید، مال دیه لباس شهکیدر صورت
 نند. کفن و سپس دفن کد را یاورند و شهیرون بیواجب است لباسها را ب ،د دفن شودیهمراه با شه

  
 ام آنکحنوط و اح

350 مسئلۀ ف دسـتها و  کـ و  یشـان یبه پ یعنینند، کت را حنوط یجب است مپس از غسل، وا
ن مواضـع  یهمـ  یرو نیزافور ک یمقدار افور بمالند وکاو،  یسر زانوها و سر دو انگشت بزرگ پاها

افور تـازه و  کـ ه کـ ده شود و واجب است یافور مالک تیم ینیمستحّب است سر بهمچنین  ،بگذارند
ت یـ فاکن صـورت  یـ ر ایـ ه در غکـ ن نرفتـه باشـد   یآن از بـ  عطـر  یهنگـ کده شده باشد و در اثر ییسا
 ند. کینم

353 مسئلۀ اعضـا   ۀیـ ننـد و در بق کت شروع یم یشانیه حنوط را از پکست اط مستحب آنیاحت
 ست. یب الزم نین ترتیا

359 مسئلۀ ردن و بعـد  کـ فن کن یدر ب ؛نندک ردن حنوطکفن کت را قبل از یمستحب است م
 ندارد.  یاز آن هم مانع

351 مسئلۀ ز یـ از به قصد قربت ندارد و اگر توسط طفـل مم یست و نین یت امر عبادیحنوط م
 ند. کیت میفاک ،انجام شود نیز یقهرطور به ای

351 مسئلۀ ن یبـ  یردن سـع کـ ش از تمام یا عمره احرام بسته است اگر پیحج و  یه براکیسک
 ست. یز نیرد، حنوط او جایصفا و مروه بم

355 مسئلۀ طش واجـب  رد، حنـو یـ وفات است اگـر بم  ۀه شوهرش مرده و هنوز در عدک یزن
 شد. یحرام م یوفات شوهر بر و ۀردن خود در عدکبو گرچه اگر زنده بود، خوش ،است

356 مسئلۀ ننـد کافور مخلـوط  کـ را با  دالشّهداءیتربت حضرت س یمستحب است قدر، 
اد یز یقدربه د تربت ینباچنین هم شود برسانند،یم یاحترامیه بک ییافور به جاهاکد از آن ینبا یول

 ند. یافور نگوک راآن ،دافور مخلوط شکبا  یه وقتکباشد 

353 مسئلۀ  ینند و براکبو نگر خوشید ی، عنبر، عود و عطرهاکت را با مشیه مکبهتر است 
 نند. کافور مخلوط نکنها را با یحنوط هم ا

358 مسئلۀ حنـوط آن   یت و هـم بـرا  یـ غسل م یه هم براک یااندازه هبافور که کیدر صورت
گـاه  ه سجدهک یهفت عضو یمقدم است و اگر براباشد، وجود نداشته باشد، غسل بر حنوط  یافک



 311 و احکام آن تیکفن کردن م

 اعضا مقدم است.  ۀیبر بق یشانینباشد، پ یافکد یآیحساب مبه 

352 مسئلۀ ان ین جهت میت بگذارند و در ایمستحب است دو چوب تَر و تازه در قبر همراه م
 ست. ین یر محسن فرقیر، زن و مرد و محسن و غیبکر و یصغ ۀمرد

  
 ام آنکت و احیردن مکفن ک

360 مسئلۀ یراهن و سرتاسـر یـ ه آنهـا را لنـگ، پ  ک ت مسلمان را با سه پارچهیجب است موا 
 د: ننکفن کر یب زیترتبه ند، یگویم

پا برسـد و   ینه تا رویه از سکست ناف تا زانو، اطراف بدن را بپوشاند و بهتر آند از یبا« لنگ» -3
  3.نشود کن است ترکتا مم
ه کـ ست از پشت و رو بپوشاند و بهتر آن ا تمام بدن راد از سرِ شانه تا نصف ساق پیبا« راهنیپ» -9
 پا برسد.  یتا رو

سـت  اط آنیـ ن باشـد و احت که بستن دو سر آن ممکباشد  یقدربه آن  ید درازیبا« یسرتاسر» -1
 فتد. یگر بیطرف د یطرف آن رو کیه کباشد  یااندازه آن به یه پهناک

363 مسئلۀ باشـند   کناز یقدربه د ینبا نفک ۀاز سه قطعه پارچ کیاط واجب، هر یبنا بر احت
 دا باشد. یر آن پیت از زیه بدن مک

369 مسئلۀ  ا یـ شود و مقدار مسـتحب آن  یت از اصل مال آن برداشته میفن مکمقدار واجب
ه کـ یدر صورت ،لّف و بالغ اوکم االرث وارثان ماطاً الزم است برداشته شود، از سهیه احتک یمقدار
اط یبنا بر احت ت رایفن مکر واجب ین مقدار غیبنابرا ؛شودیبرداشته م ،شتر را بدهندیبرداشت ب ۀاجاز

 توان برداشت. یه بالغ نشده نمک یواجب از سهم وارث

361 مسئلۀ  او  یـی داراسـوم  یـک فـن را از  که مقدار مستحب کرده باشد کت یوص یسکاگر
 مصـرف  یرا به مصرف خود او برسـانند، ولـ   ییداراسوم یکه کرده باشد کت یا وصینند، کفراهم 

توانند مقدار مسـتحب  یرده باشد، مکن یمع راآن از یا فقط مصرف مقداریرده باشد، کن نیمع راآن
 او بردارند.  ییداراسوم یکفن را از ک

361 مسئلۀ او بردارند و بخواهند  ییداراسوم یکفن را از که کرده باشد کت نیت وصیاگر م
ه کـ  یمتـ ین قیتـر بـه ارزان فـن را  که مقدار واجـب  کست اط واجب آنیبردارند، احت ییاز اصل دارا

از سهم آنان برداشـته شـود،   که ه بالغ هستند اجازه دهند ک یااگر ورثه ینند، ولکه ین است تهکمم
 دارند. یاند از سهم آنان برمه اجازه دادهکرا  یآن مقدار

365 مسئلۀ هر چنـد   ،داشته باشد یخودش اموال ه ازکنیلو او ،شوهر اوست ۀفن زن بر عهدک
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ه ک یفن زنکز ین .نشده باشد ین منقضیفکاح قبل از تکه مدّت نکمشروط بر آن دائم باشد،ریهمسر غ
 شوهر اوست.  ۀبر عهد ا رفتهیاز دن یطالق رجع ۀدر عد

366 مسئلۀ ات و یـ مخـارجش در دوران ح  حتی اگـر ست، یشان او واجب نیت بر خویفن مک
 بر آنان واجب باشد.  یزندگ

363 مسئلۀ سـت یز نیجـا  ،ا نشـود دیـ پ یگـر یز دیهر چند چ یغصب ۀت با پارچیردن مکفن ک. 
اگر او را  یحت ،رون آورندید از تنش بینباشد با یضرا آن باشد و صاحب یت غصبیفن مکچنانچه 
 رده باشند. کدفن 

368 مسئلۀ  ،ۀا پارچـ یـ ز نجس و پوست مـردار نجـس   یت با چیردن مکفن کدر حالت اختیار 
اط واجـب  یـ احتامـا   ؛ال نـدارد کاشـ  یدر حال ضرورت و ناچـار  یست، ولیز نیجا خالص یشمیابر

ه یوان حرام گوشت تهیح یا مویه از پشم ک یاا پارچهیباف طال ۀبا پارچدر حال اختیار، ه کآنست 
 نند. کفن نک ،شده است

362 مسئلۀ  د مقـدار  یـ آلـوده شـود، با   یگریا به نجاست دیت به نجاست خود او یفن مکاگر
اط یـ احت ،ن نباشـد کـ آن ممت را در قبر گذاشته باشند و شستن یاگر م یول ،ا ببرندیند ینجس را بشو
ن بـه او  یفـن تـوه  کشستن  یت برایرون آوردن میه اگر بکبل ؛ه محل نجس را ببرندکواجب آنست 

ردن آن کـ ه عـوض  کـ یسـت در صـورت  ین نکدن و شستن ممیشود و اگر بریدن واجب میباشد، بر
 نند. کد عوض یبا ،ن باشدکمم

330 مسئلۀ  د ماننـد  یـ رد، بایـ حالت بما عمره احرام بسته است در آن یحج  یه براکیسکاگر
 ندارد.  یالکدن سر و صورت او اشیفن شود و پوشانک گرانید

333 مسئلۀ  ند.که یافور خود را تهکفن، سدر و کمستحب است  در ایام حیاتانسان 
 

 ام آنکت و احینماز م
339 مسئلۀ ه شـش سـالش تمـام شـده واجـب      کـ  یکودک یت مسلمان حتینماز خواندن بر م

رده کـ یمـ  کنمـاز را در  ، ولـی ه شش سالش تمـام نشـده  ک یکودکاط واجب بر یاست و بنا بر احت
 از آنان مسلمان باشند. یکیا ید پدر و مادر بچه یز خوانده شود و در هر صورت باین ،است

331 مسئلۀ ش یت خوانده شود و اگـر پـ  یردن مکفن کد بعد از غسل و حنوط و یت باینماز م
 ست. ین یافک ،باشد مسئلهانستن ا ندی یفراموش به سببنها بخوانند، گرچه ین ایا در بینها یاز ا

331 مسئلۀ ز الزم یـ مّم باشـد و ن یا تـ یـ ست با وضو و غسـل و  یخواند، الزم نیه نماز مکیسک
سـت تمـام   اط مسـتحب آن یـ نباشـد، اگرچـه احت   یا غصـب یـ بـوده   کست بدن و لباس نمازگزار پـا ین
 ت شود. یت هم رعایگر الزم است در نماز مید یه در نمازهاک ییزهایچ

335 مسئلۀ یّد مؤمن بوده و از طـرف ولـ  یت مسلمان نماز بخواند، بایهد بر مخوایه مکیسک 
 . اا فرادیصورت جماعت خوانده شود به رد، چه نماز یبگ جازهاو ا یشرع



 316 تیدستور نماز م

336 مسئلۀ ت بخوانند. یت را واجب است قبل از دفن مینماز م 

333 مسئلۀ امـام جماعـت    هکـ آنسـت   یت را مستحب است با جماعت بخوانند و اقوینماز م
 .را داشته باشدمان و عدالت یل بلوغ، عقل، ایامام جماعت از قبط یت تمام شراینماز م
338 مسئلۀ  ت را مقابل یستد و میرو به قبله با ،خواندیت نماز میم یه براکیسکواجب است

ت بـه طـرف چـپ    یـ م یت به طرف راست نمـازگزار و پـا  یه سر مک یطوربه ،او به پشت بخوابانند
 رد. ینمازگزار قرار گ

332 مسئلۀ ت یـ م یا از جـا یـ  ید غصـب یـ ت نباینمازگزار در نماز م انکاط واجب میبنا بر احت
ت یـ ان نمـاز گـزار و م  ید میز نبایال ندارد و نکمختصر اش یو بلند یپست یا بلندتر باشد، ولیتر پست

 ندارد.  یالکاش ،ت در تابوت و مانند آن باشدیاگر م یوار فاصله شود، ولیمانند پرده و د یزیچ

380 مسئلۀ شود و یت به جماعت خوانده میاگر نماز م یول ،ت دور باشدید از مینمازگزار نبا
چـون   ،ال نـدارد کاش ،ستندیت نیه مقابل مک یسانکگذرد، نماز یت میصف جماعت از دو طرف م

واجـب اسـت   همچنـین   ؛ل نشـده اسـت  ین آنها حایهم ب یزیگر متصّل هستند و چیدکیه صفها به ک
 ا نمازگزاران قرار داده شود. ینمازگزار  یت جلویم

383 مسئلۀ  ردن او کفن کده باشد و اگر یت پوشیوقت خواندن نماز واجب است عورت مدر
 عورت او را بپوشانند.  نکمم ۀلید به هر وسیست باین نکمم

389 مسئلۀ ستاده و با قصـد قربـت   یواجب است ا ،ت نماز بخواندیم یخواهد برایه مکیسک
 ،سـتاده بخوانـد  یا ه بتوانـد کـ نباشـد   یسـ کچنانچـه   نـد و کن یت را معـ یت، مینماز بخواند و هنگام ن

 جا آورد. بنماز را تواند نشسته یم
381 مسئلۀ اط واجـب  یـ احت ،بر او نماز بخواند ینیه شخص معکرده باشد کت یت وصیاگر م
 هم واجب است اجازه بدهد.  یرد و بر ولیت اجازه بگیم یّه آن شخص از ولکست آن

381 مسئلۀ اتقـو  ت اهـل علـم و  یت چند مرتبه نماز بخوانند، مخصوصاً اگر میز است بر میجا 
 باشد. 

385 مسئلۀ واجب اسـت بـر    ،رده باشندکت دفن یرا بدون خواندن نماز م یتیه مکیدر صورت
 قبر او نماز خوانده شود. 

386 مسئلۀ ا یـ رده باشـند  کبدون نماز دفن  یعذر ای و یفراموش به جهت ای اًعمدت را یم اگر
 یر او متالشکیه پک ید تا وقتیبا ،اند باطل بوده استه بر او خواندهک یپس از دفن معلوم شود، نماز

 قبر او بخوانند.  االین نرفته است نماز را بینشده و از ب

   
 تیستور نماز مد

383 مسئلۀ ل آمده یه در ذک یبیترتبه ر را یبکنمازگزار پنج تر دارد و اگر یبکت پنج تینماز م
 ند: کیت میفاک ،دیاست بگو
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 «. اللَّهِهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُاللَّإِلَّاأَشْهَدُ أَنْ لَاإِلَهَ»د: یر اول بگویبکت و گفتن تیپس از ن -3

 «. مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ وَ آلِ یأَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَ»د: یر دوم بگویبکاز گفتن تپس  – 9

 «. نَ وَ الْمُؤْمِنَاتِیأَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِ»د: یر سوم بگویبکاز گفتن ت پس -1

ـ أَللّهُمَّ اغْفِرْ لِهَذَا الْمَ»د: یت مرد باشد بگویمر چهارم اگر یبکاز ت پس -1 ـ اگـر م « تِیِّ ت زن باشـد  یّ
 ند. کد و نماز را تمام یپنجم را بگو ریبکت سپسو « تِیّأَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِهَذِهِ الْمَ»د: یبگو

 د: ید بگویآیم ریه در زک یبیترتبه ت را ینماز مر یبکه نمازگزار پنج تکبهتر است  یول

لَـهُ وَ أَشْـهَدُ أَنَّ    کیاللَّهُ وَحْـدَهُ الَ شَـرِ  إِلَّاأَشْهَدُ أَنْ الَإِلَهَ: »دیر اول بگویبکت و گفتن تیاز ن پس -3
 «. عَةِالسَّا یدَیَنَ یراً بَیراً وَ نَذِیمُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِ

ـ   أَللَّهُمَّ»د: یر دوم بگویبکاز ت پس -9 مُحَمَّـدٍ وَ آلِ   یعَلَـ  کمُحَمَّـدٍ وَ آلِ مُحَمَّـدٍ وَ بَـارِ    یصَـلِّ عَلَ
مَ یمَ وَ آلِ إِبْرَاهِیإِبْرَاهِ یتَ وَ تَرَحَّمْتَ عَلَکتَ وَ بَارَیْأَفْضَلِ مَا صَلَّکمُحَمَّدٍ وَ ارْحَمْ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ 

عِ عِبَـادِ اللَّـهِ   یـ نَ وَ جَمِیقِینَ وَ الشُّـهَدَاءِ وَ الصِّـدِّ  یاءِ وَ الْمُرْسَـلِ یَعِ الْأَنْبِیجَمِ یدٌ وَ صَلِّ عَلَیدٌ مَجِیحَمِ کإِنَّ
 «. نَیالصَّالِحِ

ـ لْأَحْنَ وَ الْمُسْلِمَاتِ، أَینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُسْلِمِیأَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِ»د: یر سوم بگویبکپس از ت -1 اءِ یَ
 «. رٍیءٍ قَدِیْلِّ شَک یعَلَ کبُ الدَّعَوَاتِ، إِنَّیمُجِ کرَاتِ إِنَّیْنَهُمْ بِالْخَینَنَا وَ بَیمْ وَ الْأَمْوَاتِ تَابِعْ بَمِنْهُ

وَ ابْنُ  کقُدَّامَنَا عَبْدُ یأَللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا الْمَسُجِّ»د: یت مرد است بگویر اگر میبکن تیاز چهارم پس -1
راً وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّا، یْرُ مَنْزُولٍ بِهِ، أَللَّهُمَّ إِنَّا الَ نَعْلَمُ مِنْهُ إِالَّ خَیوَ أَنْتَ خَ ک، نَزَلَ بِکبْنُ أَمَتِوَ ا کعَبْدِ

 کوَ لَهُ، أَللَّهُمَّ اجْعَلْهُ عِنْـدَ ئاً فَتَجَاوَزْ عَنْهُ وَ اغْفِرْ لَنَا یانَ مُسِکإِحْسَانِهِ وَ إِنْ  یانَ مُحْسِناً فَزِدْ فِکأَللَّهُمَّ إِنْ 
ر یـ بکو بعـد ت « نَیا أَرْحَمَ الـرَّاحِمِ یَ کنَ وَ ارْحَمْهُ بِرَحْمَتِیالْغَابِرِ یأَهْلِهِ فِ ینَ وَ اخْلُفْ عَلَییِّعِلِّ یأَعْلَ یفِ

هِ الْمُسَجَّاتِ قُدَّامَنَا أَللَّهُمَّ إِنَّ هَذِ»د: یر چهارم بگویبکاز ت پست زن است یاگر م ید، ولیپنجم را بگو
راً وَ یـ ، أَللَّهُمَّ إِنَّا الَ نَعْلَمُ مِنْهَـا إِالَّ خَ رُ مَنْزُولٍ بِهیوَ أَنْتَ خَ ک، نَزَلَتْ بِکأَمَتِ ةُبْنَوَ ا کعَبْدِ ةُبْنَوَ ا کأَمَتِ

فَتَجَاوَزْ عَنْهَا وَ اغْفِرْ لَنَا وَ  ئَةًیمُسِانَتْ کسَانِهَا وَ إِنْ إِحْ یفَزِدْ فِ مُحْسِنَةًانَتْ کأَنْتَ أَعْلَمُ بِهَا مِنَّا، أَللَّهُمَّ إِنْ 
ـ   ینَ وَ اخْلُفْ عَلییِّعِلِّ یأَعْلَ یفِ کلَهَا، أَللَّهُمَّ اجْعَلْهَا عِنْدَ ـ  یالْغَـابِرِ  یأَهْلِهَـا فِ ا یـ  کنَ وَ ارْحَمْهَـا بِرَحْمَتِ

 ند. کد و نماز را تمام یبگور پنجم را یبکت سپسو « نَیأَرْحَمَ الرَّاحِمِ

388 مسئلۀ یوَ فِ حَسَنَةًا یَالدُّنْیرَبَنَّا آتِنَا فِ»د: یبگو ،ه از نماز فارغ شدکمستحب است بعد از آن 

 «. وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِحَسَنَةً  ۀالْآخِرَ

382 مسئلۀ ه نمـاز از صـورت   کـ پشت سر هم بخواند  یرها و دعاها را طوریبکواجب است ت
 خود خارج نشود. 

320 مسئلۀ ـ أَللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لِأَبَوَ»د: ین طور بگویر چهارّم ایبکت بچّه باشد بعد از تیاگر م هِ وَ لَنَـا  یْ
 د. یر پنجم را بگویبکو سپس ت« سَلَفاً وَ فَرَطاً و أَجْراً

323 مسئلۀ نَ یأَللَّهُـمَّ اغْفِـرْ لِلَّـذِ   »د: یر چهارم بگویبکباشد، بعد از ت یرکت مستضعف فیاگر م
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 ند. کنماز را تمام و ر پنجم را گفته یبکت سپس و «مِیوَ قِهِمْ عَذَابَ الْجَحِ کلَیسَبِ تَابُوا وَ اتَّبَعُوا

329 مسئلۀ د یر چهارّم بگویبکداند، بعد از تیت را نمین مییاگر شخص نمازگزار مذهب و آ
 و سـپس « ا تَوَلَّتْ وَ احْشُرْهَا مَـنْ أَحَبَّـت  تَهَا وَ أَنْتَ أَمِتَّهَا، أَللَّهُمَّ وَ لَهَا مَییأَنْتَ أَحْ للَّهُمَّ إِنَّ هَذِهِ النَّفْسأَ»
 د. یر پنجم را بگویبکت

321 مسئلۀ ت الفـاظ  یـ اکنـد و تنهـا ح  کآنهـا را قصـد    ین دعاها معنایا ۀاط در همیبنا بر احت
 نباشد.

321 مسئلۀ  تاب بخواند.ک یت را از رویتواند نماز میم ،دعاها را حفظ نباشد یسکاگر 

325 مسئلۀ  اینمـاز جداگانـه   یـک  هـر  یانـد بـرا  تویت باشد، نمـازگزار مـ  یا چند میاگر دو 
ا جمـع  یـ ه یـ تثن رها رایر چهـارم ضـم  یـ بکمنتها بعد از ت ،نماز بخواند کیآنها  ۀه بر همکنیا ایبخواند 

 هم بگذارند.  ینمازگزار مرتّب و پهلو یها را جلوجنازه ۀد همین صورت بایاورد، در ایب

326 مسئلۀ قنـوت، تشـهّد و سـالم    وع، سجودکفاتحه، ر ۀت، اذان، اقامه، قرائت سورینماز م ،
ب حـرام شـده   کـ مرت ،بخوانـد  یامـر شـرع  عنوان به از آنها را  ر یکت هیس در نماز مکندارد و هر

 شود. یت باطل نمیاگر چه نماز م ،است

323 مسئلۀ ید به زبان عربـ یشود، مقدار واجب آن بایر خوانده میبکه بعد از هر تک ییدعاها 
 ز است. یجا ینخوانده شود و اضافه بر مقدار واجب به هر زبا

  
 ت یمستحبّات نماز م

328 مسئلۀ ت مستحب است: یز در نماز میچند چ 

اط مسـتحب در  یـ مّم باشـد و بنـا بـر احت   یا تـ یـ با وضو، غسل  ،خواندیت را میه نماز مکیسک – 3
ند بـه نمـاز   کا غسل یرد یه اگر وضو بگکا بترسد ین نباشد کا غسل ممیه وضو کند کمّم یت یصورت

 ت نرسد. یم

مقابـل  در خوانـد  یه بر او فرادا نمـاز مـ  کیسکا یت مرد است، امام جماعت یه مکیرتدر صو -9
 ستد. یاش بانهیستد و اگر زن است مقابل سیوسط قامت او با

 فش بخواند. کبدون ت را ینماز م -1

 ند. کر دستها را بلند یبکدر هر ت -1

 ت دهد به جنازه بخورد. که اگر باد لباسش را حرکم باشد ک یقدربه ت یاو با م ۀفاصل -5

 به جماعت بخواند. ت راینماز م -6

 ند. یآهسته بگو ،خوانندیه با او نماز مک یسانکرها و دعاها را بلند بخواند و یبکامام جماعت ت -3

 ستد. ینفر باشد، پشت سر امام با کی یدر جماعت اگر مأموم حت -8

 ند. کاد دعا ین زیت و مؤمنینمازگزار به م -2

 «. ۀأَلصَّلَو»د ید ثواب سه مرتبه بگویقصد رجا و امبه ش از نماز یپ -30
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 روند. یشتر به آنجا میت بینماز م یه مردم براکبخواند  یینماز را در جا -33

 ستد. یبا یاخواند در صف جداگانهیت را به جماعت مینماز م یاگر زن حائض -39

322 مسئلۀ ن یـ ه آنجـا ا کـ جد الحرام جز مس ،روه استکمساجد م ۀت در همیخواندن نماز م
 راهت را ندارد. ک

  
 ام آن کت و احیدفن م

800 مسئلۀ نه و ین و سیزم یه سمت راست بدن او روکدر قبر بگذارند  یبیترتبه د یت را بایم
 ،ت در آن دفـن شـود  یـ میه وقتـ کـ گود باشد  یااندازه د بهیز بایرد، قبر نیم او رو به قبله قرار بگکش
ه کـ اورنـد و اگـر تـرس آن باشـد     یرون بیـ ب راآن نـدگان هـم نتواننـد   د و دریایرون نیتعفّن آن ب یبو

 نند. کم کد قبر را با آجر و مانند آن محیبا ،اوردیرون بیت را بیبدن م یجانور

803 مسئلۀ ا در تابوت بگذارند. یدر بنا  راآن توانندیم ،ن نباشدکن ممیت در زمیاگر دفن م 

809 مسئلۀ شـود یمال او برداشـته مـ  ت در حدّ الزم و معمول از اصل یم یسپارکخا ۀنیهز، 
 اج باشد. ید قبر احتیا خریمان یآجر و س ۀیچه به تهگر

801 مسئلۀ افر را در کـ ت یـ ز میفّار و نکت مسلمان را در قبرستان ید میاط واجب نبایبنا بر احت
به  یاحترامیب ه موجبکند نکدفن  یید در جایمسلمان را نبا چنینهم ورد کدفن قبرستان مسلمانان 

 او شود. 

801 مسئلۀ  رِ دفن مردگـان وقـف شـده    یغ یه براک ینیا زمی ین غصبیت در زمیدن مرکدفن
هنه شـده  کاول  تِیه قبر مکمگر آن ،ستیز نیگر جاید ۀت در قبر مردیز دفن میست و نیز نیاست، جا

 ن رفته باشد. یت مدفون در آن از بیو م

805 مسئلۀ چنانچـه   ا دنـدانش باشـد،  یـ شـود اگرچـه مـو، نـاخن و     یت جدا میه از مک یزیچ
اج بـه  یـ اگـر احت یولـ  ؛فن او بگذارندکاط در ید با او دفن شود و بنا براحتیبا ،نبش قبر نباشد موجب

ات یـ ه از انسـان در حـال ح  کـ  یناخن و دندان یول ،ه جدا دفن شودکست اط آنینبش قبر باشد، احت
 جدا شده، مستحب است دفن شود. 

806 مسئلۀ رون آورنـد  ین راه بیتربا آسان راآن واجب است ،ردیدر رحم مادر بم یااگر بچّه
ال دارد و اگـر  کننـد، اشـ  که قطعـه قطعـه   کـ رون آورند و ناچار شوند یسالم ب راآن نتوانندچنانچه  و

ار را کـ ن یـ د ایـ ه اهل فن باشد باک یگرنه زنار را انجام دهد وکن ید او ایبا ،شوهرش اهل فن باشد
صـورت مـرد   نیـ ر ایـ و در غ ه اهـل فـن باشـد   ک ین نباشد، مرد محرمکن هم ممیانجام دهد و اگر ا

ه اهـل  ک یسکن نباشد، که آن هم ممکیو در صورت رون آوردیبچّه را ب ،ه اهل فن باشدک ینامحرم
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  3.رون آوردیب راآن تواندیم ،فن نباشد
803 مسئلۀ ۀلیوسـ بـه  واجـب اسـت    ،رد و بچّه در رحم مادر زنده و سـالم باشـد  یاگر مادر بم 
لو رون آورند وید، او را بیآیرون میه بچّه سالم بک یرفش گفته شد، از هر طیپ مسئلۀه در ک یسانک
اگـر   یولـ  ،م مـادر را بدوزنـد  ک، شبچه رون آوردنیبه زنده ماندن بچّه نباشد و بعد از ب یدیه امکنیا
 یه از پهلـو کـ سـت  اط واجب آنینباشد، احت یدر سالم بودن بچّه فرق ست مادرچپ و را ین پهلویب

 رون آورند. یچپ ب

  
 دفنمستحبّات 

808 مسئلۀ ت انجام داده شود: ید مستحب است هنگام دفن میآیر میه در زک یموارد 

 نند. کقدّ انسان متوسط گود  به اندازۀد ثواب قبر را یو ام قصد رجابه  – 3

ماننـد مـدفون    یلیه قبرستان دورتر به دالکمگر آن ،نندکن قبرستان دفن یترکیت را در نزدیم -9
لت یتر فضـ کیبر قبرستان نزد یفاتحه خوان یشتر مردم برایو آمد ب ا رفتیبودن افراد صالح در آن 

 داشته باشد. 

قبـر ببرنـد، در    کیـ م نزدکم کن بگذارند و بردارند ویقبر تا سه بار زم یجنازه را در چند متر -1
در  ،ن قبر باشدییه سر او طرف پاکن بگذارند یاو را زم یسوم طور ۀدفع ،ت مرد باشدیه مکیصورت
قبـر   ۀطرف قبلـ به ت را یسوم م ۀت زن باشد در مرتبیاگر م .نندکهارم از طرف سر وارد قبر چ نوبت

 رند. یقبر بگ یرو یاردن پارچهکنند و در موقع وارد کبگذارند و به پهنا وارد قبر 

ن دعا را بخوانند و یت به قبر ایردن مکنند و قبل از وارد کاز تابوت خارج  یجنازه را به آرام -1
مِـنْ حُفَـرِ   ۀً وَ الَ تَجْعَلْـهُ حُفْـرَ   لْجَنَّةِاضِ ایـ مِنْ رِ ضَةًأَللَّهُمَّ اجْعَلْهُ رَوْ»نند: کت را وارد قبر یآن م پس از
وَ ابْـنُ   کوَ ابْـنُ عَبْـدِ   کأَللَّهُمَّ عَبْـدُ »ن دعا را بخوانند: ینند اکخواهند وارد قبر یه مک یو وقت« النَّارِ
 نند. کپس از آن وارد قبر  و« رُ مَنْزُولٍ بِهِینْتَ خَوَ أَ کَنَزَلَ بِ کَأَمَتِ

ننـد و  کفـراهم   کاز خـا  یفن را باز و بالشک یهات را در لحد گذاشتند، گرهیه مکبعد از آن -5
 آن بگذارند.  یت را رویصورت م

ه کلوخ پشت او بگذارند کا یمانند خشت خام  یزیه بدهند و چیکوار قبر تیت را به دیپشت م -6
 ت به پشت برنگردد. یم

 ت در قبر بگذارند. ی، مقابل صورت منیتربت امام حس یمقدار -3

بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ »ن دعا را بخوانند: یردند و در لَحَد گذاشتند، اکه جنازه را وارد قبر ک یهنگام -8
را بخوانند و « دیتوح»و « فلق»، «ناس»، «یرسکالةیآ»، «حمد» ۀو بعد سور« رَسُولِ اللَّهِ مِلَّةِ یوَ عَل
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 «. مِیطَانِ الرَّجِیأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّ»ند یسپس بگو

برهنـه باشـد و هنگـام     ید ثواب با طهارت و سر و پایگذارد به امیت را در قبر میه مکیسک – 2
گر با پشـت  ید دت، افرایشان میر از خوید و غیایرون بیت بیم ین پاییرون آمدن از قبر، از طرف پایب

 «. هِ رَاجِعُونَیإِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَ»ند یزند و بگویبر قبر بر کدست خا

نباشـد،   یه با او محرم هستند او را در قبر بگذارند و اگر محرمـ ک یسانکت زن است یاگر م -30
 شاوندانش او را در قبر بگذارند. یخو

ه ک یسانکآن آب بپاشند و سپس  ید ثواب رویردند، به امکپر  که قبر را از خاک یهنگام -33
 ۀاند، هفـت بـار سـور   دهقبر فرو بر یرو کرده و در خاکه انگشتان خود را باز ک یحاضرند در حال

هِ یْأَللَّهُمَّ جَافِ الْأَرْضَ عَنْ جَنْبَ» :ن دعا را بخوانندینند و اکت طلب آمرزش یم یقدر را بخوانند و برا
ـ   هُنْ قَبْـرَ کرِضْوَاناً وَ اسْـ  کحَهُ وَ لَقِّهِ مِنْرُو کیْوَ اصْعَدْ إِلَ ـ  حْمَةةِ عَـنْ رَ  هِ بِـهِ یـ مَـا تُغْنِ  کمِـنْ رَحْمَتِ نْ مَ

 «. کسِوَا

را  ییه از طرف او اجـازه دارد، دعاهـا  کیسکا یت یم یّول نندگان رفتندکعییه تشکبعد از آن -39
 ند. کن یت تلقیه دستور داده شده است را به مک

  
 تین میتلق

802 مسئلۀ ر یـ ن دهنـده، دسـت راسـت را ز   یه لحد را بپوشانند، تلقـ کمستحب است قبل از آن
ان دهـد و بعـد   کـ ت را بـه شـدّت ت  یچپ آن بزند و م ۀت ببرد و دست چپ را بر شانیراست م ۀشان

 ۀلمـ ک یاجـ  و بـه « ا فُالَنِ بْنِ فُالَنٍیإِسْمَعَ إِفْهَمْ »د: یت ببرد و سه مرتبه بگویگوش م کیدهان را نزد
اسـت   یت، محمّـد و نـام پـدرش علـ    یـ د، مثالً اگـر اسـم م  یت و پدرش را بگویفالن بن فالن اسم م

هِ مِنْ یْفَارَقْتَنَا عَلَ یالْعَهْدِ الَّذِ یهَلْ أَنْتَ عَلَ»د: یو پس از آن بگو« یا مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیإِسْمَعْ إِفْهَمْ »د: یبگو
ـ دُ النَّبِیِّعَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ سَ هِآلِوهِیلَعَاهللُیلَّلَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداًصَ کیدَهُ الَ شَرِوَحْ اهللإِالَّأَنْ الَإِلَهَ ۀِشَهَادَ نَ وَ ییِّ

ـ   ییِّالْوَصِدیِّنَ وَ سَیالْمُؤْمِنِرَیاً أَمِیّنَ وَ أَنَّ عَلِیخَاتَمُ الْمُرْسَلِ ـ  ینَ وَ إِمَامٌ إِفْتَرَضَ اللَّـهُ طَاعَتَـهُ عَلَ نَ وَ أَنَّ یالَمِالْعَ
ــیالْحَسَــنَ وَ الْحُسَــ ــبْــنِ یِّنَ وَ عَلِ ــیْالْحُسَ ــنَ عَلِ ــدَ بْ ــرَبْنَ یٍّنِ وَ مُحَمَّ ــوَ جَعْفَ ــرٍ وَ بْــنَیمُحَمَّــدٍ وَ مُوسَ جَعْفَ

ـ بْـنِ یِّعَلِ ـ    یمُوسَ ـ  یٍّوَ مُحَمَّـدَ بْـنَ عَلِ  یِّالْمَهْـدِ  ةَالْحُجََّة ئِمَ وَ الْقَـا  یٍّمُحَمَّـدٍ وَ الْحَسَـنَ بْـنَ عَلـ    بْـنِ  یّوَ عَلِ

أَبْـرَارٌ   یهُـد  أَئِمَّةُ کنَ وَ أَئِمَّتیالْخَلْق ِ أَجْمَعِ ینَ وَ حُجَجُ اللَّهِ عَلَیالْمُؤْمِنِ أَئِمَّةُنَ یأَجْمَعِهِمْیْعَلَاللِّهِصَلَوَاتُ
 کإِذَا أَتَـا »د: یـ سپس بگود و یت و پدرش را بگویفالن بن فالن اسم م یجا و به« ا فُالَنَ بْنَ فُالَنٍشی

وَ  کنِیوَ عَنْ دِ کیِّوَ عَنْ نَبِ کعَنْ رَبِّ کوَ سَأَالَ یتَعَالَوَکنِ مِنْ عِنْدِاللَّهِ تَبَارَیانِ الْمُقَرَّبَانِ رَسُولَکالْمَلَ
وَ  یجَالَلُهُ رَبِّوَابِهِمَا، أَللَّهُ جَلَّجَ یفَالَ تَخَفْ وَ الَ تَحْزَنْ وَ قُلْ فِ کئِمَّتِوَ عَنْ أَ کوَ عَنْ قِبْلَتِ کتَابِکعَنْ 

نَ یالْمُــؤْمِنِرُیوَ أَمِ یقِبْلَتِــ عْبَةةةُکالْوَ  یتَــابِکوَ الْقُــرْآنُ  ینِــیوَ الْإِسْــالَمُ دِ ییِّــنَبِ هِوآلِــهِیــلَعَاهللُیلَّصَــ مُحَمِّــدٌ
وَ  یإِمَــامِ ام لَالسّــ یــهِ لَعَ یالْمُجَتَبَــیٍّعَلِــ بْــنَ وَ الْحَسَــنَ یإِمَــامِِ ام لَالسّــ یــهِ لَعَ طَالِــبٍیأَبِــ بْــنِ ایِّعَلِــ

ــ ــنُنُیْالْحُسَ ــبْ ــهِلَعَیٍّعَلِ ــی ــهِ املَالسّ ــامِکدُ بِیالشَّ ــإِ إِمَ ــ یرْبَلَ ــزَیٌوَ عَلِ ــدِی ــهلَعَنَینُ الْعَابِ ــِی ــامِ المالسَّ وَ  یإِمَ
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ـ  یإِمَامِ السَّالمعَلَیهِقُالصَّادِوَ جَعْفَرٍ یإِمَامِ السَّالمعَلَیهِالْبَاقِرُمُحَمَّدٍ وَ  یإِمَـامِ  السَّـالم عَلَیـهِ اظِمُکـ الْیوَ مُوسَ
ـ  یإِمَـامِ  السَّـالم عَلَیـهِ الْجَوَادُمُحَمَّدٍوَ  یإِمَامِ السَّالمعَلَیهِالرِّضَایوسَابن مُِّیعَلِ  السَّـالم عَلَیـهِ یالْهَـادِ  یٍٍّوَ عَلِ
هِمْ یْعَلَاللَّهِهؤُالَءِ صَلَوَاتُ ،یإِمَامِ السَّالمعَلَیهِالْمُنْتَظَرُالْحُجَّةُوَ  یإِمَامِ السَّالمعَلَیهِیّرِکالْعَسْوَ الْحَسَنِ یإِمَامِ

ـ  ی، بِهِمْ أَتَوَلَّیوَ شُفَعَائِ یوَ قَادَتِ یوَ سَادَتِ ینَ أَئِمَّتِیأَجْمَعِ ِ، ثُـمَّ  ۀا وَ الْـآخِرَ یالـدُّنْ  یوَ مِنْ أَعْدَائِهِمِ أَتَبَرَّأُ فِ
إِنَّ اللَّـهَ  »د: یـ د و سپس بگویت و پدرش را بگویفالن بن فالن نام م یجا و به« ا فُالَنَ بْنَ فُالَنٍیإِعْلَمْ 
 السَّالمعَلَیهِطَالِبِیأَبِبْنَایِّنِعْمَ الرَّسُولُ وَ أَنَّ عَلِ هِوآلِهِیلَعَهاللُیلَّنِعْمَ الرَّبُّ وَ أَنَّ مُحَمَّداًصَ یوَ تَعَالَ کتَبَارَ

ـ هِیـ لَعَهاللُـ یلَّوَ أَنَّ مَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌصَ ئِمَّةَعَشَرَ نِعْمَ الْأَیاألَثْنَ ئِمَّةَنَ الْأَیوَ أَوْالَدَهُ الْمَعْصُومِ حَـق  وَ أَنَّ   هِوآلِ
زَانَ یـ وَ النُّشُورَ حَـقُّ وَ الصِّـرَاطَ حَـق  وَ الْمِ    حَق  وَ الْبَعْثَ حَق الْقَبْرِ یرٍ فِیکرٍ وَ نَکالْمَوْتَ حَق  وَ سُؤَالَ مُنْ

بْعَثُ مَنْ یهَا وَ أَنَّ اللَّهَ یبَ فِیْالَ رَةٌ یتِآ عَةَحَق  وَ النَّارَ حَق  وَ أَنَّ السَّا الْجَنَّةَتُبِ حَق  وَ أَنَّ کرُ الْیحَق  وَ تَطَا
د: یـ د و پـس از آن بگو یـ ت را بگویـ فـالن نـام م   یجـا  و به« نٍا فُالَیأَفَهِمْتَ »د: یپس بگو« الْقُبُورِیفِ
مُسْتَقَرِّ  یفِ کائِیَنَ أَوْلِیوَ بَ کنَیمٍ، عَرَّفَ اللَّهُ بَیصِرَاطٍ مُسْتَقِ یاللَّهُ إِلَ کاللَّهُ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ وَ هَدَا کثَبَّتَ»

ـ   کیـ هِ وَ اصْـعِدْ بِرُوحِـهِ إِلَ  یعَنْ جَنْبَأَللَّهُمَّ جَافِ الْأَرْضَ »د: یپس بگو« مِنْ رَحْمَتِهِ بُرْهَانـاً،   کوَ لَقِّـهِ مِنْ
ت زن یـ ه اگـر م کـ د توجّه داشـته باشـد   یند، باکین میت تلقیه به مکیسکو « کعَفْوَ کأَللَّهُمَّ عَفْوَ
 د. یصورت مؤنث بگوبه ن دعاها را یر در اکمذ یرهایاست، ضم

830 مسئلۀ ننـد و  کن بلنـد  یچهار انگشـت از زمـ   ۀازاند ب است قبر را چهارگوش و بهمستح
ه بر سر قبر ک یسانکقبر آب بپاشند و  یگر اشتباه نشود و رویه با قبور دکآن بگذارند  یرو یعالمت

 ۀمرتبـه سـور   فرو ببرند و هفـت  کنند و در خاکحاضرند، دستها را بر قبر بگذارند و انگشتها را باز 
را « ...هِیأَللَّهُمَّ جَافِ الْأَرْضَ عَنْ جَنْبَ» ینند و دعاکزش ت طلب آمریم یقدر را بخوانند و برا ۀکمبار

 تا آخر بخوانند. 

833 مسئلۀ ن در سه مرحله مستحب است: یخواندن تلق 

 در حال احتضار و جان دادن.  -3

 گذارند. یت را در قبر میه مک یهنگام -9

 گردند. یا باز ما روستینندگان به طرف شهر کع ییاند و تشردهکت را دفن یه مک یهنگام -1

839 مسئلۀ یا سـنگ یـ لـوح   یت را بـر رو یم ۀژیو مشخصات و یبهتر است نام و نام خانوادگ 
 نند. کقبرش نصب  یسند و باالیبنو

831 مسئلۀ اگـر   یولـ  ،دهنـد  یت صاحبان عزا را سرسالمتیمستحب است قبل و بعد از دفن م
 . ندینگو تاندازد، بهتر اسیبتشان میاد مصین مطلب آنها را به یشده است و ا یسپر یمدت
831 مسئلۀ ت غذا بفرستند و غذا خوردن نزد آنان یم ۀاهل خان یمستحب است تا سه روز برا

 روه است. کو در منزل آنها م

835 مسئلۀ  یسـتگ یردار و شاکـ  ین بـه خـوب  یا پنجاه نفـر از مـؤمن  یمستحب است تعداد چهل 
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 تمعت خاین و شرید یاصول و مبان یلّکطور به محرّمات و کت و انجام واجبات و تریرفتار م
 «. راً وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّایْأَللَّهُمَّ إِنَّا الَ نَعْلَمُ مِنْهُ إِالَّ خَ»ند: یدهند و بگو او شهادت ۀلیوسبه 

836 مسئلۀ ند و هر وقت کشان خصوصاً در مرگ فرزندان صبر یمستحب است در مرگ خو
او قرآن بخواند و بر سر قبر پدر و مادر  یو برا« عُونَرَاجِهِیإِلَوَإِنَّاإِنَّالِلَّهِ»د: یآورد بگویاد میت را به یم

 م بسازد تا زود خراب نشود. کند و قبر را محکآنان طلب مغفرت  یاز خداوند حاجت بخواهد و برا

  
 نماز وحشت 

833 مسئلۀ یه بـرا کـ ا نماز وحشت است یشب دفن  ۀیت نماز هدیاز مستحبات بعد از دفن م 
عت اول بعد از حمـد  که در رکعت است کدو ر وشود یرفع ترس و وحشت شب اول قبر خوانده م

قدر را بخواننـد و بعـد از سـالم     ۀده مرتبه سور عت دوم بعد از حمدکو در ر یرسکالیةمرتبه آ کی
 ه بـه ک« قَبْرِ فُالَنٍ یمُحَمَّدٍ وَ ابْعَثْ ثَوَابِهَا إِلمُحَمَّدٍوَآلِ یأَللَّهُمَّ صَلِّ عَل»خوانند: ین جمالت را مینماز ا
 ند. یگویت را میفالن نام م یجا

838 مسئلۀ  نـد کیت مـ یـ فاکت بخواند یم ینماز وحشت برا کیدر شب اول قبر  یسکاگر، 
عنوان به قصد ورود به ه کنید ثواب، افراد مختلف چند نماز بخوانند، مشروط بر ایشود به امیم یول

ثـواب بـه    یعنوان اهدابه  ن نماز وحشت رایتواند چندینفر م کیهمچنین  ؛خوانندبمثالً چهل نفر 
 آورد.  یجات بیم

832 مسئلۀ بهتر اسـت در   یول ،جا آوردل قبر بتوان در هر موقع از شب اوینماز وحشت را م
 نماز عشا خوانده شود.  ۀاول شب بعد از اقام

890 مسئلۀ د نماز وحشت را تـا شـب اول قبـر بـه     یر افتد بایت به تأخیاگر به هر جهت دفن م
 ر اندازند. یتأخ

893 مسئلۀ د پـول را بـه   یـ رده باکـ فراموش  ، ولیته تا نماز وحشت بخواندگرف یه پولکیسک
ه صـاحب آن  کـ ن داشته باشد یقی ، ولیه صاحب پول را نشناسدکیصاحبش بازگرداند و در صورت

ثواب  یگر آن نماز را به قصد اهدایند و در وقت دکانه کتواند در آن تصرف مالیم ،ت داردیرضا
تواند آن پول را از طرف صاحبش یا نه، میت دارد یول رضاه صاحب پکن ندارد یقیبخواند و اگر 

د دوبـاره  یـ با ،جـا آورد ب 833 مسئلۀور در کت مذیفیکبر خالف  اًه سهوکیصدقه بدهد و در صورت
 ند. کت اعاده یفیکبا همان 

899 مسئلۀ   مراسـم   یبرگـزار  یرا بـرا  یبهتر است هر شخص مسلمان قبل از مرگ خـود مـال
 ند. کن یز معین راآن رده و مقدارکت یبگذارد و بر آن وصنار کم یو مجالس ترح یسوگوار

    

 ام نبش قبر کاح
891 مسئلۀ وانه باشدیا دیافتن قبر او، هر چند طفل کش یعنیه نبش قبر مسلمان کست اظهر آن 
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و در  زیه جاکست بلیه نه تنها حرام نکباشد  یا اثبات حقیو  ترقویمصلحت  یمگر برا ،حرام است
 است.  مواردی هم واجب

891 مسئلۀ ال کد نبش قبر او اشـ شده باش کل به خاین رفته و تبدیت مسلمان از بیاگر بدن م
 کـه  حرمت او گـردد  کود، مثالً موجب هتن محرمه بر آن منطبق شیاز عناو یکیه کمگر آن ،ندارد
 . استن صورت حرام یدر ا
895 مسئلۀ دفـن آنـان    از یان درازیسـال  ، گرچـه زادگان، علما، شهدا و صـلحا نبش قبور امام

گاه هـم  ارتیه اگر زکبل ،حرام است یگاه شده باشد، بنا بر اقوارتیه زکیباشد، در صورتگذشته 
 د نبش شود. یاط واجب نباینشده باشد، بنا به احت

896 مسئلۀ ز است از جمله: یافتن قبر جاکدر چند مورد ش 

ر یـ ا بـه غ یـ ا بفهمند غسـل او باطـل بـوده    یفن دفن شده باشد کغسل و بی تیه مکیدر صورت -3
بر او نمـاز   چنانچه یول ؛انده او را در قبر رو به قبله نگذاشتهکنیا ایفن شده است کور شرع انور دست

ز ید نمـاز را بـر قبـر او بخواننـد و نـبش قبـر جـا       یاند باطل باشد باه خواندهک یا نمازینخوانده باشند 
 ست. ین

شـتر اسـت قبـر را    یافتن قبـر ب کت آن از شـ یـ ه اهمّکـ  یشرع وضوعم کی یه براکیدر صورت -9
 افند. کبش

 نند. یت را ببیبخواهند بدن م یثابت شدن حق یه براکیدر صورت -1

ه در آنجـا  کـ نشـود   ین راضـ یزم کدفن شده باشد و مال ین غصبیت در زمیه مکیدر صورت -1
  ند.بما
 یباشـد و صـاحب آن راضـ    یت دفن شـده غصـب  یه با مک یگریز دیا چیفن که کیدر صورت -5
نبش قبـر واجـب و    ،اهمّ است کشود، اگر حقّ مال یمت هم راضیاگر صاحب آن به ق یحت ،نشود

 مت واجب است. یت اهمّ است دادن قیاگر حقّ م

 رده باشند. کبه اوست دفن  یاحترامیه بک ییت را در جایه مکیدر صورت -6

 رد. رون آویا دشمن بیببرد  راآن لیا سیت را بدرد یبدن م یااگر بترسند درنده -3

اط یـ احت یولـ  ؛ننـد که دفن نشـده بـا او دفـن    کت را یاز بدن م یه بخواهند قسمتکیدر صورت -8
 ده نشود. یت دیه بدن مکدر قبر بگذارند  یطور راآن هکست واجب آن

شده  یدفن شده باشد، امّا اگر بدن متالش یگرید یت در جایم تیه خالف وصکیدر صورت -2
 ست.یز نیبه او شود، جا یاحترامیا نبش قبر موجب بی



 

 

 
 

 بخش سوم: 

 احکام نماز

 
 
 

 کلیات
واقـع   ه اگر مورد قبول حضـرت حـق  کاست  ینیو واجبات داسالم از شعائر بزرگ  یکینماز 

رش حضـرت  یز مـورد پـذ  یـ اعمـال ن  ۀیـ رفته نشد بقیشود و اگر پذیز قبول میاعمال انسان ن ۀیبق ،شد
ن یه فرمودنـد: اولـ  کـ نقـل شـده اسـت     محمّد باقرقرار نخواهد گرفت. از حضرت امام  حق
  3.آن محاسبه خواهد شد نماز است ه بنده بهک یزیچ

ه کـ ه فرمـود: همچنـان   کنند کینقل م از رسول خدا امام محمّد باقر یگریث دیدر حد
شـود،  یاز بـدن او زدوده مـ   یو آلودگ یکانسان، اگر در شبانه روز پنج بار خود را شستشو دهد ناپا

  9.ندکیم کپا یاخالق یهایکز انسان را از گناهان و ناپاینگانه پنج یازهانم
امبر یـ از پ یتیآورد، در روا بجادر اول وقت  راآن ار مهم بشمارد ویسته است انسان نماز را بسیشا
  1.ل نخواهد شدیبشمارد به شفاعت من نا که نماز را سبکیسکاسالم آمده است:  یگرام

ه مشغول نماز کد ردنکرا مشاهده  یدر مسجد مرد رسول خدا یروز ث آمده استیدر حد
ن حال حضـرت فرمودنـد:   یآورد، در ایجا نمح بیامل و صحکطور به وع و سجود راکر یول است،
  1.ا نرفته استین من از دنیرد به دین حال بمین مرد در ایاگر ا

ارتباط  ۀلین وسیست و بهتربا خدا امل او در ارتباطکست و تامل او اکرشد و ت یخلقت انسان برا

                                                             
  .1، ح 968، ص 1صعب بیروت، ج الفروع من الکافی، چاپ دار. 3
 .8و  1از ابواب اعداد الفرائض و نوافل، ح  9، باب 95و  39، ص 1الشّیعه، چاپ تراث آل البیت، ج وسائل. 9
 .30ب اعداد الفرائض و نوافل، ح از ابوا 6، باب 96، ص 1، ج الشیعهوسائل. 1
   . 6از ابواب اعداد الفرائض و نوافل، ح  2، باب 13، ص 1، ج الشیعهوسائل. 1
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ار تمام بخوانـد و  امل و خضوع و خشوع و وقکد نماز را با توجّه ین انسان بایبا خدا نماز است، بنابرا
د و خـود را در  یـ گویسـخن مـ   یسکه با چه کزد و توّجه داشته باشد یبپره یزدگاز غفلت و شتاب

 ند. یز ببیخداوند عالم ناچ یمقابل عظمت و بزرگ

ه مانع قبول شدن نماز است همچون حسد، ک ید هر گناهیند. او باکد توبه و استغفار یمازگزار بان
 کرا تـر  یگـر یات و هر گنـاه د کرات، ندادن خمس و زکدن مسیبت، خوردن حرام، آشامیبر، غک
 ند. ک

حـال  زد، مـثالً در  یـ ز بپرهیـ ند نکیم مکه ثواب نماز را ک ییارهاکاز  ینمازگزار سزاوار است حتّ
 ند. کز به آسمان نگاه نیستد و در موقع نماز نیاز ادرار به نماز نا یا خودداری یخواب آلودگ

ق بـه  یـ مانند انگشـتر عق  ،جا آوردند بکیاد میه ثواب نماز را زک ییارهاکسته است نمازگزار یشا
 ردن. کبو زدن و خود را خوش ک، شانه و مسوادنیزه پوشیکردن، لباس پاکدست 

 مازاقسام ن 
 واجب و مستحب.  یشود: نمازهایم مینماز از نظر وجوب و استحباب به دو قسم تقس

 واجب ینمازها -الف

893 مسئلۀ واجب هفت قسم هستند:  ینمازها 

 ست. از آنها یکیه نماز جمعه که یومی ینمازها -3

 ت. ینماز م -9

 ات. ینماز آ -1

 خدا.  ۀنماز طواف واجب خان -1

 پدر و مادر.  ینماز قضا -5

 شود. ین بر انسان واجب میمیا عهد، نذر و یر شدن یه با اجک ینماز -6

بت آن امام یاط واجب در زمان غیو بنا بر احت د فطر و قربان با حضور امام معصومینماز ع -3
 ان خواهد شد. یه بعداً بک یطیبزرگوار با وجود شرا

  
 و اوقات آنها هیومیواجب  ینمازها

898 مسئلۀ یاز: نماز ظهر، عصر، مغرب، عشا و صبح. نمازهـا  بارتندعه یومیواجب  ینمازها 
عـت  کعت و نمـاز صـبح دو ر  کعت، نماز مغرب سه رکدام چهار رکظهر و عصر و مغرب و عشا هر

دو  یعتکچهار ر یر خواهد شد، نمازهاکه ذک یطیز در حال خوف با شرایه در مسافرت و نکاست 
 شوند. یعت خوانده مکر

892 مسئلۀ به ماز جمعه گفته خواهد شد، نماز ن مسائله در ک یطیرادر روز جمعه با احراز ش
ط نماز جمعه موجود نباشـد  یشراچنانچه  عت خواهد بود وک، دو ریرییاز دو واجب تخ یکیعنوان 

 شود.یمعه، نماز ظهر خوانده مجنماز  یجا به
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810 مسئلۀ دارنـد،   کظهر، عصر، مغرب و عشا وقت مخصوص و مشـتر  یاز نمازها کی هر
 .داشته باشد کندارد تا وقت مشتر یکینماز صبح شر یول

813 مسئلۀ ه کب ین ترتیبد ،شودیت آفتاب و نصب شاخص معلوم مکاز راه حر یظهر شرع
 ۀیه آفتاب بر آن بتابد ساکن هموار فرو ببرند، صبح یعمود در زمطور به ا آهن صاف رایاگر چوب 
بـه سـمت مشـرق در    ه کـ ه، ضـمن آن یرود ساید باالتر میافتد و هر چه خورشیمغرب م یآن به سو

معمـوالً در  )دیرس یوتاهک ۀن درجیچوب به آخر ۀیه ساک یشود؛ هنگامیتر موتاهکچرخش است 
 یظهـر شـرع   رد، اوّلِکـ شـدن   بلنـد س شروع بـه  کگر در جهت عیو بار د (ن استیچن ایرانشور ک

از  سپـ  و رودین مـ یامالً از بـ کـ ه یموقع ظهر سـا  یه گاهکرمه کم ۀکشهرها مثل م یاست؛ در بعض
 شود ظهر شده است. یمعلوم م ،دا شدیه پیه ساکآن

819 مسئلۀ زمـان   بـه انـدازۀ  ه کـ  یاست تـا وقتـ   یوقت مخصوص نماز ظهر از اول ظهر شرع
ز تـا  یـ شود. وقـت مخصـوص نمـاز عصـر ن     یلف سپرکنماز ظهر، با توجّه به حاالت م کیخواندن 
شـتر وقـت   یبـه مغـرب ب  لـف،  کنماز عصر، به حسب حـال م  کیخواندن  به اندازۀه کاست  یهنگام

د نمـاز  یـ سـت و با را نخوانده باشـد، نمـاز ظهـرش قضا   ن وقت نماز ظهر یتا ا یسکنمانده باشد. اگر 
ص نمـاز ظهـر و وقـت    ان وقـت مخصـو  یـ م ۀبخواند. فاصـل  صورت ادابه ن وقت یعصر خود را در ا

 نماز ظهر و عصر است.  کوقت مشتر مخصوص نماز عصر

811 مسئلۀ ن نمـاز  یهواً مشغول خواندن نماز عصر شود و در باگر قبل از خواندن نماز ظهر س
ت را به نماز ظهر یده باشد واجب است نیم نرسوع چهارکرده است، اگر به رکتباه ه اشکمتوجه شود 

وع کـ ه پـس از ورود بـه ر  کـ یگرداند و پس از تمام شدن آن، نماز عصـر را بخوانـد و در صـورت   بر
نمازش باطل است، گرچه بهتـر اسـت آن   که ست آن رده است، ظاهرکه اشتباه کود چهارم متوجّه ش

به ا یه سهواً کیدر صورت .ندکسپس نماز عصر را اعاده  ،ند و بعد نماز ظهر را خواندهکنماز را تمام 
د نمـاز ظهـر را   یـ ایادش بیـ نماز عصر را قبل از نماز ظهر بخواند و به اتمام برسـاند و  فراموشی  سبب

 ینماز قبلـ که ست اط آنین احتکیلو ،نماز ظهر را بعداً بخواندست و ح اینخوانده است، نمازش صح
 الذّمّه قرار دهد. یفت مایگر را به نیعت دکه خوانده است ظهر قرار دهد و چهار رکرا 

811 مسئلۀ شاخص در طـرف   ۀیه ساکیوقت نماز جمعه اول ظهر است و بنا بر مشهور تا وقت
 خود شاخص بشود ادامه خواهد داشت.  به اندازۀمشرق 

815 مسئلۀ ن یه بـد یمشـرق  ۀشـود. حمـر  یشناخته مـ « هیمَشرق ۀحَمر»ق یقت نماز مغرب از طرو
 ین سـرخ یشود، ایده مید یمختصر یه پس از غروب آفتاب درسمت مشرق سرخکصورت است 

ه کـ  یگذرد تـا حـدّ  یسر انسان م یشود و از باالیم رنگ مکج یتدربه قه یدر مدت ده تا پانزده دق
ن یـ شـود و ا یده میدر سمت مغرب د یمختصر یان با زوال آن، سرخشود و هم زمیده نمیگر دید

 آغاز وقت نماز مغرب است. 

816 مسئلۀ در صورت عمد  یول ،م شب ادامه داردیوقت نماز مغرب و عشا از اوّل مغرب تا ن
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ن صورت اگر نماز عشا را قبل از یجا آورد و در ارب را بخواند بعد نماز عشا را بد مغیو توجّه اول با
خوانـدن   ۀش از انـداز یبـ  یمه شب، زمـان یه تا نکیمگر در صورت ،ند، نمازش باطل استمغرب بخوا

ن هنگـام نمـاز مغـرب را    یـ تا ا یسکنمانده باشد و اگر یلّف، باقکحسب حال مبه  نماز عشا، آن هم
اط مغـرب را بـه قصـد    یـ د اوّل نماز عشا را بخواند و بعد نماز مغرب را و بنا بر احتیبا ،نخوانده است

 ت ادا و نه قضا انجام دهد. یالذمّه، نه به ن یفما

813 مسئلۀ  ش از نمـاز مغـرب بخوانـد و    ینماز عشا را پ یفراموش به سببا یاشتباهاً  یسکاگر
 جا آورد. د نماز مغرب را بعد از آن بیح است و بایبعد از نماز بفهمد، نمازش صح

818 مسئلۀ ن نمـاز  یمشـغول نمـاز عشـا شـود و در بـ      اشـتباهاً ش از خواندن نماز مغرب یاگر پ
 بفهمد، دو حالت دارد: 

ند و نمـاز  یت را به مغرب برگرداند و بنشید نیبا ،عت چهارم نرفته استکوع رکبه رچنانچه  (الف
 ند و بعد نماز عشا را بخواند. کرا تمام 

 پـس ند و کد نماز را قطع یبا و عت چهارم رفته است، نمازش باطل استکوع رکبه رچنانچه  (ب
ند و بعد نماز مغرب را کاگرچه بهتر است آن نماز را تمام  ،ب، عشا را بجا آورداز خواندن نماز مغر

 ند. کبخواند و سپس عشا را اعاده 

812 مسئلۀ نماز مغرب و عشا  یه براکست اط آنیآخر وقت نماز عشا نصف شب است و احت
ب نماز شـب و ماننـد آن تـا اوّل آفتـاب حسـا      یو مانند آن شب را از اول مغرب تا نماز صبح و برا

آخر وقت نمـاز مغـرب و    یقه بعد از ظهر شرعیازده ساعت و پانزده دقیباً ین صورت تقرینند، به اک
ند و اول نماز شب حدود دوازده ساعت بعد از ظهر کیتفاوت م یمکام سال ی، گرچه در ااستعش
 است. یشرع

810 مسئلۀ  به نها، نماز مغرب و عشا را یو امثال ا یمانند خواب و فراموش یعذر ۀواسطبه اگر
ت ادا و یاطاً نیجا آورده و احتا قبل از اذان صبح بد و تا نصف شب نخواند واجب است تبیندازر یتأخ

رده اسـت و  کت یاندارد، معصیر بیتا نصف شب نماز مغرب و عشا را به تأخ اًاریند و اگر اختکقضا ن
 آورد.  جاب راآن ا قضایت ادا ید تا قبل از نماز صبح بدون نیاط واجب بایبنا بر احت

813 مسئلۀ شـود  یدار مـ یـ پد یصورت عمودبه  یادهیاذان صبح در سمت مشرق سپ کینزد
 ۀدید شـده و سـپ  یـ ده ناپدیقه آن سـپ یند، پس از چند دقیگویم« اذبکفجر »ا ی« فجر اول»ه به آن ک
« فجـر صـادق  »ا ی« فجر دوم»ه به آن کشود یان میو پهن در همان سمت نما یصورت افقبه  یگرید

تـا طلـوع آفتـاب     کهان شود، آغاز وقت نماز صبح است یه فجر صادق نماک یهنگامشود؛ یگفته م
 ابد. ییادامه م

  
 های یومیهام وقت نمازکاحسایر 

819 مسئلۀ ا یـ نـد  کدا یـ ن به دخول وقت نمـاز پ یقیه کتواند مشغول نماز شود یم یانسان وقت
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دا شـود حجّـت   یـ پ هکـ  ینـان از هـر راهـ   یاطم نیه وقت نماز شده است و اکدست آورد به نان یاطم
او  ۀه از گفتـ کـ نفر وقت شـناس و خبـره    کیا یتواند به شهادت دو مرد عادل و یمهمچنین  ؛است

 ند. کا به اذان مؤذّن وقت شناس اعتماد یشود یدا مینان پیوثوق و اطم

811 مسئلۀ ص وقـت را  یبرنـد و قـدرت تشـخ   یمـ  سـر بـه  ا در زندان ینا هستند یه نابک یسانک
 تواننـد نمـاز  ینمـ  ،انـد ردهکـ دا نیـ ن به دخول وقت نمـاز پ یقیه ک یجب تا وقتاط وایندارند بنا بر احت

 ند. بخوان

811 مسئلۀ  ه مانع از ک ید گرفتگیگر مانند خورشید یا حوادث آسمانیخاطر ابر به انسان اگر
ا نه، در یه وقت داخل شده کد نکداین پیقیدر اول وقت نماز  دشود، نتوانیمردم م ۀن همیقیحصول 
نماز را د، گرچه بهتر است ومشغول نماز ش دتوانیم ،دکندا یه دخول وقت نماز په گمان بکیصورت
 د. کندا ینان پید تا اطمبیندازر یتأخبه 

815 مسئلۀ گفتـه شـد    819 مسـئلۀ ه در کـ  ییراههـا از  یکیه انسان بدون احراز کیدر صورت
اقـع شـده و   نمـاز در وقـت و   ۀه بعداً معلوم شود همکنمگر آ ،ند، نمازش باطل استکشروع به نماز 

 قصد قربت هم صورت گرفته است. 

816 مسئلۀ  ه وقت نمـاز  کند کن یقیگفته شد  819 مسئلۀه در ک ییراههااز  یکیاگر انسان با
ه خوانـده، در خـارج وقـت    ک ینماز ۀاز نماز بفهمد هم پس ل شده است و مشغول نماز شود وداخ

از آن نمـاز در وقـت و    یامـا اگـر بعـد از نمـاز بفهمـد مقـدار      ؛ است، نمازش باطل اسـت واقع شده 
ز قول ین یح است و اقویدر خارج وقت واقع شده است، بنا بر قول مشهور فقها نمازش صح یمقدار

 . 3ندکن صورت اعاده یه نماز را در اکست اط مستحب آنیه احتکنیلو امشهور است و
813 مسئلۀ  ت نماز ه وقکند کن یقی ،گفته شد 819 مسئلۀه در ک ییراههااز  یکیاگر انسان با
وقت داخل نشده، نمازش باطـل   ه هنوزکدر وسط نماز بفهمد سپس  ،ده است و مشغول نماز شودش

ح اسـت،  ینمـازش صـح   ،ه در همان وسط نماز وقـت داخـل شـده   کاگر در وسط نماز بفهمد  ؛است
 ند. که نماز را دوباره اعاده کست اط مستحب آنیگرچه احت

818 مسئلۀ  ماز ند وقت نکدا ین پیقید یباه کنیبدون توجه به اند کنمازش را شروع  کسیاگر
 ه خوانـده کـ  یه بعد از تمـام شـدن نمـاز بفهمـد نمـاز     کیدر صورت داخل شده تا مشغول نماز شود،

آن، نمازش باطل وقت ا در یده نماز بووقت  خارج ازند ه نداکنیا ای دهبوخارج از وقت  یلّکطور به
ز وقت داخل شده، واجب است نماز ه در وسط خواندن نماکاگر بعد از نماز بفهمد همچنین  ؛است

ه تمام نمازش در وقت واقع شـده و بـا قصـد قربـت هـم      کاگر بعد از نماز بفهمد  یند، ولکرا اعاده 
 ح است. یانجام شده است، نمازش صح
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812 مسئلۀ  سـپس در   ،ه وقت داخل شده و مشغول خواندن نمـاز شـود  کند ک نیقیاگر انسان
ه وقت داخل کند ک نیقیاگر  یمازش باطل است، ولا نه، نیه وقت داخل شده کند ک کن نماز شیب

ا نـه، نمـازش   یـ ه تا به حال خوانده است در وقت بوده ک یه آن مقدار نمازکنیند در اک کشده وش
 ح است. یصح

850 مسئلۀ  از  یمقدار ه اگر مستحبات نماز را بجا آوردکباشد  تنگ یقدربه اگر وقت نماز
 کن صـورت مسـتحبّات نمـاز را تـر    یـ ت در اشود، واجب اسیواجبات نماز در خارج وقت واقع م

شـود، واجـب   یاز خود نماز در خارج وقت واقـع مـ   یمقدار جهت خواندن قنوتبه مثالً اگر  ،ندک
 ند. ک کاست قنوت را تر

853 مسئلۀ عت نماز وقت داشته باشد، واجـب اسـت   کر کیخواندن  به اندازۀه فقط کیسک
ن یا اًعمد راندازد و اگریتأخبه ن مقدار یز را تا است عمداً نمایز نیجا یول ،ت ادا بخواندینماز را به ن

 رده است. کت ید معصبیندازر یتأخبه مقدار 

859 مسئلۀ وقـت ظهـر و عصـر تـا      اگر از ،د تمام بخواندیست و نمازها را بایه مسافر نکیسک
ت ادا یـ ب و بـه ن یـ ترتبـه  واجب است هـر دو را   ،مانده باشد یعت، زمان باقکپنج ر به اندازۀغروب 
ت ادا بخوانـد و  یـ واجب است عصـر را بـه ن   ،مانده باشد ین مقدار وقت باقیمتر از اکاگر  بخواند و

عـت نمـاز وقـت    کخوانـدن پـنج ر   به انـدازۀ اگر تا نصف شب همچنین  ؛ندکظهر را بعد از آن قضا 
 ،ن مقـدار وقـت داشـته باشـد    یمتر از اکت ادا بخواند و اگر یواجب است مغرب و عشا را به ن ،دارد

در هر دو صورت اگر  ؛ادا بجا آوردیا ت قضا و یت ادا و بعداً نماز مغرب را بدون نیرا به ن فقط عشا
است، ظهر را در صورت اول و مغرب را در صورت دوم، فـوراً بـه    یبعداً معلوم شود هنوز وقت باق

 ت ادا بخواند. ین

851 مسئلۀ بـه  بخواند اگر تا غروب آفتـاب فقـط   سته کد شیه مسافر است و نماز را باکیسک
بـه  ت ادا و یـ واجب است نماز ظهر و عصـر را بـه ن   ،عت نماز وقت داشته باشدکخواندن سه ر ۀانداز
بخواند و بعداً ظهر  ت ادایواجب است فقط عصر را به ن ،متر وقت داشته باشدکب بخواند و اگر یترت

مغرب  عت وقت داشته باشد، واجب استکخواندن چهار ر به اندازۀاگر تا نصف شب  ؛ندکرا قضا 
ت ادا و یمتر وقت داشته باشد واجب است عشا را به نکب بخواند و اگر یترتبه ت ادا و یو عشا را به ن

 جا آورد. قضا بیا ت ادا و یبعداً نماز مغرب را بدون ن

851 مسئلۀ رانـدازد تـا   یتأخبـه  ت عمداً نمـاز مغـرب و عشـا را    یا معصیه به سبب عذر کیسک
ت ادا و یب و بدون نیترتبه ذان صبح نماز مغرب و عشا را ا اط واجب تایبنا بر احت ،نصف شب شود

 آورد.  یجاقضا بیا 

855 مسئلۀ باره نیدر ا یادیه را در اول وقت بخوانند و سفارش زیومی یمستحب است نمازها
ر نمـاز از جهـات   یه تـأخ کـ مگـر آن  ،تر باشد بهتر اسـت کیشده است و هرچه نماز به اول وقت نزد

 ه نماز را با جماعت بخوانند. کد ننکمثالً صبر  ،گر بهتر باشدید
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856 مسئلۀ مّم بخوانـد  ید با تیدارد اگر بخواهد نمازش را اول وقت بخواند با یه عذرکیسک
نـد عـذرش   کاگر صـبر   که دهدیا احتمال میداند یمچنانچه  جا آورد،ا با لباس نجس نمازش را بی

صـبر   یقدربه ست یزم نال یول ،ند و نماز خود را در آخر وقت بخواندکد صبر یبا ،شودیبرطرف م
 ه وقت خواندن مستحبات را هم نداشته باشد. کند ک

853 مسئلۀ د یـ مّم دارد، مثالً اگر االن نماز بخواند بایموارد ت یر از عذرهایغ یه عذرکیسک
ه عـذرش تـا   کـ ن داشـته باشـد   یقیه کیا بدون لباس نماز بخواند، در صورتیا نشسته یبا لباس نجس 
عـذر او در  چنانچـه   اند نمازش را در اوّل وقت با همان عذر بخواند وتویماند، میم یآخر وقت باق

مّم را یاز مـوارد تـ   یکـ یاگر عـذر   .ندکینمازش را بدون آن عذر اعاده م ،وقت برطرف شود یاثنا
مّم یتوانـد نمـازش را اوّل وقـت بـا تـ     یز مـ یـ مانـد ن یم یداشته باشد و بداند عذرش تا آخر وقت باق

ت یـ فاک ،مّم خوانده اسـت یه با تکرا  یوقت عذرش برطرف شود همان نمازاگر در وسط  ؛بخواند
 است.  ترست، گرچه اگر دوباره بخواند مطلوبیند و اعاده واجب نکیم

858 مسئلۀ  ان کات، افعال و اریات، سهویکام مربوط به شکو اح مسائلاگر شخص نمازگزار
 ید، واجب است برایآیش میها پاز آن یکیند که اگر نماز را شروع کنماز را نداند و احتمال دهد 

ه اگـر  کـ نان داشـته باشـد   یاگر اطم یول ،اموزدید تا ببیندازر یتأخبه اد گرفتن آنها نماز اوّل وقت را ی
تواند در اول وقت نمازش را بخوانـد، پـس   یند، مکیتمام م راآن حیصحطور به ندکنماز را شروع 

ح است و اگر یرد، نمازش صحکشامد نیداند پینم راآن مکه حک یامسئلهرد و کاگر نماز را شروع 
م کـ ند و بعد از اتمام نماز حکعمل و نماز را تمام  ،از دو طرف احتمالیکیتواند به یرد مکشامد یپ

 ند.کاگر باطل بود اعاده  ،را بپرسد مسئله

852 مسئلۀ ند، در صـورت  کار طلبش را مطالبه کطلب ، ولیاگر وقت نماز وسعت داشته باشد
ه کـ  یاست در تمام مـوارد همچنین  دازد و بعد نمازش را بخواند وخود را بپر یاول بدهد یان باکام
نـد مـثالً در وسـعت نمـاز متوجّـه      کشامد یه نماز وسعت دارد پک یدر وقت یف واجبِ فوریلکت کی

خواندن نمـاز  ن صورت یمارستان رسانده شود، در اید فوراً به بیبا یماریا بیشود مسجد نجس است 
را  یواجـب فـور   اًعمـد  ازد و در هر صـورت اگـر انسـان   فوق بپرد مسائلاندازد تا به یر میتأخبه را 
 ح است. ینمازش صح ، ولیردهکت یو به واجب موسع بپردازد، اگرچه معص کتر

   
 دنب خوانده شویترتبه د یه باک یینمازها

860 مسئلۀ بخواند و  د نماز عصر را بعد از نماز ظهر و نماز عشا را بعد از نماز مغربیانسان با
 اگر عمداً عصر را قبل از ظهر و عشا را قبل از مغرب بخواند، نمازش باطل است. 

863 مسئلۀ ه نمـاز ظهـر را   کد یایادش بین نماز یت نماز ظهر مشغول نماز شود و در بیاگر به ن
رده و نماز عصـر را آغـاز   کد نماز را رها یه باکبل ،ت را به عصر برگرداندیتواند نیخوانده است، نم

 ن است. یچننیز  عشا در نماز مغرب و ند،ک
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869 مسئلۀ ت را بـه  یـ ه نماز ظهر را نخوانـده اسـت و ن  کند کدا ین پیقین نماز عصر یاگر در ب
قـبالً نمـاز ظهـر را    کـه  د یـ ایادش بیـ  نکل در روخن شود و پس از دکرگرداند وداخل رنماز ظهر ب

ادش یـ ن کـ در ر لودخـ  ش ازیاگـر پـ   ید نماز عصر را بخواند، ولـ یخوانده، نمازش باطل است و با
ت عصر بخواند و بنا بـر  یت ظهر خوانده باز هم به نیت را به عصر برگرداند و آنچه به نید نید، بایایب

 اط نماز عصر را دوباره بخواند. یاحت

861 مسئلۀ ت را یا نه، واجب است نیه نماز ظهر را خوانده کند ک کن نماز عصر شیاگر در ب
م ک قدرآنند و عصر را بعد از آن بخواند و اگر وقت کتمام ت ظهر یبه ظهر برگرداند و نماز را به ن

ت یـ ماند، واجب است همان نماز را بـه ن ینم یعت هم باقکر کیبه مقدار  یه بعد از آن حتّکاست 
 ند. کعصر تمام و نماز ظهر را بعد از آن قضا 

861 مسئلۀ ه نمـاز مغـرب را   کـ نـد  ک کوع شـ کـ دن بـه ر ین نماز عشا و قبل از رسـ یاگر در ب
ه بعد از تمـام شـدن همـان نمـاز نصـف شـب       کم باشد ک قدرآنه وقت کیاست، در صورت خوانده

مانـد، الزم  ینمـ  یتا نصف شب وقـت بـاق   ینماز بعد یعت هم براکر کی یشود و به مقدار حتیم
نـه  و ت قضا یاط، نه به نیند و بعداً نماز مغرب را بنا بر احتکت نماز عشا نماز را تمام یاست به همان ن

ت را به نماز مغرب برگرداند و نماز یواجب است ن ،ار داردیدر اخت یشتریجا آورد و اگر وقت ببادا 
 ند و بعد نماز عشا را بخواند. کتمام  یعتکرا سه ر

865 مسئلۀ ه نمـاز مغـرب را   کـ نـد  ک کعت چهارم شکوع رکش از ریپ شان نماز عیاگر در ب
نـد و  کتمـام   یعتـ کگرداند و نماز را سه رت را به نماز مغرب بریاط واجب نیا نه، بنا بر احتیخوانده 

ه بعد از تمام شدن نماز نصف شـب  کم است ک یقدربه وقت چنانچه  یبعد نماز عشا را بخواند، ول
جا ا قضا بیت ادا یاط بدون نیند و بعد نماز مغرب را بنا بر احتکت عشا نماز را تمام ید به نیشود، بایم

 آورد. 

866 مسئلۀ ا نهیه نماز مغرب را خوانده کند ک کوع شکه ردن بیاگر در نماز عشا پس از رس 
مانده باشـد،   یشتر باقیا بیعت کپنج ر ۀعشا نباشد، مثالً وقت به انداز یه وقت اختصاصکیدر صورت

جا آورد، اگرچه بهتـر اسـت نمـاز را تمـام     ب بیترتبه هم بزند و نماز مغرب و عشا را به د نماز را یبا
نماز عشـا   یه فقط براکم باشد ک قدرآناگر وقت  یند، ولکاعاده  ند و بعداً نماز مغرب و عشا راک

 ست. یالزم ننیز ند و انجام نماز مغرب کت عشا تمام ینماز را به ن ،باشد یتا نصف شب وقت باق

863 مسئلۀ  ادش یـ ن نمـاز  یبـ  اطـاً دوبـاره بخوانـد و   یه خوانده است احتکرا  ینماز کسیاگر
اطـاً  یه نمـاز عصـر را احت  کـ  ینخوانـده اسـت )مـثالً وقتـ     ،ه قبـل از آن الزم بـوده  کـ را  ینماز ،دیایب
اط را بـه نمـاز ظهـر    یـ ت نمـاز احت یـ تواند نینم (هه نماز ظهر را اصالً نخواندکد یایادش بیخوانده یم

ب اول نماز ظهر و بعـد عصـر را   یترتبه هم بزند و به  راآن دیه نمازش باطل است و باکبرگرداند، بل
 بخواند. 

868 مسئلۀ ز نماز قضا به ادا و از نماز مسـتحب بـه واجـب و از مسـتحب بـه      ت ایبرگرداندن ن
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ت از نمـاز واجـب ادا بـه نمـاز واجـب قضـا در صـورت        یبرگرداندن ن یست، ولیح نیمستحب، صح
از  ا چنـد تـا باشـد و   یـ  یکیه نماز قضا کیه مستحب است. در صورتکز بلیوسعت وقت نماز ادا، جا

ت از واجب بـه  یاط است، اما برگرداندن نیمطابق با احتهمان روز باشد، در وسعت وقت ادا، عدول 
ال کشـتر، اشـ  یسب ثـواب ب ک یدن مثالً به نماز جماعت باشد و برایرس یه براکیمستحب در صورت

 ست.یز نیچ عنوان جاین صورت به هیر ایندارد و در غ

862 مسئلۀ ت را بـه  یـ ن نمـاز ن یتواند در بـ یاگر وقت نماز ادا وسعت داشته باشد، نمازگزار م
مثالً اگر مشغول نمـاز ظهـر اسـت     ،ن باشدکت به نماز قضا ممید برگرداندن نیبا یول ،ضا برگرداندق

عت سوم نشده باشد، اما اگر وارد که داخل رکصبح برگرداند  یت را به قضایتواند نیم یدر صورت
 ند. کادامه دهد و پس از آن نماز صبح را قضا  یت قبلیعت سوم شده باشد، نماز را به همان نکر

  
 مستحب ینمازها

 روز و وقت آنهاشبانه یهانافله -1
830 مسئلۀ یان نمازهـا یـ نـد و از م یگویمـ « نافلـه »ه بـه آنهـا   کـ اد اسـت  یز یمستحب ینمازها 

ر یـ روز در غشـبانه  ۀنافلـ  یشده است. نمازها یشتریروز سفارش بشبانه یهابه خواندن نافله یمستحب
 یهـا ب نافلـه یـ عـت اسـت و ترت  کو هشـت ر  یسـ عـت و در روز جمعـه   کو چهار ر یروز جمعه، س

 ر است: یروز به شرح زشبانه

ش از نماز ظهر خوانده یپ یعتکصورت چهار نماز دو ربه عت است و کنماز ظهر هشت ر ۀنافل -3
ا یـ عالمـت   ۀیه سـا کـ  یاز اول ظهر اسـت تـا هنگـام    است یه اقوکشود و زمان آن بنا به مشهور یم

  3.ر شده استیا قدم تعبیاز آن به ذراع  تیر لسان اهل به دکشاخص، دو هفتم آن شود 
ش از نمـاز عصـر   یپـ  یعتـ کصـورت چهـار نمـاز دو ر   به عت است و کنماز عصر هشت ر ۀنافل -9

ا شاخص، یعالمت  ۀیه ساکاست  یاست تا هنگام یه اقوکشود و وقت آن بنا به مشهور یخوانده م
ان شـد بخواننـد   یـ ه بکـ  یظهر و عصر را بعد از دو وقتـ  ۀو اگر بخواهند نافل 9آن برسد هفتم به چهار

اط یـ حتاجا آورده و بنـا بـه   عصر را بعد از نماز عصر ب ۀنافل ظهر را بعد از نماز ظهر و ۀبهتر است نافل
 نند. کا قضا نیت ادا یواجب ن

بعـد از نمـاز مغـرب     یعتـ کصـورت دو نمـاز دو ر  بـه  ه کـ عت است کنماز مغرب چهار ر ۀنافل -1
طـرف مغـرب   ی ه سـرخ کـ است  یشود و زمان آن بنا به مشهور پس از نماز مغرب تا وقتیم خوانده

ه زمـان  کـ سـت  ن اظهر آنکید شود، ولیناپد یلّکبه شود یدا میه بعد از غروب آفتاب در آسمان پک
اط یـ هر چنـد احت  ؛مغرب است ۀلت نافلیوقت فض یآن تا آخر وقت نماز مغرب باشد و آن وقت قبل

                                                             
 شود.تعیین مقدار ذراع با ساعتهای متداول حدود ساعت یک بعد از ظهر می .3
 شود.عتهای متداول حدود ساعت دو بعداز ظهر میبا سا .9
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 جا آورند.ا قضا بیت ادا ین صورت بدون نیر اه دکست آن

 کیعت آن کخوانند و دو ریاط واجب نشسته میه بنا به احتکعت است کدو ر نماز عشا ۀنافل -1
مـه شـب اسـت و بهتـر اسـت      یشود و زمان آن بعد از اتمام نماز عشـا تـا ن  یستاده حساب میعت اکر

 بالفاصله پس از نماز عشا خوانده شود. 

شـود و زمـان آن بعـد از    یش از نمـاز صـبح خوانـده مـ    یعت اسـت و پـ  کدو ر ماز صبحن ۀنافل -5
ه قبل از کست اط آنیاحت یعت نماز شب است، ولکازده ریگذشتن از نصف شب به مقدار خواندن 

ان یـ نـدارد؛ پا  ین صـورت مـانع  یه در اکجا آورند ه متّصل به نماز شب بکمگر آن ،فجر اوّل نخوانند
 ان شود. یطرف مشرق نما یه سرخکاست  ینصبح زما ۀوقت نافل

صورت چهار نماز دو به « شب ۀنافل»ت یعت آن به نکه هشت رک عت استکازده ری شب ۀنافل -6
است. « نماز وتر»ت یعت به نکر کیو « نماز شَفع»ت یگر به نیعت دکشود و دو ریخوانده م یعتکر

 اذان صبح خوانده شود.  کینزدمه شب تا اذان صبح است و بهتر است یشب از ن ۀوقت نافل

833 مسئلۀ شود یظهر و عصر اضافه م ۀعت نماز نافلکشانزده رعت به کدر روز جمعه چهار ر
 3:ن گونه استیب آن بدیشود و ترتیعت نماز نافله خوانده مکست ریه در روز جمعه بکن معنا یبه ا

گـر  یعـت د کر، شش یعتکعت نماز دو رکصورت سه ربه د یآیه آفتاب باال مک یعت وقتکشش ر
 ۀگر بعد از اقامیعت دکه همان وقت زوال است وشش رکعت آن هنگام ظهر کظهر و دو ر کینزد

 شود. ینماز جمعه خوانده م

839 مسئلۀ قصـد  به د ثواب و یعشا را به ام ۀنافل ید در سفر خواند، ولیظهر و عصر را نبا ۀنافل
 جا آورد. توان بیرجا م

831 مسئلۀ تواند انجام بدهد، یعصر را در وقتش نماگر بداند نوافل ظهر و  ر روز جمعهیدر غ
و ا نـه  یتواند انجام دهد یه در وقتش مکتواند به قصد ورود، قبل از ظهر انجام دهد و اگر نداند یم
ه کـ ن وقـت انجـام ندهـد بل   یـ خواهـد در ا یمـ  ، ولیتواند انجام دهدین میقت معوه بداند در کنیا ای
ن صـورت  یـ ه بهتر است در اکنیلو از است ویه جاکست نیا یاقو ،خواهد قبل از ظهر انجام دهدیم

 د ثواب انجام دهد. یت رجا وامیبه ن

831 مسئلۀ نشسته  ۀعت نماز نافلکبهتر است دو ر یول ،توان نشسته خواندینافله را م ینمازها
 ند. کعت حساب کر کیرا 

835 مسئلۀ  شـب را بعـد از نصـف شـب بخوانـد،       ۀاو سخت است نافل یه براکیسکمسافر و
 جا آورد. در اول شب ب راآن تواندیم

836 مسئلۀ کیـ ه کـ جز نمـاز وتـر   به عت بجا آورند کدو ر ،عتکد دو رینافله را با ینمازها 
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در  یز در نماز وتر قنوت بخوانند، ولینافله و ن یعت دوم نمازها کمستحب است در ر. عت استکر
در وتر بـه  که ست واب باشد و اظهر و احوط آند ثیجا آورند به امنماز شفع اگر بخواهند قنوت را ب

 تفا شود. کوع اکهمان قنوت قبل از ر

833 مسئلۀ نمـاز شـب را جلـوتر از وقـت     ه کـ نین ایه انسان مـردد باشـد بـ   ک یدر تمام موارد
 یوتاهکعلت به توانند یه نمک یسانکا یند، قضا افضل است، مثالً مسافر کا قضا یجا آورد خودش ب
 راآن توانند قبل از نصف شبیهم م ،دار شوندیگر در وقت نماز شب بیل دیسالت و هر دلکشب، 

شتر از انجام ینند ثواب آن بکنند و اگر قضا کقضا  راآن توانند بعد از نماز صبحیجا آورند و هم مب
 . آن قبل از وقتش است

  
 ام آن کله و احینماز غف -2

838 مسئلۀ لـه ینماز غف» شودین نماز مغرب و عشا خوانده میه بکمستحب  یاز جمله نمازها »
ه کـ  یاط بعـد از نمـاز مغـرب اسـت تـا هنگـام      یـ ن نماز بنا بر احتیعت است و وقت اکو رد که است
 کیـ اط تـا  یله بنا بر احتین وقت نماز غفیبنابرا .د شودیناپد یلکبه د از سمت مغرب یخورش یسرخ

د ثـواب  یـ امبه ن زمان بخواند به قصد رجا و یم بعد از مغرب است و اگر بخواهد بعد از ایساعت و ن
 باشد. 

 : خوانده شوده ین آیا ،سوره یجابه د پس از حمد یله بایعت اول نماز غفکدر ر
 کأَنْتَ سُبْحَانَإِالَّالظُّلُمَاتِ أَنْ لَاإِلَهَیفِ یهِ فَنَادَیْوَ ذَالنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَ» -الف

 «. نَیالْمُؤْمِنِ ینُنْجِ کَذَلِکنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَ یْجَبْنَا لَهُ وَ نَجَّنَ فَاسْتَینْتُ مِنَ الظَّالِمِک یإِنِّ

 ه را بخواند: ین آیسوره ا یجا عت دوّم پس از حمد بهکو در ر

إِالَّ  قَةةٍ تَسْقُطُ مِنْ وَرَالْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ مَا  یعْلَمُ مَا فِیعْلَمُهَا إِالَّ هُوَ وَ یلَا  الَّتِی بِیْوَ عِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَ» -ب

 «. نٍیتَابٍ مُبِک یابِسٍ إِالَّ فِیَظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَ الَ رَطْبٍ وَ لَا  یفِ حَبَّةٍعْلَمُهَا وَ لَا ی

 د: یو در قنوت آن بگو

آلِهِ وَ أَنْ تَفْعَلَ مُحَمَّدٍوَ یعَلَ یَتُصَلِّ عْلَمُهَا إِالَّ أَنْتَ أَنْیلَا  یبِ الَّتِیْحِ الْغَیبِمَفَاتِ کأَسْئَلُ یأَللَّهُمَّ إِنِّ» -ج
 د: یحاجات خود را به زبان آورد و بعد از آن بگو« ذَاکذَا وَ ک»عبارت  یجاه و ب« ذَاکذَا وَ ک یبِ

هِ وَ یْمُحَمَّدٍ عَلَحَمَّدٍوَآلِبِحَقِّ مُ کسْئَلُأَفَ یتَعْلَمُ حَاجَتِ یطَلَبَتِ یوَ الْقَادِرُ عَلَ ینِعْمَتِ یُّأَللَّهُمَّ أَنْتَ وَلِ» -د
 «. یتَهَا لِیلَمَّا قَضَ هِمُ السَّلَامِیْعَلَ

832 مسئلۀ ه دو کـ نیا ایـ ت انجـام دهـد   یفیکن یمغرب را با ا ۀعت از نافلکه دو رکیدر صورت
ر نـد و اگـ  کیت مـ یـ فاکجـا آورد،  ب -هلـ یهم نافله و هم غف -ت هر دویمغرب را به ن ۀعت از نافلکر

اط یـ له انجـام دهـد، احت  یت نماز غفیفیکگر با یعت دکمغرب دو ر ۀعت نافلکچهار ربخواهد زائد بر 
 جا آورد. مطلق ب یقصد رجابه که ست آن

  



 366 احکام قبله

 ام قبلهکاح
880 مسئلۀ ه در کـ  یسـان کمسلمانان جهان است.  ۀرّمه قرار دارد قبلکم ۀکه در مکعبه ک ۀخان

ق مقابـل  یـ دقطـور  به ندخواننماز  هنگامواجب است  ،عبه قرار دارندک ۀخان کیالحرام و نزدمسجد
 یه در جاهـا ک یسانکطرف آن نماز بخوانند، امّا به و  دهندرا در برابر خود قرار  عبهکستند و یآن با

 ؛ندکیت میفاکاند ستادهیه گفته شود رو به قبله اک ستندیعبه باکبه طرف  یدور قرار دارند اگر طور
 . نیز همین طور است ردیرو به قبله انجام گوانات واجب است یه مانند ذبح حک ییارهاک یتمام
883 مسئلۀ م کنه و شـ یخوانند واجب است صورت و سـ یستاده میه نماز واجب را اک یسانک

 گرچه بهتر است.  ،طرف قبله باشدبه ز یست سر زانوها و انگشتان نیآنها رو به قبله باشد و الزم ن

889 مسئلۀ نه و یرت سـ خوانند، واجب است صویه معذورند و نشسته نماز واجب مک یسانک
 طرف قبله باشد. به م آنها کش

881 مسئلۀ ده یـ خواهنـد خواب یتوانند نشسته نماز بخوانند و مینم یه معذورند و حتّک یسانک
رو بـه   بدن یه جلوکبخوابند  یراست طور یبه پهلو ب بخوانند، واجب است اگر بتوانندنماز واج

بدن آنها رو به قبله باشد و اگر  یلوه جکبخوابند  یچپ طور ید به پهلویقبله باشد و اگر نتوانند با
آنان  یف پاهاکه ک یطوربهواجب است در حال نماز به پشت بخوابند  ن نباشدکن حالت هم ممیا

 رو به قبله باشد. 

881 مسئلۀ د رو یـ م نماز واجب اسـت و با کاط و سجده و تشهّد فراموش شده در حینماز احت
 رو به قبله باشد. ه کست اط آنیاحت نیز سهو ۀسجددر مورد به قبله باشد، 

885 مسئلۀ د رو به نشویا سواره خوانده میه در حال راه رفتن ک یمستحب ینمازها ستیالزم ن
رو بـه قبلـه خوانـده     هسـتند، ون کاگر در حال استقرار و سـ که ست نآیاط واجب احتاما  ،دنقبله باش

 د. نشو

886 مسئلۀ نـد تـا   کردن قبله تـالش  کدا یپ یخواهد نماز بخواند واجب است برایه مکیسک
ـ  یهـا نشـانه  یه از روکـ دو شـاهد عـادل    ۀتواند بـه گفتـ  یز میند و نکدا ین پیقیه سمت قبله ب  یحسّ

ند کنان است عمل یشناسد و مورد اطمیقبله را م یقواعد علم باه ک یسکا به قول یدهند یشهادت م
ا قبـور  یـ ه از محـراب مسـلمانان   ک یواجب است به ظنّ و گمان ،نشد ینها عملیدام از اکچ یو اگر ه
 ۀواسـط بـه  ه کـ  یافرکـ ا یـ فاسـق   ۀاگر از گفت یحتّ ؛ندکشود عمل یدا میپ یگریا از هر راه دیآنان 

 ند. کیت میفاکند کدا یشناسد، گمان به قبله پیقبله را م یقواعد علم

883 مسئلۀ توانـد بـه   یند، نمـ کدا یپ یتریبتواند گمان قوچنانچه  ه گمان به قبله داردکیسک
بتواند از راه  یول ،ندکدا یخانه گمان به قبله پصاحب ۀهمان از گفتیالً اگر مند، مثکگمان خود عمل 

 ند. کخانه قناعت صاحب ۀد به گفتیند، نباکحاصل  یشتریگر گمان بید

888 مسئلۀ گمانش  ا با وجود تالشیندارد  یالهیچ وسیچ راه و هیردن قبله هکدا یپ یاگر برا
چهار طرف  اط واجب چهار نماز بهید بنا بر احتوقت نماز وسعت دارچنانچه  رود،یچ طرف نمیبه ه
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به انـدازۀ  و اگر  ، اگرچه اقوی آنست یک نماز به یکی از جهات چهارگانه کفایت می کند.بخواند
نماز وقت  کی به اندازۀبخواند، مثالً اگر فقط  ه وقت دارد نمازک یااندازه چهار نماز وقت ندارد به

د یجا آورد و بانماز را هم ب یاط قضایخواهد بخواند و بنا بر احتیه مک ید نماز را به هر طرفیدارد با
ا انحراف آن به طرف راست یاز آنها رو به قبله باشد  یکیند کن یقیه کبخواند  یاگونهبه نمازها را 

 متر از چهل و پنج درجه باشد. ک یعنیده باشد، یا چپ قبله نرسی

882 مسئلۀ  طرف است واجب است بـه هـر دو    از دو یکیه قبله در کند کا گمان ین یقیاگر
ف داشته باشد بهتر اسـت بـه چهـار طـرف     یگر هم گمان ضعید یطرف نماز بخواند و اگر به طرفها

 نماز بخواند. 

820 مسئلۀ ا یـ ظهـر و عصـر    ید به چند طرف نماز بخواند، اگـر بخواهـد نمازهـا   یه باکیسک
ل از عصر و نماز مغرب قبل ب بخواند، مثالً نماز ظهر قبیترتبه رب و عشا را بخواند، واجب است مغ

ه واجب اسـت بخوانـد سـپس نمـاز     کاز عشا خوانده شود و بهتر است نماز اول را به هر چند طرف 
 ند. کدوّم را شروع 

823 مسئلۀ ه واجـب اسـت   کند ک یارکر از نماز ین به قبله ندارد، اگر بخواهد غیقیه کیسک
نـد و اگـر   کطبق ظنّ و گمانش عمل را ببرد، واجب است  یوانیرو به قبله باشد، مثالً بخواهد سر ح

 ح است. یه انجام دهد صحکست به هر طرف ین نکگمان مم

829 مسئلۀ وان نجـس و  یـ آن ح ،ندکرا رو به قبله ذبح ن یوانیح اًعلم و عمد باه کیدر صورت
ا یـ  م و موضـوع را ندانـد  کـ ا حیا جاهل به قبله باشد یند کاگر قبله را فراموش  .حرام استگوشتش 

و  کوان پـا یـ نـد آن ح کرا ذبـح   یوانیت اگر حن حاالین نباشد، در اکوجه مم چیهبه ت قبله یرعا
 حالل است. 

821 مسئلۀ ت یافند و مکرده باشند، واجب است قبر را بشکرا رو به قبله دفن ن یت مسلمانیاگر م
افتن قبـر او موجـب   کشده باشد و نـبش و شـ   یت متالشیه جسد مکنیمگر ا ،نندکرا رو به قبله دفن 

 ست. یز نین صورت نبش قبر جایه در اکبه او بشود  یتراماحیحرمت و ب کهت

821 مسئلۀ قبلـه   ،عبـه ک ۀد و غفلت از قبله ندارند خود خانه عالم و عامد هستنک یسانک یبرا
اگرچه مقدار انحـراف   ؛است نند، نمازشان باطلکت نیار قبله را رعایعلم و اخت بان اگر یبنابرا .است

م را کـ ه حکـ نیا ایـ م باشـند  کـ اگـر جاهـل بـه ح    یولـ  .ده باشدیبه حدّ سمت راست و چپ قبله نرس
رده باشـند، اگـر انحـراف از قبلـه در حـد      کقبله خطا  یا در اجتهاد و جستجوی رده باشندکفراموش 

ان نماز انحراف را بفهمنـد، نمازشـان درسـت    یده باشد و بعد از پایچپ و راست و پشت به قبله نرس
ن افراد قبله محسوب یا یبرا)راست و چپ( سار ین و یمین یاست و نه اعاده دارد و نه قضا، چون ماب

ن صـورت  ین مقدار از قبله انحراف صورت گرفته است در ایاگر در وسط نماز بفهمند ا یول ؛است
گرداننـد و نمـاز را تمـام    یطـرف قبلـه برمـ   بـه  را  یاند درسـت اسـت و مـابق   ه خواندهک یآن مقدار

م کـ ه جاهل به حکهم  یسانک یبرا .نندکاز را اعاده نمکه ست اط مستحب آنیاگرچه احت ،نندکیم
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اگـر   .دتر اسـت کـ اط مؤیـ احت انـد ن قبله نماز خواندهردکدا یپ یوشش براکا بدون تالش و یهستند 
به ز ولو ینماز بفهمند و وقت ن یا پشت به قبله باشد، اگر در اثنایسار ین و یمیانحراف از قبله در حدّ 

اگر در  یول ،هم بزنند و از اول رو به قبله بخوانندبه د نماز را یاشد، بامانده ب یعت باقکر کی اندازۀ
 ۀاندازبه وقت  ، ولیا پشت به قبله بودهیسار ین، یمیه انحراف از قبله در حدّ کنماز معلوم شود  یاثنا
دسـت   بـه انـدازۀ  لوم شـود انحـراف از قبلـه    ا بعد از نماز معینمانده است  یعت هم باقکر کی یحت

ح اسـت و نـه اعـاده الزم    یه نمـاز صـح  کست آن یا پشت به قبله واقع شده است، اقویو چپ راست 
خصوص به نند، کن موارد نماز را اعاده یا ۀدر همکه ست اط مستحب آنیاگرچه احت ؛قضا است و نه
بـه   ، ولـی نمـاز معلـوم شـود    یا در اثنایه معلوم شود نماز پشت به قبله واقع شده است ک یدر موارد

 دتر است. کاط مؤینمانده باشد، احت یعت از وقت باقکر کی زۀاندا

  
 پوشش بدن در نماز 

825 مسئلۀ پوشـش در   ی؛ منتهـ دن بدن اسـت یپوشان زن مرد و برای از جمله واجبات در نماز
ه نمازگزار مرد باشد واجـب  کیست و با هم فرق دارد. در صورتیسان نکیمرد و زن  یحال نماز برا
نند و اگر زن باشد یا نبینند ید و بهتر است از ناف تا زانو باشد چه او را ببن خود را بپوشانیاست عورت

شود یه در وضو شسته مک یااندازه پوشاندن صورت بهیول ،واجب است تمام بدن خود را بپوشاند
ده یمطمـئن شـود مقـدار واجـب را پوشـان      اینکه یست، امّا برایو دستها تا مچ و پاها هم تا مچ الزم ن

 تر از مچ دست و پاها را بپوشاند. نییهم پا یاز اطراف صورت و مقدار ید مقداریاست، با

826 مسئلۀ ز بنـا بـه   یـ آورد و نیجا ما تشهّد فراموش شده را بیسجده  یه انسان قضاک یموقع
 خواند بپوشاند. یه نماز مک ید خود را همانند وقتیسهو هم با ۀاط واجب در موقع سجدیاحت

823 مسئلۀ  ش باطـل اسـت و  در حـال نمـاز خـود را نپوشـاند، نمـاز      اًعلم و عمد بااگر انسان 
 اط نمازش را دوباره بخواند.یر باشد بنا بر احتیو تقص یوتاهک به سبب مسئلهاگر ندانستن همچنین 

828 مسئلۀ ده، ید بپوشـاند، نپوشـان  یـ ه باکـ از بـدن را   یین نماز بفهمد جـا یاگر نمازگزار در ب
کـه  شد کاد طول بیه پوشاندن آن زکآن مگر ،ندکبپوشاند و نماز را تمام  راآن ه فوراًکواجب است 

بعـد از  چنانچـه   یند، ولـ که نماز را با همان وضع تمام و بعداً اعاده کست اط آنین صورت احتیدر ا
 ح است. یدا بوده، نمازش صحیپ یینماز بفهمد جا

822 مسئلۀ پوشـاند یسـتادن او را مـ  یام و ایه در حال قکست یااگر نمازگزار لباسش به گونه ،
بتوانـد   یالهیوسـ بـه  ن یدا شدن عورتیا سجود نپوشاند، اگر موقع پیوع کن است در حال رکمم ولی

 ه با آن لباس نماز نخواند. کح است و بهتر است ینمازش صح ،خود را بپوشاند

200 مسئلۀ ا برگ درختان، یبا علف  یخود را بپوشاند حتّ یزیتواند در نماز با هر چیانسان م
ر یـ مانند پارچه و غ یگریز دیه چکگ درخت خود را بپوشاند با علف و بر یچه بهتر است موقعگر
 نها نداشته باشد. یا
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203 مسئلۀ ن خـود نداشـته باشـد و    یپوشاندن عـورت  یبرا یگریساتر د ،ر از گِلیاگر انسان غ
ن یـ اظهـر ا  ،ساتر نداننـد  راآن ه عرفاًک یاگونهبه باشد  کق و نازیبخواهد نماز بخواند، اگر گِل رق

حساب به ساتر  راآن م باشد و عرفیلفت و ضخکن و برهنه بخواند و اگر گِل ایه نماز را عرکاست 
 تواند با آن نماز بخواند. یآورد، در حال اضطرار م

209 مسئلۀ احتمـال   ، ولـی ه بتواند با آن خود را بپوشاند نداشـته باشـد  ک یزیاگر نمازگزار چ
بـه  د نمـاز را  یـ اط واجـب با یـ نـد، بنـا بـر احت   کیدا مـ یـ پ یزیـ د چبیندازر یتأخبه دهد اگر نماز را یم

 ند. کخود عمل  ۀفید طبق وظیرد، باکدا نیپ یزین صورت اگر تا آخر وقت چیراندازد و در ایتأخ

201 مسئلۀ برگ درخت و علـف   یپوشاندن خود حت یخواهد نماز بخواند و برایه مکیسک
ه کـ یدر صـورت  ،نـد کدا یپ یزیدهد تا آخر وقت بتواند چیم هم ندارد و احتمال هم نمیو گِل ضخ

ش بپوشـاند و اگـر   یند واجب است نشسته نمـاز بخوانـد و عـورت خـود را بـا رانهـا      ینامحرم او را بب
خود را با دست بپوشاند و در  یستاده نماز بخواند و جلوید ایند بایبیاو را نم یسکه کنان دارد یاطم

 اورد. یب نییشتر پایب یرا مقدار شسجده سر یند و براکوع و سجود اشاره کر یهر صورت برا

   
 ام آن کط لباس نمازگزار و احیشرا

201 مسئلۀ شش شرط است:  یلباس نمازگزار دارا 

 :شرط اول
ا لبـاس نجـس نمـاز بخوانـد،     یـ بـا بـدن    اًعمـد  یسکن اگر یبرابنا ؛باشد کد پایبا لباس نمازگزار

 نمازش باطل است. 

205 مسئلۀ وانده دانسته با بدن و لباس نجس نماز باطل است و با آن حال نماز خیه نمکیسک
 رده باشد. کرده باشد و چه نک یوتاهک مسئلهاد گرفتن یاست، نمازش باطل است چه در 

206 مسئلۀ  دانسته عرق یدانسته، مثالً نمیرا نم یزینجس بودن چ ،مسئلهاگر به سبب جهل به
ه مقصّـر باشـد نمـازش باطـل اسـت و اگـر در       کـ یافر نجس است و با آن نماز بخواند، در صـورت ک

 ند. کد نمازش را اعاده یاطاً بایاحت یب گناه نشده است، ولک، گرچه مرتدانستن قاصر بوده

203 مسئلۀ  ن حال نماز بخواند و بعد یه بدن و لباسش نجس است و با اکاگر نمازگزار نداند
بهتر اسـت در وسـعت    یول ،ح استیا لباسش نجس بوده است، نمازش صحیه بدن کاز نماز بفهمد 

 وقت نمازش را دوباره بخواند. 

208 مسئلۀ  مشـغول   ین فراموشـ یـ ادش بـرود و بـا ا  یا لباس از یه نجس بودن بدن کیسکاگر
نـد  کاعاده نمازش را چه بعد از نماز، اگر وقت اجازه بدهد  و دیایادش بین نماز ینماز شود، چه در ب

 ند. کد نمازش را قضا یبا ،و اگر در خارج وقت باشد

202 مسئلۀ  کت و بعـد از در ا لباس او نجس اسیه بدن کن نماز متوجه شود یدر ب یسکاگر 
ه همـان وقـت   کـ نـد  ک کا لباس او نجس است و شـ یا بفهمد بدن ینخوانده باشد  یزین مطلب چیا



 330 شرط اول:

 د: یآیش میا قبالً نجس بوده است، دوحالت پینجس شده 

 ز دو صورت دارد: ین فرض نیوقت نماز وسعت دارد و ا -3

رون یـ ا بیـ نـد  کرا عـوض   ا لبـاس یـ شد کا لباس را آب بیه اگر بدن کباشد  یطورچنانچه  -الف
ند کد نماز را رها یماند بایرون آورد، برهنه میا اگر لباس را بیو  خوردیهم مبه آورد صورت نماز 

 نماز بخواند.  کبدن و لباس پا و با

ا عـوض  یـ ر یـ ا لباس را تطهید بدن یخورد بایهم نمبه ه صورت نماز کباشد  یاگونهبه اگر  -ب
 ح است. یرساند و نمازش صحند و نماز را به اتمام بک

 د: یآیش میز دو حالت پین اینجاوقت نماز تنگ باشد،  -9

د یـ زنـد با یهم مـ به ردن لباس صورت نماز را کو عوض ا لباس یدن بدن یشکآب چنانچه  -الف
 ح است. یبا همان حال نماز را بخواند و نماز او صح

ا یـ شـد  کا لباس را آب بید بدن یورد باخیهم نمبه ه صورت نماز کباشد  یاگونهبه چنانچه  -ب
 ند. کند و نماز را هم تمام کعوض 

230 مسئلۀ ن به نجاست آن یقیز یدارد و قبالً ن کا لباس خود شیبودن بدن  که در پاکیسک
ن حال نمازش را بخواند یند و با اکدا نیاز نجاست پ یز اثریو تفحّص ن ینداشته است و پس از بررس
 یح است و اگر بـدون بررسـ  یا لباس او نجس بوده، نمازش صحیبدن ه کو پس از نماز متوجّه شود 

 ند. کقضا  راآن اطاًینمازش را بخواند، احت

233 مسئلۀ ست مثالً ینجس ن یه از خونهاکند کن یقیند و یا لباس خود ببیدر بدن  یاگر خون
نـا بـر   شود بـا آن نمـاز خوانـد، ب   یه نمکبوده  ییبعد از نماز بفهمد از خونهاچنانچه  خون پشه است،

 ند. کاط نماز را دوباره بخواند و اگر وقت گذشته قضا یاحت

239 مسئلۀ  شده است و با آن نمـاز   که پاکند کدا ین پیقیشد و کلباسش را آب ب یسکاگر
 ح است. ینشده است، نمازش صح کبخواند و بعد از نماز بفهمد پا

231 مسئلۀ ماز ه نکاست  ینجس یند از خونهاکن یقیند و یا لباس خود ببیدر بدن  یاگر خون
ه بعد از کیه خون دمل و زخم است، در صورتکن داشته باشد یقیح است مثالً یخواندن با آنها صح

اط مسـتحب در  یـ ح است و بنا بر احتیه نماز با آن باطل است، نمازش صحکبوده  ینماز بفهمد خون
 ند. کوقت اعاده و در خارج وقت قضا 

231 مسئلۀ مـثالً   ،سـت ینجـس ن  یز خونهاه اکند کن یقیند و یا لباسش ببیدر بدن  یاگر خون
ه نمـاز خوانـدن بـا آن    کـ بـوده   ییند از خونهاکدا یه بعد از نماز علم پکیدر صورت ،خون پشه است

در وقـت اعـاده و در خـارج    که ست اط مستحب آنیگرچه احت ،ح استیست، نمازش صحیح نیصح
 ند. کوقت قضا 

235 مسئلۀ ش با رطوبت به آن ا لباسیند و بدن کرا فراموش  یزیاگر نمازگزار نجس بودن چ
اگر بدنش  یح است، ولید، نمازش صحیایادش بینماز بخواند و بعد  یبرسد و در همان حال فراموش
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شـد،  که خـود را آب ب کـ نیرده برسـد و بـدون ا  کفراموش  راآن ه نجس بودنک یزیبا رطوبت به چ
و با رطوبـت  وض یاز اعضا ییند و نماز بخواند، هم غسل و هم نمازش باطل است و اگر جاکغسل 
رد یشد، وضو بگکه آنجا را آب بکرده برسد و قبل از آن کفراموش  راآن ه نجس بودنک یزیبه چ

 کز پـا یا وضو بدن نیه با غسل کباشد  یه طورکمگر آن ،و نماز بخواند، وضو و نمازش باطل است
شـود و  یم کن صورت بدن پایه در اکر قرار دهد کا ی یر آب جارینجس را ز یشود مثالً آن جا

 ح خواهد بود. یز صحین جهت غسل و وضو و نماز نیجه از اینتدر

236 مسئلۀ ۀاندازبه ن و آن لباس با هم نجس شوند و شتر ندارد، اگر بدیلباس ب کیه کیسک 
ا ماننـد آن نتوانـد لبـاس را    یـ به سـبب سـرما   چنانچه  از آنها آب داشته باشد، یکیدن فقط یشکآب 

شد و در کد بدنش را آب بیدتر باشد، بایا نجاست بدن شدید باش یکیرون آورد و نجاست هر دو یب
 ،مثالً نجاسـت لبـاس بـا بـول     ،دتر از بدن باشدینجاست لباس شدچنانچه  لباس نجس نماز بخواند و

ا یـ ان شستن بـدن  یلّف مکن صورت میدر اکه ست گر باشد ظاهر آنید یزهاینجاست بدن با چ یول
ن یـ در ا ،شـد کاط بـدن را آب ب یـ بنـا بـر احت   رون آوردیـ را ب تواند لباسشیر است و اگر میلباس مخ

بدون لباس  یکیدر لباس نجس و  یکیاطاً دو نماز بخواند، یصورت اگر وقت نماز وسعت دارد احت
 و اگر وقت تنگ است با همان لباس نجس نماز بخواند. 

233 مسئلۀ ه وقت نماز تنـگ اسـت و   کنیا ایندارد  یگریر از لباس نجس لباس دیه غکیسک
دا یـ پ کدهـد بتوانـد لبـاس پـا    یاحتمال نم ، ولیا وقت وسعت داردیند کدا یپ کتواند لباس پاینم
ان بمانـد، واجـب   یـ رون آورد و عریمدّت نماز ب به اندازۀتواند لباس را ین صورت اگر میند، در اک

لبـاس   ند و اگر به علّت سرما و مانند آن نتواندکبرهنگان داده شده عمل  یه براک یاست به دستور
 ح است.ید با همان لباس نجس نمازش را بخواند و صحیرون آورد بایرا ب

238 مسئلۀ از آنها نجس است و نتوانـد آن دو را آب   یکیداند یه دو لباس دارد و مکیسک
ن صورت اگر وقت وسعت دارد واجب ین دو است، در ایاز ا کیدام کشد و نداند لباس نجس کب

 ،ال نداردکه نماز بخواند اشکدام کاگر وقت تنگ است با هر است نماز را با هر دو لباس بخواند و 
 ند.کگر قضا یه بعد از وقت با لباس دکن است یاط ایاحت یول

 
 :شرط دوم

علم  باحرام است، اگر  یدن لباس غصبیداند پوشیه مکیسکپس  .مباح باشد دیلباس نمازگزار با
نماز  ستار رفته اکبه در آن  یگر غصبیز دیچا هر یمه کا دیه نخ ک یا لباسی یبا لباس غصب اًو عمد

ه جاهـل  کـ ن اسـت  یدوباره بخواند و ظاهر ا یر غصبیاطاً نماز را با لباس غیبخواند، واجب است احت
 م عالم و عامد است. کمقصّر در ح

232 مسئلۀ ه نماز را باطـل  کداند ینم ، ولیحرام است یدن لباس غصبیداند پوشیه مکیسک
اعـاده   یر غصبیاط واجب نماز را با لباس غینماز بخواند بنا بر احت یغصب با لباس اًعمد ند، اگرکیم
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290 مسئلۀ است و با آن نماز بخواند، در  یه لباسش غصبکند کا فراموش یداند یه نمکیسک
اطـاً نمـازش   یرده احتکح است و اگر خودش غصب یرده، نمازش صحکه خود او غصب نکیصورت

 ند. کرا اعاده 

293 مسئلۀ  ن نماز متوجه شـود، در  یاست و در ب یه لباس او غصبکند کش ا فرامویاگر نداند
از دسـت   توانـد فـوراً و بـدون   یده است و مـ یه مباح باشد پوشک یگریز دیه عورتش با چکیصورت

رون آورد و یفوراً ب راآن رون آورد، واجب استیرا ب یلباس غصبنمازش مواالت  رفتن و برهم زدن
ا یـ سـت  یده نیپوشـ  یر از ساتر غصبیغ یگریز دیگر عورت با چح است و ایند و صحکنماز را تمام 

رون آورد، اگـر  یرا ب یهم خوردن مواالت لباس غصببه تواند فوراً و بدون ینم اماده باشد یاگر پوش
ر یند و با لباس غکبماند، واجب است نماز را بش ینماز باق یعت هم وقت براکر کی یبه مقدار حتّ

را  ین مقدار هم وقت ندارد واجب است در حال نماز لباس غصـب یاگر انمازش را بخواند و  یغصب
 ند. کبرهنگان نمازش را بخواند و تمام  ۀفیرون آورد و طبق وظیب

299 مسئلۀ  ه دزد کنیا یا مثالً براینماز بخواند  یحفظ جان خود با لباس غصب یبرا یسکاگر
 ح است. یرا نبرد با آن نماز بخواند، نمازش صح یلباس غصب

291 مسئلۀ  ا لبـاس  یـ اتش داده نشده است لباس بخرد کا زیه خمس ک ین پولیبا ع یسکاگر
اتش داده نشـده  کـ ا زیه خمس ک یه از همان پولکن باشد یه بخرد و در موقع معامله قصدش ایرا نس

 بوده و نمازش باطل است.  یم لباس غصبکاست، بپردازد و با آن لباس نماز بخواند، در ح

291 مسئلۀ همراه او باشد و نماز خوانـدن بـا آن تصـرّف آن     ا قلمیمانند پول  یز غصبیاگر چ
 جا آورد.اط واجب نمازش را دوباره بیز حساب شود، بنا بر احتیچ

 
  :شرط سوم

ه اگـر رگ او را  کـ  یوانیـ ح -ه خـون جهنـده دارد  کـ  یوانیح ۀمرد ید از اجزایلباس نمازگزار با
وان یـ روح ح یدارا یواجـب از اجـزا  اط یه بنا بر احتکنباشد، بل  -دیآیرون میبِبُرند خون با جهش ب

ا همـراه او  یـ ار بـرود  کبه ز نباشد، خواه در لباس یو مار ن یه خون جهنده ندارد، مانند ماهک یامرده
 باشد. 

295 مسئلۀ چنانچـه   ه روح نـدارد کـ مـردار حـالل گوشـت     کرکمانند مو، پشم و  ییزهایچ
 د. ال ندارکار رفته باشد، اشکبه در لباس او  ایباشد همراه نمازگزار 

296 مسئلۀ وان اسـت، نمـاز خوانـدن در    یه نداند پوست حکباشد  یزیاگر همراه نمازگزار چ
 ار رفته باشد. کبه ز یعنوان لباس نبه اگر  یندارد حت یالکآن اش

293 مسئلۀ جاهـل باشـد و بـا پوسـت آن      یزیـ تـه بـودن چ  یه نمازگزار به اصل مکیدر صورت
ته بودن یدر م ، ولیوان نباشدیبودن حال ندارد و اگر جاهل به اصل مردار کبخواهد نماز بخواند، اش
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جـا  د دوبـاره ب یـ ست و اگر بخوانـد با یز نین صورت نماز خواندن با آن لباس جایند، در اک کآن ش
رده و با آن نماز خوانده است، اگـر از  کفراموش  ، ولیته استیه حتماً مکدانسته یاگر م یول ،آورد
د نماز را اعاده و در خـارج  یوسعت وقت باخون جهنده باشد در  یوان دارایصاحب روح ح یاجزا

 ند و اگر نباشد نه اعاده الزم است و نه قضا.کاز وقت قضا 
 

  :شرط چهارم
وانـات  یح ید از اجـزا یـ نباچنـین  هم وانات حرام گوشت نباشـد، یح ید از اجزایلباس نمازگزار با

او باشـد، هرچنـد بنـا بـر     ا همراه یا لباس نمازگزار بچسبد یبه بدن   -گربه یمانند مو -ام گوشتحر
 وان خون جهنده نداشته باشد. یاط آن حیاحت

298 مسئلۀ  وان حرام گوشت مانند عرق گربـه  یاز ح یگریا رطوبت دی ینیا بیاگر آب دهان
شـده و   کنماز باطل است و اگر خش ،است یباق یه آن تَرک یا لباس نمازگزار باشد مادامیبر بدن 

 ح ست. ین آن برطرف شده باشد، نماز صحیع

292 مسئلۀ  ال کا لباس نمازگزار باشد، اشـ یبر بدن  یگریا آب دهان انسان دیا عرق یاگر مو
 ندارد. 

210 مسئلۀ ا حـرام  یوان حالل گوشت است یح یه لباسش از اجزاکرددا کاگر نمازگزار ش
 ندارد.  یالکا در خارج، نماز خواندن با آن اشیه شده باشد یته یشور اسالمکگوشت، چه در داخل 

213 مسئلۀ خون پشه، ساس  .ندارد یالکد در حال نماز اشیو مروار همراه داشتن موم و عسل
 ند. کیه گوشت ندارند و اگر با آن نماز بخواند نماز را باطل نمک یواناتینها از حیو مانند ا

219 مسئلۀ وان حرام گوشـت اسـت نمـاز بخوانـد، نمـازش      یدانسته از حیه نمک یاگر با لباس
اط واجـب آن نمـاز را دوبـاره    یبنا بر احترده است کدانسته و فراموش یمچنانچه  یح است، ولیصح

 بخواند. 

211 مسئلۀ  ه بداند کنیا ایوان باشد و یو مانند آن از ح یصدف ۀمکه تکاگر انسان احتمال دهد
ال که گوشت ندارد، نماز خواندن با آن اشـ کاست  یوانیاحتمال بدهد صدف ح ، ولیصدف است

 ندارد. 

211 مسئلۀ ت از پوسـت سـنجاب   بهتـر اسـ   ، ولـی ال نـدارد کدن خز خالص در نماز اشـ یپوش
 استفاده نشود. 

215 مسئلۀ ه کـ اسـت   یوانیـ ه لباسـش از پوسـت ح  کـ ند ک که نمازگزار شک یدر هر مورد
ا نـه، نمـاز   یـ وان اسـت  یـ ح یه اصالً از اجـزا کند ک کز شیا نه و نیخوردن گوشت آن حالل است 

 ال ندارد.کخواندن با آن اش
 

  :شرط پنجم
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باطـل   ین لباسـ یار رفته باشد و نماز مرد بـا چنـ  که بد طال یاگر نمازگزار مرد است در لباس او نبا
، در نمـاز   مرد یبرامطلقاً  -زربافت -فاده شدهستا آن ه از طال در بافتک یدن لباسیه پوشکاست، بل

 ر آن حرام است. یو غ

216 مسئلۀ ردن و بستن کدست به ختن طال به گردن، انگشتر طال یمثل آو ردن به طالکت نیز
اجـب  اط ویـ احت .ه با آن خوانده شود باطـل اسـت  ک یرام و نمازمردان ح یساعت طال به دست برا

زنان چه در نماز و چـه در   یردن به طال براکنت یز ینند، ولکطال هم استفاده ن کنیه از عکست آن
 ال ندارد. کر آن اشیغ

213 مسئلۀ ه از طال ساخته نشده است و گذاشتن دندان کن یردن مردان با انگشتر پالتکنت یز
 .نـد کینـدارد و نمـاز را باطـل نمـ     یالکاشـ  ،نت محسوب نشودینباشد و ز ه ظاهرک یطال در صورت

ز ی، جامحسوب نشودن ییعنوان پوشش و تزبه ه کیو همراه داشتن آن در صورت حمل طالهمچنین 
 شود. یاست و موجب باطل شدن نماز نم

218 مسئلۀ و  کنـ یه فقط عکبل ،ندکو انگشتر طال در حال نماز استفاده ن کنیاز ع یاگر مرد
نـدارد و   یالکنـد، اشـ  کیصـدق نمـ  بـر آن  دن یشتر را همراه خود داشته باشد، چون عنوان پوشـ انگ

 شود. یموجب بطالن نماز نم

212 مسئلۀ ده است و با یا لباس زربافت پوشیه انگشتر طال کند کا فراموش ینداند  یاگر مرد
 ندانـد  ، ولیتسا لباس از طالین انگشتر یاکه بداند هم اگر  .ح استیآنها نماز بخواند، نمازش صح

اد گـرفتن  یه در کیدر صورت ،شودیه نماز خواندن در آن حرام است و موجب باطل شدن نماز مک
پس از اط یحتارده است بنا بر ک یهوتاکاگر  ، ولیستاح یرده باشد، نمازش صحکن یوتاهک مسئله

 اورد. یجا بد نمازش را دوباره بیباآگاهی از این حکم 

210 مسئلۀ ال نـدارد و  کدن آن اشـ یاز طالسـت، پوشـ   یه لباسـ ک داشته باشد کاگر انسان ش
 ند.کیز باطل نمینماز را ن

 
  :شرط ششم

مرد  یدن آن برایز پوشیر نماز نیشم خالص باشد و در غید لباس او ابریاگر نمازگزار مرد است نبا
 اطیـ شم خـالص باشـد، بنـا بـر احت    یگر از لباس او از ابرید جزئیا یاگر آستر لباس  یحت .حرام است
اط در لبـاس  یـ ز بنـا بـر احت  یـ ه زن نکـ بل ،مرد حرام و نماز در آن باطل است یدن آن برایواجب پوش

 بپوشد.  یشمیر نماز لباس ابریتواند در غیم ، ولیشم نماز نخواندیابر
213 مسئلۀ ند و در آن کده آن استفا تواند ازیشم خالص است، میاز ابر یه نداند لباسکیسک

 نماز بخواند. 

219 مسئلۀ ال کب مرد باشد و با آن نمـاز بخوانـد اشـ   یو مانند آن اگر در ج یشمیدستمال ابر
 ح است. یندارد و نمازش صح
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211 مسئلۀ ه عنــوان ســتر و پوشــش صــدق کــ یدر تمــام مــوارد یشــمیاســتفاده از لبــاس ابر
ال کرانـداز اشـ  یلحـاف و ز عنـوان  به ز استفاده یره و نیا، ملحفه و غکردن متّکند، مانند درست کینم

 ندارد. 

211 مسئلۀ شم خالص نماز بخواند، یدر ابر یا فراموشیجهل  به سببمازگزار ه نکیدر صورت
در صورت جهل به موضوع همچنین  موضوع را و و چهند کم را فراموش کان چه حیدر صورت نس

در  یح است و اعاده ندارد اگرچـه دوبـاره بخوانـد بهتـر اسـت؛ ولـ      یشم بودن، نماز صحیو اصل ابر
ست اط واجب آنیباشد، احت یوتاهکبه سبب ه جهل ک یم، مخصوصاً در مواردکصورت جهل به ح

 نماز را دوباره بخواند. 

215 مسئلۀ وانـات  یح یه از اجـزا کـ  یشم خالص، زربافـت و لباسـ  ی، ابریدن لباس غصبیپوش
 یگـر یه ناچار است و لبـاس د کیسکال ندارد و کاش یه شده، در حالت ضرورت و ناچاریمرده ته

 ن لباسها نماز بخواند. یتواند با ایرود، مین نمیهم ندارد و تا آخر وقت هم اضطرار او از ب

216 مسئلۀ  شم خـالص  یا از ابریه شده یه از مردار تهک یا لباسی یر از لباس غصبیغ یسکاگر
فـه و  یست، واجـب اسـت طبـق وظ   یدن لباس ناچار نیندارد و در پوش یگریا زربافت است، لباس دی
 ف برهنگان نماز بخواند. یلکت

213 مسئلۀ ن را پوشاند، ندارد واجب اسـت بخـرد   یآن بتوان عورته با ک یزینمازگزار اگر چ
ردن آن در وسـع او  کـ ه فـراهم  کـ پول بخواهد  یقدربه آن  ۀیراکد و یه خرکند، مگر آنکه یراکا ی

ه مضر به حال او خواهد بـود، واجـب اسـت طبـق     یراکا ید یا در صورت مقدور بودن، خری و نباشد
 دستور برهنگان نماز بخواند. 

218 مسئلۀ یحاضـر بشـود بـه او لباسـ     یواندن نماز لباس ندارد، اگر شخصـ خ یه براکیسک 
ش مشقّت و حـرج نداشـته باشـد، واجـب اسـت قبـول       یردن آن براکه بدهد، اگر قبول یا عاریه یهد
نمازگزار سـخت نباشـد، واجـب اسـت از      یه برایردن و طلب هدکه یه عارکیه در صورتکند، بلک
دهـد، طلـب   یه میا هدیه یبه او عار یآن شخص لباسه لباس دارد و با درخواست نمازگزار ک یسک

 ند. که یا عاریبخشش 

212 مسئلۀ یالکش اشـ یشم خالص برایدن لباس ابریده است، پوشیه به سن بلوغ نرسک یپسر 
ب نشده است و اگر کمرت یند حرامک کمکن لباس به فرزندش یدن ایاو اگر در پوشان یندارد و ول

 ست. ین لباس نماز هم بخواند باطل نیبا ا

250 مسئلۀ وانات حـرام  یح یده نماز بخواند، اگر لحافش از اجزایه واجب است خوابکیسک
نـد، برهنـه   که عنوان لباس و پوشش صدق کیشم خالص باشد، در صورتیا از ابریا نجس یگوشت 
سـت،  ینـد نمـازش باطـل ن   کباطل است و اگر عنوان لباس صدق ن شنماز یا نباشد، بنا بر اقویباشد 
لباس محسوب خواهد شد،  یعیطبطور به ه برهنه باشد لحافکیه در صورتکن است یچه ظاهر اگر

ال نـدارد،  کند اشـ کیرانداز اگر از موارد گفته شده باشد، چون عنوان لباس صدق نمیو ز کامّا تش
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ن صورت اگر نمـاز بخوانـد،   یه در اکرانداز بخواهد خود را بپوشاند یو ز کتش ۀه با گوشکمگر آن
 باطل است. 

253 مسئلۀ ه در نظر عُرف زننده اسـت و از  ک یلباس یعنیدن لباس شهرت ید از پوشیاانسان ب
اگر با آن لبـاس نمـاز    یند، ولکز یباشد پره یاحترامیو ب کنما و موجب هتانگشت یجهت زنندگ
 ال ندارد. کبخواند اش

259 مسئلۀ عـام نپوشـد،    س زنانه و زن لبـاس مردانـه در مـال   ه مرد لباکست اط واجب آنیاحت
 کیـ  یموقّـت و بـرا  طـور  بـه  دن آنیپوشـ چنانچـه   ال ندارد وکباس نماز بخواند اشاگر با آن ل یول

 ال ندارد. کباشد اش ییهدف عقال

251 مسئلۀ ط نـدارد و  یا ساتر جامع شـرا یه نمازگزار اول وقت ساتر ندارد ک یدر تمام موارد
د و در آخـر  بیندازر ید نماز را به تأخیاط واجب بایدا بشود، بنا بر احتیدهد تا آخر وقت پیاحتمال م

 ند. کخود عمل  ۀفیوقت به وظ

   
 باشد کست بدن و لباس نمازگزار پایه الزم نک یموارد

251 مسئلۀ  ح است:یا لباس نمازگزار نجس باشد نمازش صحیدر سه صورت اگر بدن 

آلـود  ه در بـدن اوسـت، خـون   ک یا دملیزخم، جراحت  ۀلیوسبه ا لباس نمازگزار یاگر بدن  :اوّل
ل باشد، نماز با کمعمول سخت و مشطور به ض پانسمان آنین زخم و تعودیشکشده باشد، اگر آب 

ر ضـر یدن آن بیشکشود و آب یزود خوب م یلیاست و خ جزئیاگر زخم  یال ندارد، ولکآن اش
درهـم   کیـ ه مقدار خون آن از مسـاحت  کمگر آن ،دیشکآب  راآن د هنگام نمازیو آسان است، با

 متر باشد. ک

ا یـ بنـد انگشـت سـبّابه     ۀانـداز بـه  بـاً  یتقر -درهـم  کیـ متـر از  کگزار به خون اگر لباس نماز :دوّم
 ال ندارد. کنماز با آن اش آلوده شود ،نخود کیمتر از کاط به خون یا بدن او بنا بر احتیو   -شهادت

 با لباس نجس نداشته باشد.  نماز خواندن جز یگریراه داگر نمازگزار در تمام وقت نماز  :سوّم

255 مسئلۀ ح است: یت اگر فقط لباس نمازگزار نجس باشد، نماز او صحدر دو صور 

ه همـراه نمـازگزار اسـت ماننـد جـوراب،      کـ  یگـر ید کوچـ کز یا هر چی کوچکاگر لباس  -3
 زن و مـرد و از  یوان حرام گوشـت بـرا  یه از مردار و حکل، چاقو و انگشتر نجس، به شرط آندستما

ه نتـوان  کـ سـت  لبـاس آن  یکوچکـ در  کمـال  همچنـین  ،مرد ساخته نشده باشـد  یشم و طال برایابر
تـوان عـورت را بـا آن    یه مـ کـ  یهمراه داشتن دستمال بزرگ و نجسـ  یعورت را با آن پوشاند، ول

 ال است. کد در نماز محلّ اشیپوشان

ه لبـاس  کـ درار پسر بچه نجس باشد به شـرط آن است با ا کودکه پرستار ک یاگر لباس مادر -9
 مرتبه کید یز در هر شبانه روز بایز نداشته باشد و نین راآن ۀیط توان تهاینداشته و بنا بر احت یگرید

د کـ اط مؤیـ احت یولـ  ،شـد کآب ب راآن ه بخواهـد کـ  یر است در هر سـاعت ید، اگرچه مخیبشو راآن
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ا بـا  یـ  کرا بـا لبـاس پـا    ظهر، عصر، مغرب و عشـا  یشد تا نمازهاکآخر روز آب ب راآن هکست آن
 آنهـا را بپوشـد،   ۀناچار اسـت همـ   یول ،لباس دارد کیشتر از یز اگر بیو نجا آورد حدّاقل نجاست ب

 است.  یافکشد کآنها را آب ب ۀه گفته شد همک یمرتبه با دستور کیدر شبانه روز چنانچه 

256 مسئلۀ ه با زخم فاصله دارد با رطوبت زخم نجـس  کا لباس نمازگزار یاز بدن  ییاگر جا
ا لباس یاز بدن  یاگر مقدار یول ،ستیز نیخواندن با آن جاده نبوده و نماز یشده باشد، معفوّ و بخش

ده است و نماز یشود با رطوبت زخم نجس شود بخشیه معموالً به رطوبت زخم آلوده مکنمازگزار 
 ندارد.  یخواندن با آن مانع

253 مسئلۀ ا لباس انسـان  یست خون به بدن نهایو مانند ا ینیه داخل دهان و بک یاگر از زخم
اط یـ رد و بنـا بـر احت  کتوان از آن اغماض یشتر باشد، نمیب ایدرهم و  کیمساحت  به اندازۀبرسد و 

ه ماننـد زخـم   کـ ست ظاهر آن -ا نباشدیرون باشد یش بیهادانه -ریبواس یول ،د با آن نماز بخوانندینبا
 ال ندارد. کده شده است و نماز هم با آن اشیم خون زخم را دارد و بخشکاست و خون آن ح

258 مسئلۀ ۀانـداز بـه  ه کـ نـد  یبب یا لباسش خونیدارد، اگر در بدن  ینش زخمه در بدکیسک 
 تواند با آن نماز بخواند. یگر، نمیا از خون دیشتر باشد و نداند از زخم است یا بیدرهم  کی

252 مسئلۀ م کـ شـود، ح یه معموالً همراه زخم و دمـل اسـت و نجـس مـ    ک ییو دارو کچر
 جراحت دمل را دارد. 

260 مسئلۀ ه کند کینزد به هم یزخمها طور و داشته باشد اگر در بدن انسان چند زخم وجود
اگـر   ، ولیال نداردکه خوب نشده است نماز با آنها اشک یشود تا هنگامیزخم حساب م کیعرفاً 
دام کـ ن صـورت هـر   یـ شود، در ایزخم جداگانه حساب م کیدام که هر کاز هم دورند  یقدربه 
 شد. کون آب بنماز بدن و لباس را از آن خ یه خوب شد واجب است براک

263 مسئلۀ  اط خون نفاس و استحاضـه  یض و بنا بر احتیخون ح یسر سوزن یحتّ به اندازۀاگر
ا لباس نمازگزار یدر بدن  ر از انسانیدار حرام گوشت غافر، مردار وهر جانک، کون سگ، خوو خ

 باشد، نماز باطل است. 

269 مسئلۀ ثالً اط استحاضـه و نفـاس، مـ   یض و بنا بر احتیر از خون حیغ یگرید یاگر خونها
ا لبـاس باشـد، در   یـ بـدن   یوان حالل گوشت، اگرچه در چنـد جـا  یا خون حیخون بدن خود انسان 

متر از نخود در بدن باشـد، نمـاز خوانـدن بـا آن     کمتر از درهم در لباس و که مجموع آن کیصورت
 ال ندارد. کاش

261 مسئلۀ  نخود در بدن  کیدرهم در لباس و  کی به اندازۀه خونها کند ک کش یسکاگر
 ال ندارد. کنبوده است، نماز خواندن با آنها اش اندازه نیقبالً به اچنانچه  ،است

261 مسئلۀ خـون   کیـ رسـد  یزد و بـه پشـت آن مـ   یـ ریلباس بدون آستر مـ  یه روک یخون
شوند، بنا  یکیهم برسند و به شود و دو خون  یاگر پشت لباس جداگانه خون یشود، ولیحساب م
درهم باشد،  کی ۀاندازبه رد، پس اگر مجموع آنها ک ابدام را جدا حسکد هریاط واجب بایبر احت
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 ست. یح نیآن صح بانماز 

265 مسئلۀ بـه آن برسـد در    یدرهم باشد و رطوبت کیمتر از که در لباس است ک یاگر خون
شـتر شـود و اطـراف را    یا بیـ درهـم  یک  به اندازۀده است یه به آن رسک یرطوبت ه خون وکیصورت
درهـم نشـود و اطـراف را     یک ۀاندازبه اگر رطوبت وخون  یآن باطل است، ول ند، نماز باکآلوده 

ال کن آن برطرف گردد نماز با آن اشیشود و ع کن صورت اگر رطوبت خشیند، در اکهم آلوده ن
 ،ال نـدارد کنماز خواندن با آن اشکه ست حالت اظهر آنن یباشد در ا ین رطوبت باقیندارد و اگر ع

به ه مجموع کنیلو اند وکاگر اطراف را آلوده  .از نخوانندبا آن نمکه ست اط مستحب آنیاگرچه احت
با آن نماز که ست آن یال است و احوط وجوبکدرهم نباشد، نماز خواندن با آن محل اشیک  اندازۀ

ده یاز خـارج بـه آن رسـ    ینخود خون آلوده شده و رطـوبت  کیمتر از که به ک یم بدنکحنخوانند، 
 . ن استیچننیز  باشد
266 مسئلۀ  کیـ متر از کر از خون نجس شود، گرچه یغ یزیاس نمازگزار با چا لبیاگر بدن 

ا یـ ا لبـاس بـا آب   یز اگر بدن ینخود در بدن باشد نماز باطل است و ن کیمتر از کا یدرهم در لباس 
 ه با خون نجس شده است، نجس شود نماز باطل است. ک یگریز دیچ

263 مسئلۀ خـود باشـد و   ن کیـ ا یـ درهـم  یـک  متر از کا لباس است یه در بدن ک یاگر خون
ن خوانـده شـود   ه بـا آ کـ  یند، نمـاز کبول به آن اصابت  یابه آن برسد، مثالً قطره یگرینجاست د
 . باطل است

268 مسئلۀ بـه صـحّت نمـاز ضـرر      از آن نخود کیمتر از کا یدرهم  کیمتر از که ک یخون
 است.  یرود و باقین نمیمش از بکن برود، حین آن از بیرساند، اگر عینم

262 مسئلۀ متـر اسـت   کرساند یه بر صحّت نماز ضرر مک یست و از مقدارظ ایه غلک یخون
ست و نماز یشود و به نماز ضرر خواهد رساند، مضرّو مبطل نیشتر مین مقدار بیق بشود از ایو اگر رق

 ندارد.  یالکخواندن با آن اش

   
 لباس نمازگزار  روهاتکمستحبّات و م

230 مسئلۀ ا هسـتند آنهـ  ۀاز جملـ  دکه ایـن مـوار  باس نمازگزار مستحب است ز در لیچند چ :
 ین لباسـها، اسـتعمال بـو   یتـر زهیکردن پـا کد، به تن یدن عبا و لباس سفی، پوشکعمّامه با تحت الحن

ز مستحب است لباس از پنبه و یزنان و ن یپا برا یق، پوشاندن قدمهایردن انگشتر عقکخوش، دست 
 .بند در زنانختن گردنیردن و آوکتان به تن ک

233 مسئلۀ هسـتند  آنهـا  ۀاز جملـ  کـه ایـن مـوارد   روه اسـت  کمازگزار مز در لباس نیچند چ :
ه نقـش صـورت   کـ  یدن لباسـ یا تنـگ، پوشـ  ی کر از عمامه و عبا و لباس چریاه غیدن لباس سیپوش

بـر و غـرور   ک ۀه نشـان کـ  یردن لباسـ کـ ، به تن کدن لباس نازیلباس، پوش یهامهکدارد، باز بودن د
ز خوانـدن بـا حنـا و    ده باشد، نمـا یراهن و شلوار نپوشیه پکیباشد، چسباندن دستها به بدن در صورت
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 ، لبـاس خانمهـا در  رانیـ پ بـرای ن لبـاس مخصـوص جوانـا    دنیه شسـته شـود، پوشـ   کرنگ قبل از آن
روهات منحصـر بـه   کشان را همراه نداشته باشند. البته مستحبّات و مورآالتیدام از زکچیه هکیحال

و  یفقه یتابهاکآنها را در  عظام یست. فقهایه شد نقبل آورد مسئلۀو  مسئلهن یه در اک یموارد
از آن مـوارد   ین رسـاله بـه بعضـ   یـ ما در ا که اندردهکر کذ تیات اهل بیه با استناد به روایادع

 م.  یردکاشاره 

   
  و شرایط آن ان نمازکم

 چند شرط دارد:  حل خواندن نمازم

 شرط اوّل 
239 مسئلۀ  ا تخت یفرش  یاگر رو یحتّ یغصب یانماز در ج .باشد مباحمکان نمازگزار باید
 ست. ینش مباح باشد باطل نیاگر زم یغصب ۀمیر سقف و خینماز ز یباطل است، ول باشد یغصبریغ

231 مسئلۀ او باطـل   ۀاست بدون اجاز یگریه منفعت آن متعلق به دک یکنماز خواندن در مل
 ،نمـاز بخوانـد   مسـتأجر  ۀبدون اجـاز  یااجاره ۀگر در خانیس دکا هر یخانه است، پس اگر صاحب

دارد نماز خواند، مثالً اگر  یحقّ یگریه دک یکد بدون اجازه در ملینباهمچنین  نمازش باطل است،
را جـدا  سـوم  یـک ه کـ  یبرسانند، تـا وقتـ   یمال او را به مصرفسوم یکه کرده باشد کت یت وصیم
 او نماز نخوانند.  کاند در ملردهکن

231 مسئلۀ او را گرفته و  یجا یگریاگر د نشسته ین عمومکر امایا سایه در مسجد و کیسک
 ند. کگر نماز خود را اعاده ید در محل دیند و در آنجا نماز بخواند نمازش باطل است و باکغصب 

235 مسئلۀ ان کیدام از شـر کدارد، اگر سهم هر کیشر یگرید کا هر ملیه در خانه کیسک
رد و اگـر  کـ تصـرف   کا ملـ یتوان در آن خانه و یا نمکا شری کیشر ۀجدا نشده باشد، بدون اجاز

 ا نماز بخوانند باطل است. کا شری کیشر ۀبدون اجاز

236 مسئلۀ یه قـبالً غصـب  کـ  ییا در جـا ی است یداند غصبیه نمکنماز بخواند  ییاگر در جا 
ه کـ رده است نماز بخوانـد و بعـد از اتمـام نمـاز متوجّـه شـود       کفراموش  ، ولیدانستهیم راآن بودن
و اگر خودش غصب  ح استیرده باشد، نمازش صحکه خودش غصب نکیاست، در صورت یغصب
ه کـ ن اسـت  یـ اط ایرده باشد و در آنجا نماز بخواند و بعد از آن متوجه شود، احتکرده و فراموش ک

 نمازش را دوباره بخواند. 

233 مسئلۀ باطـل اسـت و در    یغصـب  ینداند نمـاز در جـا   ، ولیاست یغصب ییاگر بداند جا
اط واجـب نمـاز او   یاد گرفتن باشد بنا بر احتیدر  یوتاهکب آنجا نماز بخواند، اگر ندانستن او به سب

بهتر است  یول ،ح استیه نمازش صحکست رده باشد، اگرچه ظاهر آنکن یوتاهکباطل است و اگر 
 ه خوانده دوباره بخواند. کرا  ینماز

238 مسئلۀ نـد،  ک یداریـ خر یکات آن داده نشده است، ملکه خمس و زک ین پولیاگر با ع



 380 شرط اوّل

 ز باطل است.یم و نماز در آن نحرا کتصرّف در آن مل

232 مسئلۀ نمازگزار بدانـد   یخواندن نماز را بدهد، ول ۀاجاز یزبانطور به کاگر صاحب مل
اجـازه   یزبـان صورت به  اگر در ظاهر و یست، ولیست، نماز خواندن در آنجا درست نین یقلباً راض
 . ح استیت دارد، نمازش صحیه قلباً رضاکن داشته باشدیقینمازگزار  یندهد، ول
280 مسئلۀ باشد  ینش غصبیا زیه ناچار است نماز واجب را سواره بخواند، اگر اسب کیسک

ه نمـاز  کگونه همان یعنیست، ین ین نماز واجب و مستحبیب یفرق مسئلهن ینمازش باطل است و در ا
 ز باطل است. ین یشود نماز مستحبیواجب باطل م

283 مسئلۀ نمـاز در آن   حـرام و  ،ات در مـال اوسـت  کـ ا زیه خمس ک یتیم کتصرّف در مل
 او را بدهند.  یارکه بدهکمگر آن ،باطل است

289 مسئلۀ او  یارکاوست اگر بـده  ۀات بر ذمّکا خمس و زیار است که به مردم بدهک یتیم
 یاو حرام و نمازخوانـدن در آن باطـل اسـت، ولـ     کشتر باشد، تصرف در ملیا بیمال  ۀهم به اندازۀ
ال نـدارد و اگـر   کمعمـول اسـت اشـ    فـن و دفـن او  کت و یـ ه در حـدّ برداشـتن م  کـ  جزئیتصرفات 

ت را بپردازند، هر یم یم داشته باشند بدهیه ورثه تصمکیمتر از مالش باشد در صورتکاو  یارکبده
 ال ندارد. کنباشد ظاهراً اش یارکه مانع پرداخت بدهک ینوع تصرّف

281 مسئلۀ ا یـ وانـه  ینابـالغ، د  ه،از ورث یبعض ، ولینداشته باشد یارکت بدهیه مکیدر صورت
آنها حرام و نماز خواندن در آن  یّول ۀرت تصرف در اموال آنها بدون اجازن صویباشند، در ا بیغا
ال کت الزم است اشیدفن م فن وکبرداشتن و غسل و  یه براک جزئیتصرفات  یز باطل است، ولین

 ندارد. 

281 مسئلۀ   هـا، حمامهـا، رباطهـا و    ماننـد هتلهـا، مسـافرخانه    ین عمـوم کنماز خوانـدن در امـا
اسـت   یه صـاحبش راضـ  کـ دا شـود  ینان پیاگر اطم ،است شده ن آمادهیوارد یه براکها خانهبیغر
ر بـا  کن فـوق الـذ  کل است، البتّه نماز خواندن در امـا کنان مشیندارد و در صورت عدم اطم یالکاش

هستند و لذا نماز خوانـدن در آنهـا    یه صاحبان آنها راضکن است یا ۀقرائن و ظاهر حال نشان دهند
 ارد. ند یالکاش

285 مسئلۀ ح یصـح  یقبل گذشت در صورت مسئلۀه در ک ین عمومکر اماینماز خواندن در غ
نمـاز خوانـدن اجـازه داده     یه از آن معلوم شـود بـرا  کبزند  یا حرفیآن اجازه دهد  که مالکاست 

نماز خوانـدن   یشود برایده مینها فهمیه از اکا بخوابد یند یاو بنش کاست، مثالً اجازه دهد تا در مل
 ازه داده است. هم اج

286 مسئلۀ وانـات اسـت،   یه دور از شهر و روستا قرار دارد و چراگاه حک یعیوس ینهایدر زم
 ،ز اسـت یه ضرر نرساند جاک ینها در صورتیدن، قرآن خواندن و امثال اینماز خواندن، نشستن، خواب

وار هم یشهر و روستا قرار دارد و د کیه نزدک یزراع یاگر چه صاحبان آنها اجازه ندهند، اما اراض
ه کـ  جزئـی ردن و تصـرّفات  کوانه باشند، نماز خواندن و عبور یر و دیان آنها صغکندارد، اگرچه مال
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باشد، بنـا بـر    یاز صاحبان آنها ناراض یکیاگر  یندارد، ول یالکست، اشین نیمضرّ به محصوالت زم
 ند. کرا اعاده د نمازش ین حالت نماز بخواند بایدر ا یسکست و اگر یز نیاط واجب تصرف جایاحت

  
 شرط دوّم

283 مسئلۀ ۀنـ یه اسـتقرار و طمأن کـ  یطـور بـه ت باشد کد آرام و بدون حریان نمازگزار باکم 
ه قهـراً موجـب   کـ  تکـ در حـال حر  ۀیـ ل نقلین خواندن نمـاز در وسـا  یهم نخورد، بنابرابه نمازگزار 

ه کوقت  یمانند تنگ یشوند، باطل است، مگر در حال ناچاریان خوردن انسان مکاد و تیت زکحر
 تکـ هنگـام حر بـه   خـورد یهـم نمـ  بـه  تواند و صورت نماز یه مک یید تا جایز باین صورت نیدر ا
قبلـه   یسـو بـه  خـود را   ینمـازگزار رو  ،ه از سـمت قبلـه برگشـت   ینقل ۀلیگاه وسنخواند و هر یزیچ

 برگرداند. 

288 مسئلۀ سـتاده یه اکـ  یهنگـام  گـر ید ۀلیما و قطار و هر وسـ یل، هواپینماز خواندن در اتومب 
 ال ندارد. کگر نماز اشیط دیت شرایباشد، با رعا

282 مسئلۀ ت باشد، کتواند بدون حریه انسان نمکنها یخرمن گندم، جو، برنج و امثال ا یرو
 نماز خواندن باطل است. 

  
 شرط سوم

220 مسئلۀ  تواند نمـازش را  یبدهد م ییه احتمال عقالکنماز بخواند  یید در جایبانمازگزار
 ادیـ نان دارد به سبب برف و بـاران و ازد یه اطمکنماز بخواند  ییدر جان اگر یبه انجام برساند، بنابرا

 ند، نمازش باطل است.کتواند نماز را تمام یه و مانند آنها نمیل نقلیت و تردّد وسایجمع

223 مسئلۀ ت و ماننـد آنهـا را   یه احتمال باد و باران و تردّد خودرو و ازدحام جمعک ییدر جا
ردن آن کـ امدن مـانع و تمـام   یش نید پیندارد، اگر نماز را به ام ردن نمازکنان به تمام یدهد و اطمیم

 ح است.یند، نمازش صحکهم برخورد ن یند و به مانعکشروع 
  

 مشرط چهار
229 مسئلۀ سـتد و  یام بتواند راست بایه نمازگزار در حال قکباشد  ید طوریان نمازگزار باکم

 ییاگر ناچـار شـود در جـا    .وع و سجده رودکح به ریصحطور به و یراحتبه وع و سجده کهنگام ر
ا یـ سـتد  یه نتوانـد راسـت با  کـ یاگونهبه است نماز بخواند  کوچکان آن کما یوتاه که سقف آن ک
جـا  بکامـل  وع و سجده را کام، رین است قکه ممک یقدربه  دیوع و سجده نداشته باشد، باکر یجا

 آورد.
 

 شرط پنجم
221 مسئلۀ ا یـ ه رطوبـت آن بـه بـدن    کتَر باشد  ید طوریان نمازگزار نجس است، نباکاگر م
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 ده شده است. یه در نماز بخشک یند، مگر نجاستکلباس نمازگزار برسد و او را نجس 

221 مسئلۀ یباشـد، ولـ   که پـا کـ سـت  اط مستحب آنیخواند احتیه نمازگزار نماز مک ییجا 
نجـس باشـد،    یشـان یپ ین اگر جـا یباشد، بنابرا کگذارد واجب است پایبر آن م یشانیه پک ییجا
 .هم باشد، نماز باطل است کشاگر خ یحتّ

 
 شرط ششم

225 مسئلۀ ه کـ  یر سقفید زیست، پس نبایز نیستادن و ماندن در آن جایه اکنباشد  ییاز جاها
م بـر آن نوشـته   یرکـ ات قـرآن  یا آیخدا  که نام مبارک ییجا یا رویران شدن است و یف ورُدر شُ

 اط باطل است. یشده است نماز بخواند و اگر بخواند بنا بر احت

226 مسئلۀ  ن اگـر  یـ قبور علما و بزرگـان د  حتی، قبور امامان معصوم یخواندن رونماز
ر بخوانـد، بنـا بـر    کفـوق الـذ   یه نمازش را در محلهاکیسکحرام است و  ،باشد یاحترامیموجب ب

 ند. کد اعاده یاط بایاحت

223 مسئلۀ  در ت احتـرام و ادب در مشـاهد مشـرّفه    یـ رعا یه بـرا کـ بر نمازگزار واجب است
 سـتاد و یسـتد و اگـر ا  ینا و امامان معصوم امبریجلوتر از قبر پ ،باشد یاحترامیب کهصورتی

اط یـ ب شـده اسـت و بنـا بـر احت    کـ حـرام مرت  یارک، به آن بزرگواران بود یاحترامینماز خواند و ب
 ند. کنمازش را اعاده 

228 مسئلۀ بـه  ل شود، یوار و درب حایمانند د یزیح مطهّر و نمازگزار چیا ضریان قبر یاگر م
ف یفاصله شدن صندوق شریندارد، ول یالکنباشد، نماز خواندن اش یاحترامیموجب ب هک یاگونه

 ست. ین یافکآن افتاده  یه روک یاح و پارچهیضر و

222 مسئلۀ وجـب فاصـله    کیـ ن زن و مرد در حال نماز بـه مقـدار   یاط الزم است بیبنا بر احت
باشد، نماز خواندن در آنجا  -ترباً پنج میتقر -متر از ده ذراعکن آنها یب ۀه فاصلکیباشد و در صورت

 ن زنان محرم و نامحرم وجود ندارد. یب یم تفاوتکن حیراهت دارد؛ در اک

3000 مسئلۀ ستد و محـل  یتر از مرد باعقب یه زن هنگام نماز مقدارکست اط مستحب آنیاحت
سـتد در  یاو با یا مسـاو یـ ستادن مرد باشد و اگر زن جلوتر از مرد یتر از محل اعقب یمکزن  ۀسجد
متـر  کن آنها یب ۀنند و اگر فاصلکمازشان را اعاده اط نین آنها نباشد بنا بر احتیب یاه فاصلهکیصورت

 د دارد. یراهت شدکاز ده ذراع باشد، نماز خواندن در آنجا 

3003 مسئلۀ یسـتاده، مـانع  یا زن جلـوتر از مـرد ا  یـ اند ستادهیهم ا یه موازکن زن و مرد یاگر ب 
شـتر  یا بیـ ده ذراع  بـه انـدازۀ  ن آنها یز اگر بیح است و نین صحل شود نمازشایا پرده حایوار یمانند د

 رود. ین میز از بیراهت نمازشان نکفاصله باشد 

3009 مسئلۀ ه زن و مرد هر دو کاست  یفوق در موارد مسائلور در کراهت مذکت و یممنوع
نمـاز   ، ولـی ه مرد مشغول نماز باشد و زن حضور داشـته باشـد  کیدر صورت یول ،مشغول نماز باشند
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 روه. کواند نه ممنوع است و نه منخ

3001 مسئلۀ ست. ین یواجب و مستحب ین نمازهایب یفوق فرق مسائلور در کام مذکدر اح 

3001 مسئلۀ ار باشندیه زن و مرد در حال اختکاست  یور در صورتکراهت مذکا یت یممنوع ،
 مسـائل ور در کط مـذ یت شـرا یـ ا هـر دو مجبـور شـوند و رعا   یه وقت تنگ باشد ک یدر صورت ولی

روه و اگـر وقـت   کـ هم نماز خواندن نه ممنوع است و نه م یجا و مواز کیباشد، در ن نکن ممیشیپ
 ع باشد بهتر است اول مرد نمازش را بخواند بعد زن. یوس

3005 مسئلۀ ه در کست اط آنیال است و احتکخلوت محل اش یبودن مرد و زن نامحرم در جا
ه نامحرم است وارد شود، کیگریاز آنها مشغول نماز باشد و د یکیاگر  ، ولیآن محل نماز نخوانند

 یآمد نباشد و برا ه در معرض رفت وک شودیگفته م ییان خلوت به جاکال ندارد. مکاش ینماز اول
 نباشد.  یارتباط آن دو در آنجا عرفاً مانع و رادع

3006 مسئلۀ ا انسـان در معـرض   یـ شود یده میلهو و لعب شن یه صداک یینماز خواندن در جا
صحت نمـاز   قبل مسئلۀو  مسئلهن یدر ا یاگرچه اقو ،ال استکاش رد، محلیگیقرار م یگریگناه د
 اط مستحب نخواندن نماز در آنجاست.یاحت ، ولیاست
  

 شرط هفتم
3003 مسئلۀ بسـته  از چهار انگشـتِ  یشبد ینبا ینمازگزار در حالت عاد یشانیپ محل گذاشتن 
ین از ا یشب همچنین هکاط واجب آنست یاحت ؛تر باشدنییا پای، باالتر شیزانوها محل قرار گرفتناز 

 ا بلندتر نباشد. یتر پست ف دست اوکانگشتان پا و دو  سرِ محل قرار گرفتنز ا مقدار

   
 ه خواندن نماز در آنها مستحب است ک ییجاها

بهتـر از   .بخوانـد ش را در مسـجد  یه انسـان نمازهـا  کار سفارش شده است یبس یات اسالمیدر روا
ت یـ وفه و بکمسجد  سپسمنوّره،  ۀنیدر مد یالنب مسجد مسجدها مسجدالحرام است و بعد ۀهم

 خـوب سـجد بـازار.   المقدّس، سپس در مسجد جامع شهر و روستا و بعد از آن مسجد محل و بعـد م 
عنوان مسجد به ند و آنجا را ک نیخواندن نماز آماده و معیرا برا ییخودش جا ۀاست انسان در خان
 خانه قرار دهد. 

3008 مسئلۀ  از مساجد اسـت.   یاریه بهتر از بسکمستحب و بل معصومنماز در حرم امامان
 طالـب یابـ بـن ین علـ یرالمـؤمن ین امیه نماز در حرم مطهّر امام الموحدکات آمده است یدر روا

 . 3گر استید یبرابر ده هزار نماز در جا
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3002 مسئلۀ مسـتحب اسـت و   ،ه نمـازگزار نـدارد  کـ  یاد رفتن به مساجد و رفتن به مسـجد یز 
روه اسـت  کنداشته باشد م یمسجد اگر عذر ۀیز همسایروه است و نکمسجد م ردنکل ینرفتن و تعط

 ر مسجد نماز بخواند. یدر غ

   
 روه است که نماز خواندن در آنها مک ییجاها

3030 مسئلۀ مقابل انسـان، مقابـل    روه است، از جمله: داخل حمام،کنماز خواندن در چند جا م
س کـ ه در آن عکـ  یبپوشانند، محلّ راآن یه روکمگر آن ،ه روح داردک یزیهر چ ۀس و مجسّمکع

ها و وچهکدر همچنین  ا داخل قبرستان،ین دو قبر یقبر، ب یمقابل آتش و چراغ، مقابل قبر، رو ،باشد
ن ینند زحمت نباشد و اگـر زحمـت باشـد حـرام اسـت، زمـ      کیه عبور مک یسانک یابانها اگر برایخ
باشد و در برابر در آنجا جُنب فرد ه ک ییجا باشد، یه محل بول آدمک یازار، مقابل چاه و چالهکنم

 ند. کر و حواس او را به خود مشغول که فک یزیچ ا هریتاب باز کنمازگزار، قرآن، 

3033 مسئلۀ او  یدر جلـو  یسـ که کـ یا در حـال یه بخواهد در محل عبور و مرور مردم کیسک
هـم باشـد    یسـمان یا ریـ بگذارد و اگر چـوب   یزیخود چ یستاده نماز بخواند، مستحب است جلویا
 ند. کیت میفاک

3039 مسئلۀ شتر اسـت  یاش نماز بخواند، ثوابش از نماز خواندن او در مسجد باگر زن در خانه
 جا آورند. زل بمسجد و مستحبّات را در منه مردها واجبات را در کز مستحب است یو ن

   
 اذان و اقامه 

3031 مسئلۀ ه اذان و یـ ومیواجـب   یش از شـروع نمازهـا  ینمازگزار پکه د است کمستحب مؤ
د یـ مستحب اسـت قبـل از نمـاز ع    .ا قضای ادا باشد شا مسافر، نمازید، خواه در وطن باشد یاقامه بگو

گر ماننـد نمـاز   یواجب د یگفته شود. در نمازها« ۀأَلصَّالَ»اذان و اقامه سه مرتبه  یجا فطر و قربان به

 د. یبگو« ۀأَلصَّالَ»و ثواب سه مرتبه  د رجایام ز بهیت نیم

3031 مسئلۀ فتـد یه بند نافش بکش از آنیا پید یآیا میه بچه به دنک یوز اوّلمستحب است در ر 
 ند. یدر گوش راست او اذان و در گوش چپ او اقامه بگو

3035 مسئلۀ  9«اللَّـه إِالَّأَشْهَدُ أَنْ الَإِلَـهَ »، دو مرتبه 3«بَرکأَللَّهُ أَ»اذان هجده جمله است: چهار مرتبه ،
ـ »، دو مرتبه 1«ۀِالصَّالَ یعَلَ یِّحَ»، دو مرتبه 1«اللَّهشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُأَ»دو مرتبه  ـ  یِّحَ ، 3«الْفَـالَحِ یعَلَ
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ه کـ سـت  نتـر از آ متعـال بـزرگ   یخدا» یعنی« بَرُکأَللَّهُ أَ»، دو مرتبه 9«رِ الْعَمَلِیخَ یعَلَ یحَ»دو مرتبه 
 .1«اللَّهإِالَّالَإِلَهَ»و دو مرتبه « ف شودیتوص
3036 مسئلۀ یست مخصوصاً اگـر اذان صـالت  یاذان و اقامه نجزء  «اللَّهِیُّاً وَلِیلِأَشْهَدُ أَنَّ عَ» ۀجمل 
ع یشـعار تشـ  عنـوان  بـه  ه ک یاذان -شود در مقابل اذان اعالنیشروع خواندن نماز گفته م یه براکرا 

ت یـ ن مطلوبکیولـ  ،ستین یاذان و اقامه صالتجزء  ن جملهیم ایریدارد، بپذ یشعائر ۀه جنبک -است
 به قصد قربت مطلقه محرز است.« اللَّهِشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُأَ»ز ر آن بعد اکذ

3033 مسئلۀ از « اللَّـه إِالَّالَإِلَـهَ » کیاز اول اذان و « بَرُکأَللَّهُ أَ»دوبار  ، یعنیهفده جمله است هاقام
 گردد.یاضافه م« ۀالَقَدْ قَامَتِ الصَّ»دوبار « الْعَمَلِرِیخَ یعَلَ یِّحَ»شود و بعد از گفتن یم مکآخر آن 

3038 مسئلۀ لمـات را  کبـودن   یپـ دریمـواالت و پـ   اذان و اقامـه  یهـا ن جملهیالزم است در ب
ت یـ نـد؛ در صـورت عـدم مواظبـت و عـدم رعا     نیندازمعمـول فاصـله    ۀانداز ش ازینند و بکت یرعا

 ند.یمواالت الزم است مجدّداً از اول اذان و اقامه بگو

3032 مسئلۀ ه گفتـه شـد بعـد از    کـ  یبـ یهمـان ترت بـه  ح و یفصـ  ید به زبان عربـ یاذان و اقامه با
گفتـه شـود باطـل     آن قبـل از وقـت   یفراموش به سببا یدن وقت نماز گفته شود و اگر عمداً یفرارس
 است. 

3090 مسئلۀ ست. یح نیند و اگر بعد از آن گفته شود صحیالزم است اذان را قبل از اقامه بگو 

3093 مسئلۀ  ۀِالصَّـالَ یعَلَ یِّحَ»ثالً د، میب بگویلمات اذان و اقامه را بدون ترتکاگر جمالت و »
نـد و دوبـاره   کشروع  هم خوردهبه ب یه ترتک ییجاهماند از ید، بایبگو« الْفَلَاحِیعَلَ یِّحَ»را بعد از 

 د. یبگو

3099 مسئلۀ د اذان یـ ا نـه، با یـ ا اذان را گفته یه آکند ک که قبل از شروع اقامه شکیدر صورت
نـه، گفـتن اذان الزم    ایـ ه اذان را گفتـه اسـت   کند ک کاگر مشغول اقامه شود و بعد ش ، ولیدیبگو

 ست. ین

3091 مسئلۀ ه کـ یسـ ک یخصـوص بـرا  بـه  ) قـدم بـردارد   کیـ ن اذان و اقامه یمستحب است ب
ا یت باشد کسا یبخواند، قدر یید، دعایبگو یرکند، ذکا سجده یند یا بنشی (را فرادا بخواندنمازش 

ن ینماز صبح و نماز خواندن ب ۀاقام ن اذان ویحرف زدن ب یعت نماز بخواند؛ ولکا دو ریبزند  یحرف
 ست. یمغرب مستحب ن ۀاذان و اقام

3091 مسئلۀ  ن، عـادل، وقـت   یننـد، امـ  کین مـ یگفتن اذان معـ  یه براکرا  یسکمستحب است

                                                                                                                                                
 .بشتاب به سوی رستگاری :یعنی .3
 .بشتاب به سوی بهترین عمل وکردار که نماز است :یعنی .9
 .پرستش نیستخدایی سزاوار  ،جز خدای یگانه: یعنی .1
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آالت ه امـروز ابـزارو  کنیبا توجّه به ا .دیاذان بگو یبلند مکاندر  و ش بلند باشدیو صدا بوده شناس
ن یها تـأم ن دستگاهیا ۀلیوسبه  یاستحباب یهازهیف و انگاز اهدا یرده است و برخکشرفت یپ یصوت

 یهـا آالت و دسـتگاه ه ابزاروکاست  ییط مربوط به زمانهاین شرایظاهراً ا .ندکیت میفاکشود، یم
بخواهـد اذان و   ینـون کبـدون اسـتفاده از ابـزار     یسکدر هر صورت اگر  ؛مزبور وجود نداشته است

 ب است. ط مستحیت آن شراید رعایاقامه بگو

3095 مسئلۀ بـه   ،ا غسل باشدیستد و با وضو یمستحب است انسان موقع گفتن اذان رو به قبله با
اذان  یهان جملهیشد، بکرده و بکخصوص در حال اقامه و دستها را به گوش بگذارد و صدا را بلند 

 ند. کن آنها صحبت نید و در ببیندازفاصله  یمکرا 

3096 مسئلۀ  تر از اذان آرام باشد و اقامه را آهستهمستحب است بدن انسان در موقع گفتن اقامه
انـدازد  یاذان فاصـله مـ   یهان جملهیه بک یااندازه به ، ولیهم نچسباندبه اقامه را  یهاد، جملهیبگو

 د. نیندازاقامه فاصله  یهان جملهیب

3093 مسئلۀ در جماعت زنان اگر زن اذان و  ، ولیدید مرد بگوینماز جماعت را با ۀاذان و اقام
 ال ندارد. کد اشیاقامه بگو

3098 مسئلۀ نـد و  کرار کـ ت راآن شـنود مسـتحب اسـت   یرا مـ  یگـر یه اذان و اقامـه د کـ یسک
ـ  یِّحَ»و « الْفَالَحِیعَلَ یِّحَ»و « ِۀالصَّالَیعَلَ یِّحَ»ه به ک یتواند وقتیم د خـود آن  یرسـ « الْعَمَـلِ رِیخَ یعَلَ

د یـ د و بهتر است اقامه را بـه ام یبگو« الَّ بِاللَّهِإِ ۀَالَ حَوْلَ وَ الَ قُوَّ»آنها  یجاه ا بیند کرار کجمالت را ت
 ند. کرار کثواب و قصد رجا ت

3092 مسئلۀ نـد  کیت مـ یـ فاکاز گفتن خود نمـازگزار   یگریدن اذان و اقامه دیشن یدر صورت
اورند و یحساب ببه ن نماز یا یه عرفاً آن اذان و اقامه را براک یطوربهفتاده باشد ین یادیز ۀه فاصلک

د یست و نمازگزار باین یافکنند، کن نماز محسوب نیا یاد باشد و اذان و اقامه را برایزاالّ اگر فاصله 
 ندارد.  یردن تفاوتکردن و نکرار کد و در هر دو صورت تیاذان و اقامه نمازش را بگو

3010 مسئلۀ ه غِنـا بـر آن   کدا شود ا یلمات طورکگفتن اذان و اقامه، جمالت و  ۀاگر در نحو
ه در مجالس لهو و لعب معمول است، کاست  یه شود مانند آوازخوانه گفتک یاگونهبه ند کصدق 

 رد. کتفا کشود ایحرام است و به آن اذان و اقامه نم

3013 مسئلۀ بـا قصـد    ،نـد کیت نمـ یـ فاکمـرد   ۀاز اذان و اقامـ  اذان گفـتن زن ه کست آن یاقو
 د. ید مستقالً اذان و اقامه بگویو مرد با کندو یا نه فرقی نمی ده شودیشهوت و لذّت شن

  
 شوداز نمازگزار ساقط میگفتن ه اذان ک یموارد

3019 مسئلۀ شود: یساقط ماز نمازگزار گفتن پنج مورد اذان  در 

 ؛شودیه پس از نماز جمعه خوانده مکنماز عصر روز جمعه  -3
  ؛شودیدر عرفات خوانده م الحجهذیه روز نهم کنماز عصر روز عرفه  -9
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  ؛ه از عرفات عازم مشعر الحرام هستندک ینایحاج ید قربان برایشب ع ینماز عشا -1
 ؛زن مستحاضه ینماز عصر و عشا -1
 نند. ک یریا مدفوع خود جلوگیرون آمدن ادرار یتوانند از بیه نمک یسانک ینماز عصر و عشا -5

ت ورود مشروع نبـوده و خـالف سـنّت    یجا آوردن اذان به ندر مورد دوم و سوم بکه یست د نیبع
 .یت مطلقه باشدت رجا و قصد مطلوبیبه ن یاط آنست اگر گفته شودحتن ایبنابرا ،باشد
 

  شودساقط میهر دو  ،اذان و اقامهگفتن ه ک یموارد
3011 مسئلۀ شود: یر ساقط میاذان و اقامه در موارد ز 

 آن نماز اذان و اقامه گفته شده است. یند برایخواندن نماز وارد مسجد شده و بب یبرا اگر – 3

 ، ولـی نـد نمـاز جماعـت تمـام شـده     یندن نماز جماعت به مسجد برود و ببخوا یه براکیسک – 9
آن نماز اذان و اقامه گفتـه   ینده نشده اند، اگر براکت هنوز پرایهم نخورده است و جمعبه صفوف 

ن یدر اکه ست د و اظهر آنیتواند اذان و اقامه بگوینم ینماز خود بنا بر اقو یباشند، آن شخص برا
 ست. یه گفته شد مشروع نک یطیاقامه با آن شرادو مورد اذان و 

خواهـد بخوانـد   یه مک ین آن اذان و اقامه و نمازیرا بشنود و ب یگرید ۀه اذان و اقامکیسک – 1
نمازگزار هم  یعنیاست « رخصت»ن مورد سقوط اذان و اقامه از باب یدر ا ،نباشد یادیز ۀعرفاً فاصل

 د. ینگو یاد و یتواند بگویم

3011 مسئلۀ  ه خوانده شـده بـا   ک ینماز خواندن وارد مسجد شود و بداند نماز یبرا یسکاگر
 شود. یساقط م یا نه، اذان و اقامه از ویح خوانده شده یه صحکند ک کش ، ولیجماعت بوده است

  
 واجبات نماز  

3015 مسئلۀ  ز است: یازده چیواجبات نماز 

وع و کـ ر رکـ ذ -3 ،سـجود  – 6 ،وعکـ ر – 5 ،قرائت – 1 رام،حاالۀبیرکت – 1 ،امیق – 9 ،تین – 3
 و افعال نماز. اجزاء جا آوردن ب یپدریمواالت و پ -33ب، یترت -30سالم،  -2تشهّد،  -8سجود، 

3016 مسئلۀ ن است: کان واجبات نماز پنج مورد آن ریاز م 

 یعنـ یوع کـ ام متّصـل بـه ر  یاالحرام و قۀبیرکتام در موقع گفتن یق -1حرام، االبیرۀکت -9ت، ین -3
 دو سجده.  -5وع، کر -1ع، وکستادن قبل از ریا

3013 مسئلۀ ا اضـافه  یـ  کان نماز را تـر کاز ار یکی اشتباهاًا ی اًعمد اگر نمازگزار بنا بر مشهور
ست و فقط در ینماز باطل ن ،ندکو اضافه  کتر اشتباهاًن اگر کر رینمازش باطل است اما در غ ،ندک

اد یـ سـت و ز یمتصـور ن  ت در نمازیاد شدن نید توجّه داشت زین باکیلشود؛ ویصورت عمد باطل م
اد شدن یست و باطل شدن نماز به سبب زین نکمم وعکاالحرام و رۀبیرکتاد شدن یام بدون زیشدن ق

ر خداونـد در هـر حـال    کـ رُ اللّـه اسـت و ذ  کـ ، ذ«بَرکأَللَّهُ أَ»ست چون یمعلوم ن اًاالحرام اشتباهۀبیرکت
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 ست موجب بطالن نماز باشد. یمطلوب است، لذا معلوم ن

  
 ان نماز کواجبات و ارئل مسا

 تین -1
3018 مسئلۀ ن یبنـابرا  ،انجام فرمـان خداونـد متعـال نمـاز بخوانـد      یواجب است انسان فقط برا
 یا بعضـ یاعمال  ۀخواند، خواه همیبه مردم نماز م ینشان دادن عمل یبرا یعنیند، کیا میه رکیسک

ا در قلـب  یوند عالم بخواند و رخدا یاگر نماز را برا ینمازش باطل است، ول ،کندریا می را اناز آن
 ح است. یدر عمل نداشته باشد نمازش صح یریند امّا تأثکخطور  یو

3012 مسئلۀ ر خدا بخواند نمـازش باطـل اسـت،    یغ یز برایاز نمازش را ن یقسمت اگر نمازگزار
ه اگر تمام نماز کواجب نماز باشد مانند حمد و سوره و چه مستحب مانند قنوت، بل یچه از قسمتها

ا ینشان دادن به مردم در محل مخصوص بخواند مثالً به مسجد برود  یبرا ، ولیخدا بخواند یرا برا
 ن حاالت باز هم باطل است. یا با جماعت بخواند، در ایاوّل وقت 

3010 مسئلۀ  ا یـ خوانـد  یه نماز ظهـر مـ  کواجب است نمازگزار هنگام شروع نماز متوجّه باشد
ه هـر دو مثـل   کـ  آوردیجا مب راآن ۀصبح و نافل اگر نماز .ا ادایست خواند قضایه مک یعصر، نماز
از آنهـا بـا قصـد نمـازگزار      یـک ن هـر  ییتع مستحب و یگریواجب است و د یکی ، ولیهم هستند
عـات نمـاز الزم   کن تعداد رییگرچه تع ،ند نمازش باطل استکن نییرد، اگر آنها را تعیگیصورت م

 ست. ین

3013 مسئلۀ  یت خود باقیگر به نیدر هر عبادت دا یواجب است نمازگزار از اول تا آخر نماز 
، یدهـ یانجـام مـ   یارکند چه کاز او سؤال  یسکه اگر کند کن نماز چنان غفلت یبماند و اگر در ب

 نمازش باطل است.  ،دانمید نمیبگو

3019 مسئلۀ خصوص در نماز به ند، کاورد و تلفّظ نیت را در نماز به زبان نینکه ست اط آنیاحت
 دتر است. کور مؤکاط مذید، احتشویانجام م کش یه براکاط یاحت

  
 امیق -2

3011 مسئلۀ ام یـ ه بـه آن ق کـ وع کاالحرام و قبل از رۀبیرکتستادن است و در موقع گفتن یام ایق
وع اگر چـه  کام بعد از ریام موقع خواندن حمد و سوره و قین است. قکند، ریگویوع مکمتّصل به ر

 ح است. یماز صحشود، ن کتر یفراموش به سببست و اگر ین نکر یواجب است، ول

3011 مسئلۀ  تـا   سـتد یبا یاالحرام و بعد از آن مقدارۀبیرکتواجب است نمازگزار قبل از گفتن
 ر گفته است. یبکستادن تیه در حال اکند کن یقی

3015 مسئلۀ ستد، از خم شدن به یت باکراست و بدون حر ،امیواجب است نمازگزار در حال ق
ه یـ کت ییا جـا ی یزیاگر ناچار شود به چ ند وکه نیکت ییجا اط واجب بهیزد و بنا به احتیاطراف بپره
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 ال ندارد. کاش اریدر حال اخت یت دهد، حتّکش را حریوع پاهاکر یا در حال خم شدن برایند ک

3016 مسئلۀ سـتادن  یه اکـ پاهـا را گشـاد بگـذارد     یستد، اگر طوریتواند درست بایه مکیسک
 ند، نمازش باطل است. کبدان صدق ن یمعمول

3013 مسئلۀ خـم شـود    یا به طرفیت دهد کبدن را حر یراموشف به سببستادن یاگر در موقع ا
ام متّصل بـه  یاالحرام و قۀبیرکتگفتن  هنگامام، یدر هنگام ق یال ندارد، ولکند، اشکه یکت ییا به جای
ند، هر چنـد  کاط مستحب نماز را تمام و بعد اعاده یباشد بنا بر احت یفراموش به سببوع، اگر چه کر

ه کـ سـت مگـر آن  یاز قـوّت ن  یصـحّت نمـاز خـال   یفراموش بببه ست کا حریه دادن یکدر صورت ت
 ند. کستادن صدق نیا

3018 مسئلۀ  ن باشـد اگرچـه الزم   یزم یش رویستادن هر دو پایا هنگامواجب است نمازگزار
، ال نـدارد کت دستها و انگشتان در حال نمـاز اشـ  کز حریهر دو پا باشد و ن یبدن رو ینیست سنگین

 ت ندهد. کبهتر است آنها را حر ولی

3012 مسئلۀ واجـب، نمـازگزار بـدون     یرهـا کگـر ذ یر در حال خواندن حمـد و سـوره و د  اگ
اط پـس از آرام  یـ ه از حالت استقرار و آرامش خارج شود بنـا بـر احت  ک یطوربهند کت کار حریاخت

 ت خوانده است، دوباره بخواند. که در حال حرکرا  یشدن بدن جمالت

3050 مسئلۀ  بـه طـرف    یکانـد  ایـ ردد ا به عقب برگیبه جلو برود  یمکاگر نمازگزار بخواهد
نـد تـا بـدن    کد و صبر ینگو یزیت چکاط واجب در حال حریند، بنا به احتکت کراست و چپ حر

 د. یرد و سپس بگویآرام بگ

3053 مسئلۀ د آرام و بدون یز بدن بایه مستحب نکبل واجب یرهاکگفتن ذ هنگاماط یبنا بر احت
 د. ید در حال برخاستن بگویرا با« وَ أَقْعُدُبِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ أَقُومُ » ۀجمل یت باشد، ولکحر

3059 مسئلۀ ا سـجده  یـ وع کـ د، مثالً هنگام رفـتن بـه ر  یبگو یرکت بدن ذکاگر در حالت حر
اطاً نمـاز  ید احتید، بایاند بگوه در نماز دستور دادهک یر خاصکبه قصد ذ راآن چنانچه د،یر بگویبکت

 یرده باشـد، ولـ  کن یوتاهکهم  یریادگیدر  بوده و مسئلهخاطر ندانستن به ه کنیند، مگر اکرا اعاده 
 ح است. یگفته باشد نماز او صحیرکه بخواهد ذکد بلین قصد نگویبه اچنانچه 

3051 مسئلۀ ولـی ستادهینماز بخواند، اگر ا ییه دادن به جایکستاده و بدون تیه بتواند اکیسک ، 
نمـاز   ییردن بـه جـا  کـ  هیکستاده و با تیبتواند ا یسکاگر  را بخواند باطل است؛ شه دادن نمازیکبا ت

 یزیـ ه بـه چ یـ کتواند نشسته و بـدون ت یه مکیسک نشسته بخواند باطل است؛ اگر نمازش رابخواند، 
بتوانـد   کـه یسکبخواند نمازش باطل است؛ و  یزیه به چیکنشسته و با تاگر نمازش را نماز بخواند، 
 اند، نمازش باطل است. ده بخویخواب ش رانمازاگر نماز بخواند،  یزیه به چیکنشسته و با ت

3051 مسئلۀ ند و اگر از نشستن نـاتوان  یواجب است بنش ستادن عاجز شودین نماز از ایاگر در ب
 ند. ک یرها خوددارکتا بدنش آرام نگرفته، واجب است از گفتن ذ ، ولیشود واجب است بخوابد

3055 مسئلۀ  ه در کـ  یاچ عنوان قدرت نشستن ندارد واجب است بـه گونـه  یهبه اگر نمازگزار
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بدنش رو به قبله باشد و اگر به  یه جلوک یطوربهله گفته شد به طرف راست بدن بخوابد ام قبکاح
ه جلو بدن رو به قبله باشد و اگـر آن هـم   ک یطوربهتواند، به طرف چپ بخوابد، یطرف راست نم

 ش رو به قبله باشد. یف پاهاکه ک یطوربهن نباشد به پشت بخوابد کمم

3056 مسئلۀ ض شود یستادن مریترسد به سبب ایم ، ولیز بخواندستاده نمایتواند ایه مکیسک
توانـد نشسـته نمـاز بخوانـد و اگـر از آن هـم       یمبه او برسد،  یا ضرریتر شود یطوالن اشیماریا بی

 ده نماز بخواند. یتواند خوابیبترسد م

3053 مسئلۀ سـتد و  یخواند اگر بعد از خواندن حمـد و سـوره بتوانـد با   یه نشسته نماز مکیسک
جـا  وع را بکـ سـتد و ر ید بایـ با متوجـه او نباشـد   یچ ضرریستادن هیجا آورد و از ااده بستیوع را اکر

 یب بـرا یـ ن ترتیـ نـد و ا کوع کـ د به همان حال نشسـته ر یا احتمال ضرر بدهد بایآورد و اگر نتواند 
 ند. کیز صدق میخواند نیه نشسته نماز مکیسک

3058 مسئلۀ ش برطـرف شـود و   دهد تا آخر وقت عـذر یاحتمال م ، ولیدارد یه عذرکیسک
 ؛نـد کخـود عمـل    ۀفـ ینـد و در آخـر وقـت برابـر وظ    کاطاً صبر ید احتیستاده نماز بخواند، بایبتواند ا

نمازش را تواند نشسته نماز بخواند، در اوّل وقت یدهد در آخر وقت میه احتمال مکیسکهمچنین 
ر در آخـر وقـت عـذرش    ه اگـ کـ نینماز را اوّل وقت بخواند بـا قصـد ا  چنانچه  یده نخواند، ولیخواب

ح است و اگـر عـذرش برطـرف شـد     یبماند، نمازش صح یبرطرف شد دوباره بخواند و عذرش باق
 خواند. یدوباره م

3052 مسئلۀ خواند، اگـر  یده میا خوابینشسته  راآن از یا قسمتینماز  ۀه عذر دارد و همکیسک
  امل بخواند.کاط دوباره نماز را یدر وقت نماز عذرش برطرف شد بنا بر احت

3060 مسئلۀ ن ییهـا را پـا  ام بدن را راسـت نگـاه دارد، شـانه   یمستحب است نمازگزار در حال ق
 ینیند، سنگکسجده را نگاه  یجا و هم بچسباندبه رانها بگذارد، انگشتها را  ید و دستها را روبینداز
ش نگذارد و ید، با خضوع و خشوع باشد، پاها را پس و پبیندازهر دو پا  یرو یمساوطور به بدن را
ان یوجب ب کین دو پا تا یب ۀثر فاصلکباشد حداه نمازگزار مرد ک یهم نچسباند. در صورتبه آنها را 

 شده است. 

  
 االحرامةبیرکت -3

3063 مسئلۀ  أَللَّـهُ أَکبَـرُ  »االحـرام یعنـی قبـل از گفـتن     ۀمستحب است نمازگزار قبل از تکبیـر» ،
تَ الْمُحْسِنُ أَنْ یتَجَاوَزَ عَنِ الْمُسِیئُ، أَنْتَ الْمُحْسِنُ وَ أَنَـا  یا مُحْسِنُ قَدْ أَتَاک الْمُسِیئُ وَ قَدْ أَمَرْ»بگوید: 
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 3«مِنِّـی  الْمُسِیئُ، بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ تَجَـاوَزْ عَـنْ قَبِـیحٍ مَـا تَعْلَـمُ     
 «.أَللَّهُ أَکبَر»سپس بگوید 

3069 مسئلۀ  ـ »بهتر است دعای محـل  نمـازگزار،  و  خوانـده شـود  قصـد رجـا   بـه   ....«ا مُحْسِـنُ یَ
ر کـ تب ادعیـه ذ کالبتّه در این زمینه دعاهای بسیاری در  .مخصوصی برای خواندن آن در نظر نگیرد

 شود.همین مقدار بسنده میبه در این رساله  .نندکتوانند به آنها رجوع می دوستدارانه کشده است 

3061 مسئلۀ  ن اسـت و واجـب اسـت حـروف    کـ واجب و ر ،در اول هر نماز« بَرکللَّهُ أَأَ»گفتن 
ه گفتـه  کـ ح به همان نحـو  یصح یلمه را به عربکز واجب است هر دو ید و نیهم بگو پشت سر راآن

 شود.یست و نماز محقّق نمیح نید صحیبگو یا ترجمه به هر زبانیغلط  ید و اگر به عربیشد بگو

3061 مسئلۀ خوانده مثالًیه قبل از آن مک یزیه چاالحرام را بۀبیرکته کست اط واجب آنیاحت 
 اقامه نچسباند.  به

3065 مسئلۀ  بِسْـمِ  »د مـثالً  یگویه بعد از آن مک یالمهکرا به « بَرُکأَللَّهُ أَ»اگر نمازگزار بخواهد
اگرچه بهتـر اسـت اصـالً وصـل      ،بر را ضمّه بدهدکا« ر»بچسباند، واجب است « میاللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِ

 د. نکن

3066 مسئلۀ ت کـ در حـال حر  اًعمـد  د بدن آرام باشد، پس اگریاالحرام باۀبیرکتن هنگام گفت

اطـاً  ینـد احت کت کـ اشـتباه حر  به خاطرد نمازش را دوباره بخواند و اگر ید، بایاالحرام را بگوۀبیرکت
سـت  یاز قـوّت ن  یر خـال یبکن حالت صحّت نماز و تیند و دوباره بخواند هر چند در اکنماز را تمام 

 ند. کتادن صدق نسیه اکنیمگر ا

3063 مسئلۀ  بَـرُ مِـنْ أَنْ   کأَللَّـهُ أَ »د، باطـل اسـت و اگـر    یـ بگو« بَـر کأَ یأَللَّـهُ تَعَـال  »اگر نمازگزار
در  ، گرچهاط واجب نماز باطل استید بنا بر احتیز بگوین« ءٍیلِّ شَکبَرُ مِنْ کأَللَّهُ أَ»ه کنیا ای« وصَفْی
 ند. کداً اعاده ند و بعکه نماز را تمام کست اط آنین صورت احتیا

3068 مسئلۀ ه خودش بشنود کبخواند  یر و دعا را طورکر، حمد، سوره، ذیبکد تینمازگزار با
 یگر نشنود، واجب است طوریا موانع دیاد یز یا سر و صدای یرکا یگوش  ینیو اگر به سبب سنگ

 د. یشنیوجود نداشت م یه اگر مانعکبخواند 

3062 مسئلۀ اد یـ د، واجـب اسـت   یـ ح بگویحصـ  یاالحرام را به عربـ ۀبیرکتتواند یه نمکیسک
ن یه در اکه وقت تنگ شده باشد کند مگر آنکست نماز را شروع یز نیاد گرفتن جایرد و قبل از یبگ

سـت  یز بلـد ن یـ ح نیر صـح یـ غ یعربصورت به  ند و اگرکتواند نماز را همان طور شروع یصورت م

                                                             
ای کـه  کـار بـه در خانـۀ تـو آمـده اسـت و تـو امـر کـرده         کنی، بندۀ گناهای خدایی که به بندگانت احسان مییعنی: . 1

حمــت خــود را بــر ر حــق محمّــد و آل محمّــدکــار، بــهکــار بگــذرد، تــو نیکوکــاری و مــن گنــهنیکوکــار از گنــاه
  .سر زده است درگذر دانی از منمی فرست و از بدیهایی کهمحمّد محمّدوآل
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گـر از  ید یرهـا کذ یل نـدارد، ولـ  اکد و اشیتواند بگویه مک یاالحرام را به هر زبانۀبیرکتتواند یم

 ند. کیت نمیفاکاالحرام ۀبیرکت

3030 مسئلۀ االحـرام  ۀبیرکتتواند یه نمک یاگونهبه دارد  یماریا زبان او بیه الل است کیسک
د یـ ندارد با راآن توان گفتن یلّکطور به د و اگریتواند بگویه مک ید هر طورید، بایرا درست بگو

ت کـ توانـد زبـان را هـم حر   یند و اگر مکر با انگشت خود اشاره یبکت یاز قلب خود بگذراند و برا
 دهد. 

3033 مسئلۀ االحـرام اسـت   ۀبیـر کتم کـ ات مانند حیخصوص یرات مستحبه در تمامیبکم تکح
ا اصـالً  یـ ند کرا درست تلفظ « بَرکأَللَّهُ أَ»تواند یدارد و نم یه مرضکیسکالل و  ۀوظیف دربارۀ یحت
 د. یبگو راآن تواندینم

3039 مسئلۀ  نـد  ک یوتاهک ، ولیردیاد بگینماز وسعت داشته باشد و نمازگزار بتواند اگر وقت
اط نمـاز را  یـ ند بنـا بـر احت  کح شروع یر صحیاالحرام غۀبیرکتوقت با  یرد و نماز را در تنگیاد نگیو 

 ند. کاعاده  یریادگیفه تمام و بعد از یطبق وظ

3031 مسئلۀ  چـه چنان ا نـه، یـ ه درست گفتـ  راآن هکند ک کاالحرام شۀبیرکتاگر بعد از گفتن 
نخوانده اسـت   یزیند و اگر چکخود اعتنا ن کرده است به شک کشده و ش یزیمشغول خواندن چ

ر یبکند و اگر با همان تکر را اعاده یبکاط واجب صورت خود را از قبله بگرداند و سپس تیبنا بر احت
 ند و دوباره بخواند بهتر است. کنماز را تمام 

3031 مسئلۀ  ا نه، چـه  یح گفته یصحطور به راآن هکند ک کالحرام شاۀبیرکتاگر بعد از گفتن
 ند. کخود اعتنا ن کشده و چه نشده باشد به ش یزیمشغول چ

3035 مسئلۀ وسـط آن، دسـتها را بـا     یرهایبکز تیر اول نماز و نیبکمستحب است موقع گفتن ت
اسـت بـاطن   ز مسـتحب  یـ وسته، تا مقابل گوشها باال ببرد و از گوشها باالتر نبرد؛ و نیهم پبه انگشتان 

گـر   ،اوردیـ ن بییاالحرام دستها را باال ببرد و با اتمام آن پاۀبیرکتدستها به طرف قبله باشد و با شروع 

 االحرام گفته شود. ۀبیرکتز است یز جایها نردن دستکه بدون بلند کن است یا یچه اقو

3036 مسئلۀ   ــاز ــر نم ــاز ه ــت در آغ ــتحب اس ــد  یمس ــب باش ــ، واج ــر  ی ــالوه ب ــتحب، ع ا مس
ت افتتـاح و  یـ از آنهـا را را بـه ن   یکـ یه کگر هم گفته شود و بهتر است یر دیبکام شش تاالحرۀبیرکت

 یاالحرام و مابقۀبیرکتت افتتاح و یرا به ن یر اولیبکا تیت قربت مطلقه یرا به ن یاالحرام و مابقۀبیرکت
ت یـ ر آخـر را بـه ن  یـ بکت قربـت مطلقـه و ت  یـ را بـه ن  یر اولـ یـ بکا شـش ت یـ ت قربـت مطلقـه،   یرا به ن

 د. یاالحرام بگوۀبیرکت

3033 مسئلۀ و  یپـ دریصورت پبه را  قبل ۀلئور در مسکرات مذیبکتکه نمازگزار، ز است یجا
د: ین جمالت را بگویا ریبکبعد از گفتن سه تکه  افضل آنست ، ولیدبگوی ییچ دعایه ۀبدون فاصل

غْفِرُ الذُّنُوبَ یَإنَّهُ الَ  یذَنْبِ یفَاغْفِرْلِ یظَلَمْتُ نَفْسِ یإِنِّ کأَنْتَ سُبْحَانَ إِالَّإِلَهَالْحَقُّ، الَ کأَنْتَ الْمَلِ أَللَّهُمَّ»
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ـ لَبَّ»ن جمالت را بخوانـد:  ید و پس از آن ایر بگویبکبعد دو ت« أَنْتَ اإِلَّ ـ وَ الْخَ کیْوَ سَـعْدَ  کیْ ـ یْ  یرُ فِ
ـ  تَ، الَ مَلْجَـأَ یْمَنْ هَـدَ  یهْدِوَ الْم کیْسَ إِلَیْوَ الشَّرُّ لَ کیْدَیَ ـ إِالَّ إِلَ کمِنْ ـ وَ حَنَانَ ک، سُـبْحَانَ کیْ ، کیْ

ـ رَبَّ الْبَ کتَ، سُبْحَانَیْتَ وَ تَعَالَکتَبَارَ ن یـ د و پـس از آن ا یـ مانـده را بگو  یر بـاق یـ بکو بعـد دو ت « تِیْ
فاً مُسْلِماً ی، حَنِۀِشَّهَادَبِ وَ الیْفَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمُ الْغَ یلِلَّذِ یوَجَّهْتُ وَجْهِ»جمالت را بخواند: 
ـ  ینَ، إِنَّ صَـالَتِ یکوَ مَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِ ـ وَ مَحْ یکوَ نُسُ لَـهُ وَ   کی، الَ شَـرِ نَیلِلَّـهِ رَبِّ الْعَـالَمِ   یوَ مَمَـاتِ  یَایَ

ـ   أَعُوذُ » :دیند و بگوکو بعد از آن نماز را شروع « نَیمِرْتُ وَ أَناَ مِنَ الْمُسْلِمِأُ کبِذَلِ طَانِ یبِاللَّـهِ مِـنَ الشَّ
  حمد را بخواند. ۀخر سورآو تا  ...« نَیمِ، أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِیمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیالرَّجِ
   

 قرائت  -4
3038 مسئلۀ ۀاالحرام اوّل سوررۀیبکتواجب است پس از  هیومی یعت اوّل و دوّم نمازهاکدر ر 

جـز  بـه  ) دنـ واجـب ندار  ۀه سجدک ییهاامل از سورهک ۀسور کیاط واجب یتاحبرحمد و سپس بنا 
ه ک یطوربهوقت نماز تنگ باشد چنانچه  یخوانده شود، ول ق(نجم، سجده، فصّلت و عل یهاسوره

ا یـ ه دزد کا مثالً بترسد یشود یاز نماز در خارج وقت خوانده م یا قسمتیاگر سوره را بخواند، تمام 
عجله داشـته   یلیخ یارکدر چنانچه  د سوره را بخواند ویبه او صدمه بزند، نبا یگریز دیا چیدرنده 
 تواند سوره را نخواند.یباشد م
3032 مسئلۀ االحرام باید سـورۀ حمـد را   ۀنمازگزار بعد از نیت و ایستادن به نماز و گفتن تکبیر

أَلـرَّحْمَنِ  »، «أَلْحَمْـدُ لِلَّـهِ رَبِّ الْعَـالَمِینَ   »، «3بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ»ترتیب زیر بخواند: به به عربی و 
صِرَاطَ الَّذِینَ »، «إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیم»، «إِیاک نَعْبُدُ وَ إِیاک نَسْتَعِینُ»، «مَالِک یوْمِ الدِّینِ»، «الرَّحِیمِ

 .  9«ینَغَیرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیهِمْ وَ الَ الضَّالِّ»، «أَنْعَمْتَ عَلَیهِم
3080 مسئلۀ    نمازگزار هنگام خواندن سورۀ حمد نباید قصد دعا داشته باشد بلکه بایـد نیـت او

 خواندن قران باشد.
3083 مسئلۀ آن  د حمـد و پـس از  یـ اوّل با یعنـ یب در خواندن حمد و سـوره الزم اسـت،   یترت

 اًسـهو چنانچـه   ش از حمد بخواند نمـازش باطـل اسـت و   یسوره را پ اًعمدسوره را بخواند؛ پس اگر 
ندن حمد ند و بعد از خواکد سوره را رها ید، بایایادش بین آن یش از حمد بخواند و در بیه را پسور

                                                             
رحمت رحمانی خداوند، رحمتی عام و شامل همۀ کائنات، اعم از جاندار و غیر جاندار اسـت، امـا رحمـت رحیمـی     . 1

  خداوند، رحمت ثابتۀ خداوند است که مخصوص انسانهای مومن و متقی است. 
ندۀ همۀ موجودات است. رحمـان  حمد و ثنا مخصوص خداوندی است که پرورش ده. به نام خداوند رحمان و رحیم. 9

خـواهیم. مـا را   کنیم و فقط از تو یاری مـی ]خدایا[ فقط تو را عبادت می و رحیم است. صاحب اختیار روز قیامت است.
ای و نـه کسـانی   به راه راست هدایت کن. به راه کسانی که به آنان نعمت دادی. نه راه کسانی که بر ایشان غضب کـرده 

   که گمراهند.
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سـت  یه سوره را قـبالً خوانـده، الزم ن  کد یایادش بیاگر بعد از خواندن حمد  .سوره را از اوّل بخواند
به ه کمتوجه شود وع کبه ر وروداگر بعد از  اما ندکه فقط سوره را اعاده کاند بلحمد را دوباره بخو

 ند. کانجام نداده، اعتنا نترتیب 

3089 مسئلۀ  سـوره را بخوانـد، هـر     کیـ ش از یتواند بیعت بعد از خواندن حمد مکر کیدر
 ست. آن کراهت دارد و احوط ترکواجب  ار در نمازکن یچند ا

3081 مسئلۀ وع کـ دن بـه ر یند و پس از رسکاز آنها را فراموش  یکیا یه حمد و سوره کیسک
ه فراموش کدام کهر  ید پس از نماز برایاط واجب بایح است و بنا بر احتیصحمتوجّه شود، نمازش 

 یاگر قبل از خم شدن بـرا  یان خواهد شد، ولیت آن بعداً بیفیکه کجا آورد سهو ب ۀرده دو سجدک
ه کا هردو آنها را یا سوره ید حمد یوع متوجّه شود، باکدن به حدّ ریا بعد از آن و قبل از رسیوع کر

 رده است بخواند. کفراموش 

3081 مسئلۀ بــه جــز  قــرآن یهــااز ســوره کیــواجــب انتخــاب و خوانــدن هــر  یدر نمازهــا
ها را بخواند از آن سورهیکی اًعمد ال ندارد، واگر نمازگزارکاشواجب دارند،  ۀه سجدک ییهاسوره

 اط واجب نمازش باطل است. یبنا بر احت

3085 مسئلۀ ه قبـل از  کـ یصـورت نـد، در  کرا شـروع  دار سـجده  یهـا از سـوره  یکی اًسهو اگر
 یگـر ید ۀنـد و سـور  کاطـاً آن سـوره را رهـا    یاحت که سجده متوجه شود واجب است ۀیدن به آیرس

جـا  سـجده ب  ،هیآن آ یاطاً برایسجده متوجّه شود، واجب است احت ۀیبخواند و اگر بعد از خواندن آ
ا یـ ت واجـب  یـ نت قَربـت مطلقـه و بـدون    یـ را بـه ن  یگریند و سوره دکآورد بعد آن سوره را تمام 

نـد و  کسجده، فقط اشـاره   ۀیآ ۀسجد یاگر برا ؛اطاً نمازش را دوباره بخواندیمستحب بخواند و احت
سـجده   ۀیـ آ یح است و اعاده ندارد و اگر برایه نمازش صحکن است یاورد، ظاهر ایجا نب یاسجده
از  یرود مقـدار یه مـ کـ  هوع بـه سـجد  کـ وع برود و بعـد از ر کسوره به رند و بعد از اتمام کاشاره ن

همـان نمـاز قـرار     ۀت سـجد یبه ن راآن از یدار و مقدارسجده ۀتالوت سور ۀسجده را به قصد سجد
هم صورت نگرفته است تـا نمـاز را مـورد     یاادهیح است و زیه نمازش صحکن است یا یدهد، اقو

 ال قرار دهد. کاش

3086 مسئلۀ بـه اشـاره سـجده     بشـنود و  یقهـر طور به سجده را ۀیاگر نمازگزار در حال نماز آ
سـجده   ۀبه آی اًعمد اگر ؛تالوت را بجا آورد ۀاطاً سجدیح است و بعد از نماز احتیند، نماز او صحک

 ند. کقبل عمل  مسئلۀرد به دستور کگوش 

3083 مسئلۀ ردن کـ ست، گرچه آن نماز بـه سـبب نـذر    یخواندن سوره الزم ن یدر نماز مستحب
ر نشـده  کـ مخصـوص ذ  ۀسـت و در آن سـور  ه مستحب اکل نماز واجب شده باشد و اگر نذر به اص

مخصـوص دارد بخواهـد    ۀه سورکمثل نماز وحشت  یمستحب یاز نمازها یدر بعض یامتعلق باشد و 
 د سوره را بخواند. یند باکبه دستور آن نماز عمل 

3088 مسئلۀ  نـد  کرا شـروع  « افرونکـ »ا یـ د و یـ توح ۀاز دو سـور  یکـ یاگر بعد از قرائت حمد
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ن دو سـوره بـه   یـ از ا یکـ یسـت از  یز نیز جـا یـ بخوانـد و ن  یگرید ۀسورند و کتواند آنها را رها ینم
ه به نصـف سـوره   ک یاط تا وقتیند بنا بر احتکرا شروع  یگرید ۀاگر سور ، ولیندکعدول  یگرید

تـا قرائـت   کـه  سـت  آن یرا بخواند اگرچه اقـو  یگرید ۀند و سورکرها  راآن تواندیم ده باشدینرس
 ند. کعدول  یگرید ۀرده و به سورکاول را رها  ۀتواند سوریدوسوم سوره م

3082 مسئلۀ عـت اول بعـد از   کر ز در نماز ظهر روز جمعه مستحب است دریدر نماز جمعه و ن
ن را بخوانـد و اگـر نمـازگزار قرائـت     یمنـافق  ۀعت دوم بعد از حمد سورکعه و در رجم ۀحمد، سور

ـ  کرهـا ن  راآن د ود ادامه دهـ یاطاً بایرده باشد، احتکن دو سوره را شروع یاز ا یکی اگـر بـه    ینـد حتّ
 ده باشد. ینصف سوره هم نرس

3020 مسئلۀ  یجـا ه بـ  یفراموشـ  بـه سـبب  ا نماز ظهر روز جمعه، یاگر نمازگزار در نمازجمعه 
ه بـه  کـ  یافرون باشد، مادامکد و یه توحکنیلو ارا بخواند و یگرید ۀن سوریجمعه و منافق یهاسوره

باشد،  یعمد ن را بخواند، امّا اگریا منافقیجمعه  ۀسورند و کرها  راآن تواندیده است مینصف نرس
 ن را بخواند. یا منافقیند و جمعه کافرون را رها کا ید یتوح ۀد سورتوانیاط نمیبنا بر احت

3023 مسئلۀ مثالً به سبب  یضرورت و ناچار به خاطرا یند کاز سوره را فراموش  یاگر مقدار
را اگرچه از نصف  یگرید ۀند و سورکرها  راآن تواندیند، مکآن سوره را تمام  تواندوقت ن یتنگ
 افرون باشد، بخواند. کد و یتوح ۀسور یا دو سوم هم گذشته باشد و حتی

3029 مسئلۀ  در  و انشـراح در نمـاز   یضـح  یهاز سورهیش و نیل و قریف ۀه سورکاظهر آنست
ـ  »ن آمده است با گفـتن  آه در قرکب ید به همان ترتیسوره هستند و با کیم کح هِ الـرَّحْمَنِ  بِسْـمِ اللَّ

 بخوانند. « مِیالرَّحِ

3021 مسئلۀ بِسْمِ اللَّهِ»ه کبرائت  ۀر از سوری، جزء سوره است، غ«مِیبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِ» ۀیآ »
 برائت.  ۀسوره در نماز الزم است، جز درسور پیش ازن خواندن آن یبراندارد، بنا

3021 مسئلۀ بِسْمِ اللَّـهِ  »د یاط واجب بایبر احتخواهند در نماز بخوانند، بنا یه مکرا  یاهر سوره
را « بِسْـمِ اللَّـهِ  »ه اول کـ ست یح نین صحیت همان سوره بخوانند، بنابرایهم به ن راآن «مِیالرَّحْمَنِ الرَّحِ

 گـر را بـه  ید یاند و بعـد سـوره  یبگو« بِسْمِ اللَّهِ» یات سورهیا به نینند و کن یبخوانند بعد سوره را مع
 د دوباره بخوانند. یهم با راآن «بِسْمِ اللَّهِ»نند، کاگر بخواهند عدول  آن بخوانند و یجا

3025 مسئلۀ و  نماز ظهر و عصر را آهسـته بخواننـد   ۀه حمد و سورکزن و مرد واجب است  بر
لمـات و  کز تمـام  یـ نماز صبح، مغرب و عشا را بلند بخواند و ن ۀه حمد و سورکبر مرد واجب است 
 را بلند بخواند.  (حرف آخر یحت) حروف حمد و سوره

3026 مسئلۀ ا آهسـته  یصبح، مغرب و عشا را بلند  ینمازها ۀه حمد و سورکر هستند یزنان مخ
 اطاً واجب است آهسته بخوانند. یشان را بشنود احتیبخوانند و اگر نامحرم صدا

3023 مسئلۀ عمداً آهسته بخواننـد  اگر را بلند بخوانند،  حمد و سورهه واجب است ک ییدر جا
اگر  یم باشد، حتکا حیا جهل به اصل موضوع ی یفراموش به سبب اگر .س، نماز باطل استکا برعی
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رده کدا یند، اگر قصد قربت تحقق پکدنبال جواب نرود و سؤال ن ، ولینمازگزار متوجه سؤال بشود
ه اعـاده  کـ دن آن بهتـر اسـت   یدر صورت توجه به سؤال و نپرسـ  ، گرچهح استیباشد، نمازش صح

ه کـ را  یسـت آن مقـدار  یرده اسـت الزم ن کـ سوره بفهمد اشتباه اگر در وسط خواندن حمد و  .ندک
 ند. که اعاده کست ست دوباره بخواند، گرچه احوط آنخوانده ا

3028 مسئلۀ ص عـرف اسـت،   یو آهسته بودن صـدا، جـوهره داشـتن و تشـخ     یدر بلند کمال
لنـد  نظر عرف مـردم ب به بشنود و ه تنها خود او کآهسته باشد  یقدربه نمازگزار  ین اگر صدایبنابرا
 د. رکتفا کبه آن اتوان نمی صدا را داشته باشد ۀد، هر چند جوهریایحساب نبه 

3022 مسئلۀ ش یه واجب است بلند خوانده شود، اگر صـدا را بـ  ک یادر خواندن حمد و سوره
 شند، نماز باطل است. کاد بینند مثالً فرکاز حد معمول بلند 

3300 مسئلۀ یلماتک ۀرد و همید بگایار نماز را کواجب است نمازگزار تمام افعال، اعمال و اذ 
انـد واجـب اسـت در    اموختـه یه نکـ  یو افـراد  نـد کاموزد و ادا یـ ح بیصـح طـور  به ه الزم است،کرا 

رنـد، بنـا بـر    یاد بگیـ ح یصـح طـور  به چ وجهیهبه توانند یه نمک یسانکنند و کوشش کآن  یریفراگ
ه کـ ان ندارد هر طور کند و اگر آن هم امکن یبه آنها تلق یسکان الزم است کدر صورت ام اطیاحت
 اط مستحب نماز را با جماعت بخوانند.یتوانند بخوانند و بنا بر احتیم

3303 مسئلۀ  یحرفـ  یجا ا بهید ینگو راآن ا عمداًیلمات حمد و سوره را نداند کاز  یکیاگر ،
إعراب )فتحه، کسره د بدون یه باکرا  ییا جای، «ز»د یبگو« ض» یجا د، مثالً بهیگر را بگویحرف د
 د، نماز باطل است. ید را نگویا تشدیدهد  د إعرابخوانده شویا ضمه( 

3309 مسئلۀ  ه کـ  یالمـه کاگـر در   یرد، ولـ یـ اد بگیرا نداند، واجب است  یالمهک إعراباگر
 رد. یاد بگی راآن إعرابست یند، الزم نکشه وقف یهم ز استیردن در آخر آن جاکوقف 

3301 مسئلۀ اد یـ تواند یم ولی ،داندیگر نماز را خوب نمید کارهایه حمد و سوره و کیسک
ان بنا کرد و اگر وقت تنگ است در صورت امیاد بگیرد، در صورت وسعت وقت واجب است یبگ

 اط نماز را با جماعت بخواند. یبر احت

3301 مسئلۀ وع و سجود کر رکز مانند ذواجب نما یرهاکز ذیحات اربعه و نیتسب واجب است
واجـب   ا بـا صـاد  یـ ن تلفّظ شـود  ید با سیبا یالمهکح خوانده شود و اگر نداند یفص یبه عرب و تشهّد
ه هر دو گونـه قرائـت   کل بخواند نمازش باطل است، مگر آنکبه هر دو شچنانچه  رد ویاد بگیاست 

ار باشـد  که خوانده شده است از اذک یالمهکا ی دن به واقع هر دو را بخواندید رسیشده باشد و به ام
 ح است. ین صورت نماز صحینشود، در ا ر بودن خارجکاگر غلط هم خوانده شود از ذ یو حتّ

3305 مسئلۀ  گونـه نمـاز بخوانـد و بعـد     نیز همـ یـ ن یح بداند و مـدّت یرا صح یالمهکاگر انسان
ه خوانده ک ییرده باشد، نمازهاکن یوتاهک یریادگیه در ک یمتوجّه شود غلط بوده است، در صورت

اط در یـ ه باشد بنـا بـر احت  ردک یوتاهکاگر  ، ولیردیاد بگید یبا یبعد ینمازها یح است و برایصح
 ند. کوقت اعاده و در خارج وقت قضا 
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3306 مسئلۀ  لمه ضـمّه داشـته باشـد و    کباشد و حرف قبل از واو در آن « واو» یالمهکاگر در
 ه آن واو را مـد کـ سوء، بهتر اسـت   ۀلمکار رفته باشد، مانند کبه « ء»لمه همزه کاز واو در همان بعد 

داشـته باشـد و حـرف    »َ« الف باشد و حرف قبل از آن، فتحـه   یالمهکز اگر در یشند و نکبدهند و ب
 یالمهکاگر در همچنین  ،شندکداده و ب مد راآن باشد مانند جَاءَ، بهتر است الف« ء»هم همزه  یبعد

ئَ، یـ واقع شده باشد مانند جِ« ء»سره داشته و بعد از آن هم همزه کباشد و حرف قبل آن « ی» حرف
ن است که ساکباشد  یهمزه، حرف یجا ا و الف، بهیشود و اگر بعد از واو، خوانده  بهتر است با مد

ن سه حـرف و  یسره و ضمه را نداشته باشد، باز هم بهتر است اکات فتحه و کدام از حرکچ یه یعنی
ن، الم یه بعـد از الـف در ضـالّ   کـ « نَیوَ الَ الضَّآلِّ»، خوانده شوند مانند ن سه صدا با مدیا یا به عبارتی

 خوانده شود.  اقع شده و بهتر است الف آن با مدن وکسا

3303 مسئلۀ  وقـف بـه    یند و معنـا کون نکت و وصل به سکه در نماز وقف به حرکبهتر است
بعد را بخواند  ۀلمکند و سپس کث کد و بعد میلمه را بگوکت حرف آخر که حرکست ت آنکحر

ـ »د یـ رده و بگوکـ ث کـ م یعد قدرسره دهد و بکم آخر را یو م« مِیأَلرَّحْمَنِ الرَّحِ»د یمثالً بگو  کِمَالِ
حـرف آخـرش، بـه     تکرا بدون اظهار حر یالمهکه کست ون آنکبه سوصل  ی؛ و معنا«نِیوْمِ الدِّیَ
سره دهد بالفاصله که کنیمِ را بدون ایمِ أَلرَّحِیمْ و مید أَلرَّحْمَنِ الرَّحِیند مثالً بگوکوصل  یبعد ۀلمک
 د. یوبگ راآن ند وکوصل  یبعد ۀلمکبه 

3308 مسئلۀ ا سه مرتبـه  یتواند فقط حمد را بخواند یم عت سوم و چهارم نمازکازگزار در رنم
همچنـین   د ویـ ر را بگوکـ ن ذیمرتبـه همـ   کیـ ا یـ  3«بَرُکأَوَاللَّهُ هُاللَّإِالَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ الَإِلَهَسُبْحَانَ اللَّ»
سوم و چهارم  یعتهاکدر ر البتّه ؛اندبخوحات یگر تسبیعت دکعت حمد و در رکر کیتواند در یم

 ه شود. هم خواندسه مرتبه ه کبهتر است  از حمد افضل است وتسبیحات 

3302 مسئلۀ  ر کت ذیه شود به نخواند شتر از سه مرتبهیبرم عت سوم و چهاکحات در ریتسباگر
 ست. یز نیر نماز خوانده شود، جاکاگر به قصد ورود و دستور ذ ، ولیندارد یالکمطلق اش

3330 مسئلۀ د. گفته شو بارۀکیحات اربعه یتسبکه واجب است نماز وقت  یدر تنگ 

3333 مسئلۀ حات اربعه را آهسـته  یتسب نماز عت سوّم و چهارمکبر مرد و زن واجب است در ر
 انند.بخو

3339 مسئلۀ ـ  یـ خواننـد، بنابراحت یحات، حمد را میتسب یجابه ه ک یدر موارد  یاط واجـب حتّ
 سته بخوانند. د آهیرا هم با« مِیبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِ»

3331 مسئلۀ ننـد  کح ادا یصـح طـور  بـه  ایـ رنـد  یاد بگیـ حات اربعه را یتوانند تسبیه نمک یسانک

                                                             
پاک و منزه است خداوند متعال و حمد و ثنا مخصوص اوست و خـدایی سـزاوار پرسـتش نیسـت مگـر خـدای       نی: . یع3
  تر است از اینکه او را وصف کنند.  همتا و او بزرگبی
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 حات، حمد را بخوانند. یتسب یجابه واجب است 

3331 مسئلۀ  حات یعت آخر است تسبکه دو رکنیعت اول نماز به گمان اکاز دو ر یکیاگر در
وع کـ اگـر بعـد از ر  ، ولـی خوانـد د حمد و سوره را بیوع بفهمد، باکه قبل از رک ید، در صورتخوانب

حات در هـر دو  یتسب ۀادیت دوّم و زصورو سوره درحمد  کتر یح است و برایبفهمد نمازش صح
 جا آورد. سهو ب ۀاط واجب سجدیصورت بنا بر احت

3335 مسئلۀ ا یـ بخواند  تسبیحات ،عت آخر استکه دو رکنیال ایعت اوّل نماز به خکاگر دو ر
وع بفهمـد و  کعت اوّل است حمد بخواند، چه قبل از رکدو ره کنیال ایعت آخر نماز به خکدر دو ر

 ح است. یوع، نمازش صحکچه بعد از ر

3336 مسئلۀ  حات بر یحمد بخواند و اتّفاقاً تسب ،ما چهاریعت سوم کدر ربخواهد اگر نمازگزار
رهـا   راآن شـود، الزم اسـت   ید، حمد بر زبانش جـار یحات بگویا بخواهد تسبیشود  یزبانش جار

از آنهـا را بخوانـد و    یکـ یاگـر عـادت دارد    یحات را بخواند، ولیا تسبیقصد حمد  ابند و از اول ک
ادامـه   انـر آ توانـد یشود و قصدش هم مطابق همان باشد، م یز مطابق عادت بر زبانش جاریهمان چ

 ح است. یدهد و نمازش صح
3333 مسئلۀ حات بخواند، اگر بـدون قصـد   یعت سوم و چهارم تسبکه عادت دارد در رکیسک

 یقصـد بخوانـد، ولـ    باحات را یا تسبیند و دوباره حمد کرها  راآن دیواندن حمد بشود، بامشغول خ
ح اسـت و  یفه بخواند، نمازش صحیت و قصد انجام وظیاگر از عادت خود غافل باشد و حمد را به ن

 ند. کست حمد را اعاده یالزم ن

3338 مسئلۀ    ت حایبعـد از تسـب   ،عـت سـوم و چهـارم نمـاز    کدر رمستحب است کـه نمـازگزار
اگر نمازگزار قبل « یأَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِ»د: یا بگوی« هِیوَ أَتُوبُ إِلَ یأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّ»د: یند مثالً بگوکاستغفار 

ا یـ ه وارد اسـتغفار شـده   کـ نیلـو ا ا نـه، و یـ حات را خوانده است یا تسبیه حمد کند ک کوع شکاز ر
 ره را بخواند. رده باشد واجب است حمد و سوکاستغفار را تمام 

3332 مسئلۀ وع و قبـل از مشـغول شـدن بـه     کـ عت سوم و چهارم قبل از رکاگر نمازگزار در ر
بـه   یـا د حمد و سـوره را بخوانـد و   یا نه، بایحات را خوانده است یتسب وه حمد کند ک کاستغفار ش
حمد که ست اط واجب آنیند، احتک کمشغول استغفار گردد و ش حات را خواندهیه تسبکنیگمان ا

ه کـ نیدر ا ده اسـت یوع نرسـ کـ حـد ر بـه  ه هنـوز  کـ اگر در حـال خـم شـدن     .حات را بخواندیبا تسی
حات را یا تسـب یـ ه برگـردد و حمـد   کـ سـت  اط واجـب آن یـ ند، احتک کش ا نهیحات را خوانده یتسب

 بخواند. 

3390 مسئلۀ ا یه حمد کند ک کا چهارم شیعت سوم کوع رکدن به ریاگر نمازگزار بعد از رس
 ند. کخود اعتنا  کد به شینباا نه، یحات را خوانده یتسب

3393 مسئلۀ ه کند ک کا نه، مثالً شیح گفته یه را صحیا آیلمه کند فالن ک کاگر نمازگزار ش
 ا نه، دو صورت دارد: یرا درست گفته « نَیأَلْحَمْدُ لِلَّه رَبِّ الْعَالَمِ» ۀیآ
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مثالً بعد  .باشدان نماز هم کد آورده شود و از اریلمه باکا یه یه بعد از آن آکشده  جزئی وارد -3
خود اعتنا  کد به شینبا اینجاا نه، یح گفته یلمه را صحکا یه یه فالن آکند ک کوع شکاز ورود به ر

ه کـ ند ک کسوم باشد و ش ۀیان نباشد مثالً مشغول آکه از ارکشده باشد  جزئیاگر وارد  ، ولیندک
نـد و هـم   کش اعتنـا ن یخو کتواند به شین حالت هم میا نه، در ایاول را درست خوانده است  ۀیآ
را بخواند و  یات بعدیب آیترتبه لمه را درست بخواند و بعد کا یه یاطاً برگردد و آن آیتواند احتیم

تواند برگردد و دوباره بخواند و ین بار میچندم یلو براده باشد ویحد وسواس نرسبه ه ک یتا هنگام
 اً نماز را دوباره بخواند.اطیرار دچار وسواس شود، احتکخاطر تبه ه کیدر صورت

ح یصـح طـور  بـه  لمـه را کا یـ ه یـ د آن آین حالت بایه در اک است نشده یبعد جزءاصالً وارد  -9
 د.یدوباره بگو

  
 مستحبات قرائت نماز

3399 مسئلۀ  ار را شمرده بخوانـد  کگر اذیحات و دیلمات حمد، تسبکمستحب است نمازگزار
ن یز چنـ یـ ل نیـ اند و ترتن گفتهیمشهور چن هکهمچنان -ندکات را وقف یو در حمد و سوره، آخر آ

ند و بعد سوره را کصبر  یمکند و پس ازخواندن حمد کات توجّه یآ یو به معنا -ر شده استیتفس
وع کد و به ریوع را بگوکش از ریر پیبکند و بعد تکصبر  یاند و پس از خواندن سوره لحظهکآغاز 
 ا قنوت را بخواند. یبرود 

3391 مسئلۀ  أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ » دیعت اول قبل از خواندن حمد بگوکدر رمستحب است نمازگزار
، امـام  شـود ی که به جماعت خوانـده مـی  عت اول و دوم نماز ظهر و عصرکو در ر« مِیطَانِ الرَّجِیالشَّ

و در نمـاز فـرادا هـم خـود نمـازگزار آن را بلنـد        دیـ را بلند بگو« مِیبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِ» جماعت
حمـدِ   ۀخواند، بعد از تمام شـدن سـور  ینماز را به جماعت مهمچنین مستحب است که اگر خواند.ب

 «. نَیأَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ»د: یحمد خودش بگو ۀخواند بعد از اتمام سوریامام و اگر فرادا م

3391 مسئلۀ ن جملـه یا سه بار ایا دو ی کید یتوح ۀب است نمازگزار بعد از قرائت سورمستح 
به قنوت  ید است و ربطیر مربوط به توحکن ذیو ا« یاللَّهُ رَبِّ کذَلِک»ا ی« اللَّهُ رَبُّنَا کذَلِک»د: یرا بگو

 گر گفته نشود. ید یهاندارد و بعد از سوره

3395 مسئلۀ ۀعـت دوم سـور  کو در رقـدر   ۀعت اول سورکدر تمام نمازها در ر مستحب است 
 د را بخوانند. یتوح

3396 مسئلۀ د را یـ توح ۀبار هـم سـور   کیروز خود شبانه ینمازها روه است انسان در تمامکم
 نخواند. 

3393 مسئلۀ عت دوم هم بخواند، کعت اول خوانده است در رکه در رک یاسورهروه است کم
 راهت ندارد. که خوانده شود کعت که در هر رکد یتوح ۀر از سوریغ

3398 مسئلۀ د را بخواند.یا هم حمد و هم توحید یتوح ۀنفس سور کیروه است انسان با کم 
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3392 مسئلۀ  ز و یرا بشـنود جـا   ف حضرت محمّـد یقرائت اسم شر ینمازگزار در اثنااگر
در وسط نمـاز   یسکز اگر یبودن نماز منافات ندارد و ن یپدریه بهتر است صلوات بفرستد و با پکبل

ط یاز شـرا  یکـ یه کـ ند واجب است نمازگزار جواب او را بدهـد و بـا مـواالت    کبه نمازگزار سالم 
سالم و جواب آن در محل خـودش خواهـد    یات و چگونگیرد و جزئصحت نماز است منافات ندا

 آمد، انشاءاللّه. 

  
 وعکر -5

3310 مسئلۀ واجـب و مسـتحب بعـد از حمـد و      یعت از نمازهـا کواجب است انسان در هر ر
ف دستها به سر زانو که کخم شود  یااندازه معمول بهطور به وعکت ریحات اربعه، به نیا تسبیسوره 

 ها را بر سر زانوها بگذارد. اطاً دستیبرسد و احت

3313 مسئلۀ  توانـد یشتن جانور خم شود نمک یوع مثالً براکر از ریغ یگریار دکقصد به اگر 
ن عمـل  یـ سـبب ا بـه  وع خم شود و کر یستد و دوباره براید بایه باکحساب آورد، بلبه وع کر راآن
 شود. یاد نشده و نماز باطل نمین زکر

3319 مسئلۀ ا بلندتر است، واجب یوتاه کرق دارد، مثالً گران فیا زانوانش با دیه دستها کیسک
 رده است. کوع که عرفاً گفته شود رک یاگونهبه گران خم شود یمعمول د به اندازۀاست 

3311 مسئلۀ ه کـ خم شود  یااندازه وع بهکر یخواند، واجب است برایه نشسته نماز مکیسک
ه کـ خـم شـود    یاانـدازه  ه بـه کـ ست شد و بهتر آنیخم م اندازه رد به همانکیوع مکستاده ریاگر ا

توانـد خـم بشـود،    یخواند و نمیده نماز میه خوابک یسکشود، امّا  کیصورتش به محل سجده نزد
 وع باشد. کر ۀشتر از اشاریان بکسجده در صورت ام ۀند و اشارکوع و سجده اشاره کر ید برایبا

3311 مسئلۀ  رده که یکت یزیند واجب است به چکوع کنتواند ر یزیه به چیکبدون ت یسکاگر
 وع خم شـود الزم اسـت هـر   کمتعارف ر به اندازۀهم نتوانست  یزیه به چیکند و اگر با تکوع کو ر

ـ    کوع اشاره هم بکر یوع خم شود و براکر یتواند برایم اندازه ه بـر  یـ کبـا ت  ینـد و اگـر نتوانـد حتّ
ال ند و در حیوع بنشکان هنگام رکوع خم شود، واجب است در صورت امکر یستد و برایبا یزیچ

وع بـا  کـ ام بخواند و در همان حال بـه ر یز در حال قین یگریوع برود و بهتر است نماز دکنشسته به ر
 ند. کسر اشاره 

3315 مسئلۀ ند و توان خم شـدن  کوع برود و با سر اشاره کتواند به ریام میه در حال قکیسک
تاده بخوانـد  سیخم بشود، واجب است نماز را در حالت ا یکتواند اندیدر حال نشسته م یندارد، ول

وع خـم  کـ ر یتواند برایند و هر قدر میوع بنشکز بخواند و در موقع رین یگریاط نماز دیو بنا بر احت
 شود. 

3316 مسئلۀ وع و آرام کـ دن بـه حـد ر  یوع خم شده اسـت، اگـر بعـد از رسـ    کر یه براکیسک
ده د اعـا یـ وع خم شود، نمازش باطل است و باکقصد ربه وع بردارد و دوباره ک، سر از رگرفتن بدن
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 ند. ک

3313 مسئلۀ د بـه  یند، باکند، اگر نتواند اشاره کوع واجب است با سر اشاره کر یه براکیسک
ن هـم  یـ نـد و اگـر از ا  کوع آنهـا را باز کـ ت برخاستن از ریوع چشمها را برهم بگذارد و به نکت رین

 د. یرش را بگوکند و ذکوع کت رید در قلب نیناتوان باشد با
، در بند هفتم از واجبات نمـاز )ذکـر رکـوع و سـجود(     مسائل و توضیحات مربوط به ذکر رکوع

 خواهد آمد. 

3318 مسئلۀ ه بدن آرام گرفت کستد و بعد از آنیوع واجب است راست باکر رکبعد از اتمام ذ
ا قبـل از آرام گـرفتن بـدن بـه سـجده رود،      یستادن یقبل از ا اًعمد مطمئن شد به سجده رود و اگرو 

 نمازش باطل است.

3312 مسئلۀ ه کـ نیا یکـ یند، دو حالت متصور اسـت  کرا فراموش  وعکه رک ینمازگزار یبرا
وعش کـ وع خم شـود و ر کت ریستد و به نید، پس واجب است بایایادش بیدن به سجده یقبل از رس

وع برگردد نمازش باطل است، حالـت  کده بدون راست شدن به ریاورد و اگر از حالت خمیجا برا ب
ادش یـ دوم  ۀاول و قبل از شروع سجد ۀد از سجدا بعین یبه زم یشانیدن پیه بعد از رسکست نیدوّم ا

 ۀسـجد  یوع بـرود و بعـد از اتمـام نمـاز بـرا     کـ ستد و به رید برگردد و بایز بایصورت ننید، در ایایب
 ۀبخواند و اگر بعد از ورود بـه سـجد  اط نماز را دوباره یجا آورد و بنا بر احتسهو ب ۀدو سجد یادیز

 رده، نمازش باطل است. کوع را فراموش که رکد یایادش بیدوم 

3310 مسئلۀ وع را کـ ر رکعمداً ذ ردیوع خم شود و بدن آرام گکه به مقدار رکش از آنیاگر پ
ح، باطل یر بر وجه صحکان ذیل عدم اتیند نمازش به دلکتفا کر اکن ذیبه هم صورتی که د، دریبگو

بـر بطـالن    یلـ یح است و دلید ظاهراً نمازش صحیقربت مطلقه بگو به قصددوباره  راآن است و اگر
د بنـا  یـ ر را بگوکوع، در حال آرامش بدن ذکر رکهمان ذ به قصداگر دوباره  یآن وجود ندارد، ول

 رده و دوباره بخواند. کاط واجب نمازش را تمام یبر احت

3313 مسئلۀ ه بـدن  کند کت کحر یقدربه  اشتباهاًا یار یر واجب بدون اختکاگر موقع گفتن ذ
بـه  ر را دوبـاره  کـ اطـاً آن ذ یز آرام گرفتن بدن، احتاز حالت آرامش خارج شود، واجب است پس ا

ح اسـت و اگـر   یبخوانـد و نمـازش صـح    ا اسـتحباب یـ ت وجـوب  یـ بـدون ن  یعنیقربت مطلقه  قصد
 ند. کیبه نماز وارد نم یباشد خلل کاندش تکحر

3319 مسئلۀ وع بمانـد، کـ وع در رکـ ر رکـ ذ بـه انـدازۀ  و ماننـد آن نتوانـد    یماریاگر به سبب ب 
د و ید واجب است در آن حال بگویر را بگوکد ذیرون آیوع بکه از حد رکآن ش ازیبتواند پچنانچه 
اطاً در حـال برخاسـتن سـه    ید، الزم است احتیر بگوکوع بماند و ذکز نتواند در رین مقدار را نیاگر ا
 وع گفته است. کحات را در حال ریاز تسب یکیه حداقل کند کن یقید تا یبگو« سُبْحَانَ اللَّهِ»مرتبه 

3311 مسئلۀ  وع بردارد، نمازش باطل اسـت،  کر واجب عمداً سر از رکقبل از تمام شدن ذاگر
 باشد، دو صورت دارد:  اًسهو اگر یول
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ن یـ رده، در اکـ وع را تمـام ن کـ ر رکـ ه ذکد یایادش بیوع خارج شود که از حال رکش از آنیپ -3
 د. یوع را بگوکر رکصورت واجب است در حال آرامش بدن ذ

ح اسـت و بنـا بـر    ین صورت نمازش صـح ید، در ایایادش بیوع کال ربعد از خارج شدن از ح -9
 د. یر بگوکردن ذکفراموش  یسهو برا ۀاط دو سجدیاحت

  
 وع کمستحبّات ر

3311 مسئلۀ  :نمازگزار مستحب است 

 د. یر بگویبکستاده تیه راست اک یوع در حالکقبل از رفتن به ر -3

 االحرام گذشت. ۀبیرکتآنچه در  ند مانندکر دستها را تا بناگوش بلند یبکهنگام گفتن ت -9

 پشت نگاه دارد.  یشد و مساوکوع پشت را صاف و گردن را بکدر حال ر -1

 ند. کان دو قدم را نگاه یوع مکدر حال ر -1

 یبـاز باشـند و دسـت راسـت را رو     شه انگشتانکیطوربهزانوها بگذارد  یف دستها را روک -5
 ذارد. چپ بگ یزانو یراست و دست چپ را رو یزانو

 ا بعد از آن صلوات بفرستد. یوع کر رکقبل از گفتن ذ -6

 راست بگذارد.  یابتدا دست راست را بر زانو -3

 نچسباند و مانند دو بال باز نگهدارد.  به همبازوها را  -8

 کعْتُ وَ لَکرَ کأَللَّهُمَّ لَ»د: یر را بگوکن ذیا« مِ وَ بِحَمْدِهِیالْعَظِ یسُبْحَانَ رَبِّ»ر کقبل از گفتن ذ -2
وَ  یوَ بَشَـرِ  یوَ شَـعْرِ  یوَ بَصَـرِ  یسَمْعِ ک، خَشَعَ لَیلْتُ وَ أَنْتَ رَبِّکتَوَ کیآمَنْتُ وَ عَلَ کأَسْلَمْتُ وَ بِ

 «. سْتَحْسِرٍبِرٍ وَ الَ مُکفٍ وَ الَ مُسْتَکرَ مُسْتَنْیغَ یوَ مَا أَقَلَّتْ قَدَمَا یوَ عِظَامِ یوَ عَصَبِ یوَ مُخِّ یوَ دَمِ یلَحْمِ

و در  «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِـدَهُ »د: یستد و در حال آرامش بگویزد و راست بایوع برخکبعد از ر -30
، أَلْحَمْـدُ لِلَّـهِ رَبِّ   ةالْعَظَمَة اءِ وَ یبْرِکنَ، أَهْلَ الْجَبَرُوتِ وَ الْیأَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ»د: یطور بگونیادامه ا
 و دستها را از زانو باالتر بگذارد. « نَیلَمِالْعَا

 یه برآمـدگ کعقب ندهند  یوع دستها را از زانو باالتر بگذارند و زانوها را طورکزنها در ر -33
 ار گردد و مردها بهتر است زانوها را به عقب بدهند. کشان آشیباسنها

  
 ودسج -6

3315 مسئلۀ وع دو سجده کعد از را مستحب بیواجب  یعت از نمازهاکد در هر رینمازگزار با
دو انگشـت بـزرگ پاهـا را     زانو و سـر  ف دو دست، سر دوک، یشانیه پکست سجده آن ؛اوردیجا بب

 ن قرار دهد. یزم یرو

3316 مسئلۀ د، پس اگر نمازگزار در نیآیم حساببه  نکر کیعت دو سجده با هم کدر هر ر
نـد،  کاضـافه   ا دو سـجده یـ  کدو سـجده را تـر   یفراموشـ  به سببا ی اًعمد عت نماز واجبکر کی
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 نمازش باطل است. 

3313 مسئلۀ سـجده   کیـ  اًسـهو شود؛ اگر یند نماز باطل مکاد یم و زکسجده  کی اًعمد اگر
 ند دو صورت دارد: کم ک

آن  ید، واجب است برگردد و قضایایادش بیعت بعد کوع رکدن به ریه قبل از رسک یوقت -الف
 آورد.  یجاسهو ب ۀدو سجد یادیر زکذ ستادن ویاهر  یاطاً برایآورد و احت یجاسجده را ب

 ن صورت واجب است بعـد از نمـاز  یه در اکد یایادش بیعت بعد کوع رکدن به ریبعد از رس -ب
 آورد.  یجاز بیسهو ن ۀآن سجده را انجام دهد و دو سجد یقضا

ا بعـد از آن،  یـ د یـ ایادش بیـ عـت بعـد   کوع رکـ چه قبل از ر ندکسجده اضافه  کی اًاگر سهو ولی
ت و یـ فیکآورد،  یجـا سـهو ب  ۀسـجده دو سـجد   کیـ اضـافه شـدن    یو بـرا  ح اسـت ینمازش صـح 

 ان خواهد شد.یسهو بعداً ب ۀسجد یچگونگ
3318 مسئلۀ ه عرفـاً سـجده   کـ  یاانـدازه  ه بهکرد بلین قرار گیزم یرو یشانیست تمام پیالزم ن

متر نباشد و بهتر است به کبند انگشت  یکسجده از  یاط جایاحت رکند و بنا بیت میفاکگفته شود 
اتصال داشت  به همیح تسب یهامانند دانه ، ولین مقدار متفرِّق بودیدرهم باشد و اگر هم یکقدار م
 ندارد.  یالکاش

3312 مسئلۀ یاگر جاها یرده است حتّکن نگذارد، سجده نیا سهواً بر زمیرا عمداً  یشانیاگر پ 
ا یـ ن نرسـاند  یبه زمـ گر را ید ین بگذارد و اشتباهاً جایرا به زم یشانیاگر پ ین برسد، ولیگر به زمید
 ح است. ید، سجده صحیر نگوکذ

3350 مسئلۀ رد، نمـازش  یـ و ماننـد آن نتوانـد در سـجده آرام بگ    یماریاگر نمازگزار به سبب ب
 د. یر واجب سجده را بگوکه از حالت سجده خارج شود ذید قبل از آنکبا ، ولیح استیصح

3353 مسئلۀ سـجده را   رکـ ذ اًعمـد  یـرد ن برسد و بـدن آرام بگ یبه زم یشانیه پیش از آنکاگر پ
ر سجده تمام شود عمداً سر از سجده بـردارد، در هـر دو صـورت نمـازش     که ذیا قبل از آنکد یبگو

 باطل است. 

3359 مسئلۀ یش پـ چنانچه  د،یر سجده را بگوکذ اشتباهاًن برسد یبه زم یشانیه پکاگر قبل از آن
چنانچه بعد از  د ویر سجده را بگوکد دوباره در حال آرام بودن ذیبا از سر برداشتن از سجده بفهمد

 ح است. یه سر از سجده برداشت بفهمد، نمازش صحآنک

3351 مسئلۀ  ن یگانـه بـدن را عمـداً از زمـ    ی هفـت از اعضـا  یکیاگر نمازگزار در حال سجده
گـر را  ید ی، اعضایشانیر از پیست، اگر غیر نکه مشغول ذک یموقع یبردارد، نمازش باطل است، ول

 ال ندارد. کد، اشیا در حال آرامش بگور رکن بگذارد، اگر ذیبردارد و دوباره بر زم

3351 مسئلۀ ه بـرود،  نمازگزار بچسبد و با همان حال به سجد یشانیاول مهر به پ ۀاگر در سجد
ل و مانع باشـد،  یه حاکیآلوده شده است در صورت کبا خا یشانیاول پ ۀاگر در سجد ؛اشکال دارد

 کشود، بهتر است پـا ز محسوب نیل نیاگر حا ،دوم خاک را برطرف کند ۀی سجدواجب است برا
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3355 مسئلۀ یگـر یز دیـ ا هـر چ یـ سر و چادر  یمانند مو یزیاگر نمازگزار در سجده بفهمد چ 
ه واجب است کند بلکرا بلند  یشانیتواند پیرفع آن نم یانداخته است، برا و مهر فاصله یشانیان پیم

 ند. کانداخته برطرف  ه فاصلهکرا  یزیچ ی که امکان داردهر طور

3356 مسئلۀ سرانگشـتان پـا   یاط از جایزانوها و بنا بر احت ید از جاینمازگزار نبا یشانیمحل پ 
زان یـ ه مکـ  یداربین شـ ین در زمـ یچنهما بلندتر باشد، یتر ش از حدود چهار انگشت بسته، پستیب

 انگشتان پا و سر ینمازگزار از جا یشانیه محل پکست اط واجب آنیست، احتیآن معلوم ن یبیسراش
 ا بلندتر نباشد. یتر دار پستن مقیاو از ا یزانوها

3353 مسئلۀ یمـانع  یشـان یرد و خـود پ یگیبر آن قرار م یشانیپ هک یزین آن چیواجب است ب 
ن اگـر  یح اسـت. بنـابرا  یه سجده به آن صـح ک یزیا هر چیز مُهر باشد یوجود نداشته باشد چه آن چ

انع قـرار  و مـ  کچـر  یه روکـ رد بلیآن قرار نگ یرو یشانیقت پیه در حقکباشد  کچر قدرآنمهر 
د، یـ ایحسـاب ن بـه  نـد و عرفـاً مـانع    کر ییـ اگر تنها رنگ مهر تغ ، ولیرد، سجده بر آن باطل استیگ

 ال ندارد. کسجده اش

3358 مسئلۀ کو خشـ  که پـا کـ را  یاگر مثالً مهر ، ولیباشد کمحل سجده واجب است پا 
گـر آن نجـس باشـد و بـه طـرف      یو طرف د کطرف مهر پا کیا یفرش نجس بگذارد  یاست رو

 ح است. یال ندارد و سجده بر آن صحکاش کطرف پا یرو یشانیند، گذاشتن پکت نیاسر کپا

3352 مسئلۀ پشـت   یدر حـال ناچـار   ، ولـی ردیـ ن قـرار گ یزمـ  رویف دستها کد یدر سجده با
د تـا  ید مچ دست را بگذارند و اگر آن هم نشد باین نشد باکندارد و اگر آن هم مم یدستها هم مانع

 ن حالـت یـ بـودن ا  غیـرممکن ن بگذارنـد و در صـورت   یزمـ  رویتوانند یه مکرا  ییها هر جاآرنج
 است.  یافکگذاشتن بازو 

3360 مسئلۀ یرد و اگـر رو یـ ن قرار گیزم ید سر دو انگشت بزرگ هر دو پا رویدر سجده با 
ا به علت بلند بودن ناخن، سر شست بـر  یپا  یا رویگر ید یا انگشتهایر آنها یا زیدو انگشت بزرگ 

گونـه خوانـده   نیـ خود را ا ینمازها مسئلهبه علت ندانستن  کسی کهن نرسد، نماز باطل است و یزم
 ند. کد اعاده یاط واجب بایرده باشد، به احتک یوتاهک یریادگیدر چنانچه  است،

3363 مسئلۀ ا پاهـا را  یـ ن بچسـبند  یم به زمـ کنه و شیر معمول سجده شود، مثالً سیغطور به اگر
ه نمـاز  کست ند اظهر آنکسجده صدق  عنوانچنانچه  ن برسد،یند و هفت عضو سجده به زمکدراز 
ه سـجده بـه آن   کـ ر متعـارف باشـد   یـ غ یاگر طور یچند بهتر است اعاده شود، ول ح است هریصح

 ند. کد نمازها را اعاده یند، باکصدق ن

3369 مسئلۀ  د بـا قسـمت سـالم    یـ ن اسـت با کا مانند آن باشد، اگر ممیزخم  یشانیدر پچنانچه
انـد  نتو راآن یچ جـا یه هـ کـ یطـور بـه گرفته باشد  را فرا یشانیند و اگر زخم تمام پکسجده  یشانیپ

اط واجـب ابـرو را هـم    یـ ند و بنا بر احتکسجده  یشانیاز دو طرف پ یکید با ین بگذارد، بایزم روی
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اط طرف راست را بر طرف چـپ مقـدّم   یرار نماز باشد و بنا بر احتکن بگذارد هر چند به تیزم روی
ند و کن است سجده که ممکاز صورت  ییگرنه با هر جاو ینیست با چانه و بین نکبدارد و اگر مم

 ند. کسر سجده  یست، با جلوین نکز ممیاز صورت ن ییچ جایها اگر ب

3361 مسئلۀ ه کـ ن بگـذارد واجـب اسـت آن مقـدار     یزمـ  یرا رو یشـان یتوانـد پ ینم کسی که
رار دهد ق یبلند یح است را بر جایه سجده بر آن صحک یگریز دیا هر چیتواند خم شود و مهر یم

ف دسـتها،  کـ د یـ با ، ولـی رده اسـت کـ ند سجده یه عرفاً بگوکیطوربهآن بگذارد  یرا رو یشانیو پ
سـجده   ید بـرا یـ توانـد خـم شـود با   یاگر نمـ  ؛ن بگذاردیمعمول بر زمطور به زانوها و انگشتان پا را

اط واجـب  یـ نـد و در هـر دو صـورت احت   کند و اگر نتواند با چشـمها اشـاره   کند و با سر اشاره یبنش
ف کـ ن است کگذارد و تا ممبرا بر آن  یشانیه پکند کمهر را بلند  یقدربه تواند یه اگر مکست آن

د در یـ نـد، با کتواند اشاره یا چشمها نمین بگذارد و اگر با سر یدستها و زانوها و انگشتان پا را بر زم
 ند. کسجده اشاره  یاط واجب با دست و مانند آن برایند و بنا بر احتکت سجده یقلب خود ن

3361 مسئلۀ یبـرا  توانـد یمـ چنانچه  ند وکت سجده یستاده نید ایند بایتواند بنشینم کسی که 
ت سـجده  یـ توانـد در قلـب ن  ین را هم نمـ یند و اگر اکتواند با چشمها اشاره یسجده با سر و اگر نم

 ند. کسجده اشاره  یاط واجب با دست و مانند آن برایند و بنا بر احتک

3365 مسئلۀ بـه  د دوباره ین است نباکسجده بلند شود اگر مم یار از جایبدون اخت یشانیاگر پ
ر سجده را گفته باشد چه نگفته باشـد و اگـر نتوانـد سـر را نگـاه دارد و      کسجده برساند، چه ذ جای

ر نگفتـه باشـد   کـ شود و اگر ذیسجده حساب م کیهم  یسجده برسد رو یجا ار دوباره بهیاختیب
 د. یت وجوب و استحباب بگویتقرب به خداوند و بدون ن به قصد ینعیقربت مطلقه  به قصدد یبا

3366 مسئلۀ نـد و الزم  کتواند بر فرش و ماننـد آن سـجده   یند مکه یه الزم است تقک ییجاها
ه سـجده بـر آن   کـ نـد  کسـجده   یزیـ برود و اگر بتواند بر چ یگرید یخواندن نماز جا یست براین

فتـد و  یبـه زحمـت ن   صـورتی کـه  در  نهـا یو ماننـد ا  کر، سنگ، فرش، خـا یح است مانند حصیصح
ه سـجده بـر   کـ ه گفته شده یه در فقه امامکند کسجده  یزید بر چیز نشود، نبایموجب وهن مذهب ن

 ست. یح نیآنها صح

3363 مسئلۀ یه بدن روک یزیردن بر چکن سجده ید آرام و مستقر باشد، بنابرایمحل سجده با 
 یه بعد از سرگذاشتن و مقدارک یگریز دیا چی کتش یاگر رو ، ولیرد باطل استیگیآن آرام نم

 ال ندارد.کند اشکرد سجده یگین رفتن آرام مییپا
3368 مسئلۀ یدوم قــدر ۀتشــهّد نــدارد بهتــر اســت بعــد از ســجده کــعــت از نمــاز کدر هــر ر 

 زد. یند و سپس برخیت بنشکحریب

3362 مسئلۀ  افراد در مقابل قبـور   یه بعضینکر خداوند متعال حرام است و ایردن به غکسجده
ر کخـدا و شـ   یه براکال ندارد کاشیگذارند فقط در صورتین میبر زم یشانیپ نیمعصوم ۀائمّ

 او باشد.
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 چیزهایی که سجده بر آنها صحیح است 

3330 مسئلۀ نـد ماننـد   یروین مـ یه از زمـ ک کیو پوشا کیر خورایغ یزهاین و چیسجده بر زم
ده بر سج یوانات باشد، ولیح کاه خوراکمانند علف و  ، گرچهح استیچوب و برگ درخت صح

 یز بر مواد معدنیانسان دارند، مانند گندم، جو، نان و ن یبرا یدنیو پوش یه مصرف خوردنک یمواد
ه از کـ  ییزهـا ین سـجده بـر چ  یچنـ هم ؛ینها باطل استروزه و مانند ایق، فیشه، عقیمانند طال، نقره، ش

 ست. یح نید صحنشوینفت گرفته م

3333 مسئلۀ سـنگ گـچ و   کاه، سنگ آهیس یهای مانند مرمر، سنگمعدن یهاسجده بر سنگ ،
یـار بـه گـچ    بهتر است در حـال اخت  ، ولیح استیصح یکرس و سرام کمانند خا یمعدن یهاکخا

 ند. کو مانند آن سجده ن یگل ۀپخته و آجر و کوز

3339 مسئلۀ کـه  زم آنسـت اط الیاحت ، ولیح استیستند صحین کیه خوراک ییسجده بر گَلها 
ز یند مانند گل بنفشه و گاوزبان، نیروین میاز زم روند ویشمار مبه کی خورا یه داروک ییبه گُلها
 نند. کسجده ن

3331 مسئلۀ نشده باشد  کخش صورتی کهه به درخت مو و انگور در کست یاط واجب آناحت
 نند. کسجده ن

3331 مسئلۀ  از پنبه و مانندآن ساخته شده باشد.  ، گرچهال نداردکاغذ اشکسجده بر 

3335 مسئلۀ د از آن خـاک یدالشّـهداء، بعـ  ردن تربـت حضـرت س  کـ سجده  یز براین چیبهتر، 
 اه است. یسنگ و بعد از آن گ

3336 مسئلۀ بـه  ، ولـی  ا داردیـ ندارد  یح استه سجده بر آنها صحکرا  ییزهایاگر نمازگزار چ
تـان رشـته نشـده    کا یـ نـد، بـر پنبـه    کتواند بر آنها سـجده  ینها نمیاد و مانند ایز یا گرمایل سرما یدل
نها هم نبـود  یند و اگر اکگر سجده ید یمعدنر و مواد یتواند بر قیند و اگر نبود، مکتواند سجده یم
نـد و در صـورت   کند و اگر لباس هم نبود بـر پشـت دسـت سـجده     کتواند بر لباس خود سجده یم

 گر لباسها مقدّم است. یتان و پنبه بر دکگر ظاهراً لباس ید ۀی و البساو پنبه یتانکداشتن لباس 

3333 مسئلۀ رد باطـل  یـ گیو آرام نمـ بـر آنهـا مسـتقر     یشانیه پکو گِل سست  کسجده بر خا
 ال ندارد. کرد اشیآنها آرام بگ یبر رو یشانیاست و اگر پ

3338 مسئلۀ ی از گریز دیند و چکح است را گم یه بر آن سجده صحک یزیاگر هنگام نماز چ
گفته شد  3336 ی که در مسئلۀبیترتبه ید وقت تنگ است باچنانچه  ار نداشته باشد،یدر اخت قبیلآن 

ور قبل گفته شد کمذ ی که در مسئلۀبیترتبه یاط نماز را دارد بنا بر احتند و اگر وقت وسعت کعمل 
 دوباره بخواند. را آن ند وکتمام 

3332 مسئلۀ ه سـجده بـر آن   کـ گذاشـته   یزیـ بر چرا  یشانیپ چنانچه هنگام سجده متوجّه شود
ه سـجده بـر آن   کـ یزیـ چ یبـر رو  ی را بدون بلنـد کـردن سـر   شانید پین بود باکباطل است، اگر مم
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ن اسـت از  کـ هـر چـه مم   اط بـر یـ ن نباشد بنا بـر احت کاگر وقت تنگ بوده و مم .کشدست بح ایصح
اگر وقت وسعت  .کندند و بعد اعاده کند و نماز را تمام کر آنها سجده ی، لباس و غیدنمعسنگهای 
 ند. کعمل  3336 یح اعاده کند و بهتر است طبق مسئلۀصحرا آن ند وکتواند نماز را بشیداشت م

3380 مسئلۀ ه کـ  اسـت گذاشـته   یزیـ بـر چ  یشـان یردن سر بفهمـد پ کاز سجده و بلند  اگر بعد
ح اسـت  یه سجده بـر آن صـح  ک یزیسجده بر چ یکاط واجب یاحت بر سجده بر آن باطل است، بنا

 انجام دهد و نماز را هم دوباره بخواند.
 

 ذکر رکوع و سجود -7
3383 مسئلۀ یـد و  ر بگوکـ ذ گزار واجب است در رکوع بعد از آنکه بـدنش آرام گرفـت  نماز

نـد و اگـر   کیت مـ یـ فاکر باشـد  یـ بکل و تیـ د، تهلیح، تحمیه شامل تسبک یرکهر ذ که ظاهر آنست
متـر  کد، یرا بگو« سُبْحَانَ اللَّهِ»ر از ید و اگر غیمتر از سه مرتبه نگوکد یرا بگو 3«سُبْحَانَ اللَّهِ»بخواهد 

، نباشد و در حـال ضـرورت   9«مِ وَ بِحَمْدِهِیالْعَظِ یسُبْحَانَ رَبِّ»مرتبه  یکا یو « سُبْحَانَ اللَّهِ»از سه مرتبه 
 اط است. یان شد مطابق با احتیه بک یتیفکی ح بایار تسبیاست و اخت یافک« سُبْحَانَ اللَّهِ» یک

3389 مسئلۀ ـ  »وع اگـر  کـ ر رکمستحب است نمازگزار در ذ ـ  یسُـبْحَانَ رَبِّ را « مِ وَ بِحَمْـدِهِ یالْعَظِ
 د. یصورت فرد بگوبه یشتر و ا بیرتبه ا هفت میا پنج یند، سه کیانتخاب م

3381 مسئلۀ د بـه  یباهمچنین  ح گفته شود،یصح ید دنبال هم و به عربیباو سجود وع کر رکذ
وع دسـتور  کر یه براک یرکز اگر به قصد ذیر مستحب را نکر واجب، بدن آرام باشد و ذکمقدار ذ

  اط واجب آرام بودن بدن الزم است. ید، بنا بر احتیاند بگوداده
3381 مسئلۀ  ه در کـ طـور  د و همـان یـ ر بگوکـ ذهم ه نمازگزار در حالت سجده کاست واجب
اسـت و   یافکـ ر باشـد  یـ بکد و تیـ ل، تحمیـ ح، تهلیه شـامل تسـب  کر کوع گذشت گفتن هر نوع ذکر

ر از یـ ند و اگـر غ کرار کد، سه مرتبه تیرا در سجده بخواهد بگو« سُبْحَانَ اللَّه»ه اگر کست اط آنیاحت
ـ  »مرتبـه   کیـ ا یـ « سُـبْحَانَ اللَّـه  »د از مقدار سه مرتبه ید بایبگو یگریر دکآن بخواهد ذ  یسُـبْحَانَ رَبِّ

ا یـ د مستحب است سـه، پـنج، هفـت    یر را بخواهد بگویر اخکمتر نباشد و اگر ذک 1«وَ بِحَمْدِهِ یالْأَعْلَ
 ند. کیت میفاکگفتن « سُبْحَانَ اللَّه»بار کی یمارید و در حال بیصورت فرد بگوبه شتر یب

3385 مسئلۀ ۀاندازبه د و واجب است یح بگویصح ید پشت سر هم و به عربیر سجده را باکذ 
 یه بـرا کـ  یرکـ ورود و ذ بـه قصـد  ر ز اگـ ین یار مستحبکباشد، در اذ ر واجب بدن آرام و مستقرکذ

                                                             
  یعنی: خداوند از هر عیب و نقصی پاک و منزه است.. 1
  ستایم.ا میپاک و منزه است و او ر پروردگار بزرگ من از هر عیب و نقصی . یعنی:9
  .ستایمنزّه است و او را میپروردگار برترِ من، از هر عیب و نقصی پاک و م. یعنی: 1
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 ه بـدن آرام و مسـتقر  کـ اط الزم آنسـت  یگفته شود احت ه و محلّ خاص دستور داده شده استسجد
 باشد. 

3386 مسئلۀ ند و پس یاول واجب است سر از سجده بردارد و بنش ۀکر سجدبعد از تمام شدن ذ
 .ندکامل آرام گرفت دوباره سجده کطور به ه بدننکاز آ
3383 مسئلۀ  مستحب است بعد از آنکه از سجدۀ اول برخاست و بدن آرام گرفت، تکبیر گفته

 3«.أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّی وَ أَتُوبُ إِلَیهِ»و بعد بگوید: 
   

 ت سجده روهاکمستحبات و م
3388 مسئلۀ از جمله:  ،ز در سجده مستحب استیچند چ 

نشسـته نمـاز    کسی کـه وع برداشت و که سر از رکخواند، بعد از آنیستاده نماز میا کسی که – 3
ر یـ بکت ید و دستها را برایبگو« بَرُکأَللَّهُ أَ»رفتن به سجده،  یامالً نشست، براکه کخواند بعد از آنیم

 ند. کبلند 

 ن قرار دهد. یسجده، مرد ابتدا دستها و زن ابتدا زانوها را بر زمموقع رفتن به  -9

 ح است بگذارد. یه سجده بر آن صحک یزیا چیز بر مهر یرا ن ینیب -1

رَ یـ ا خَیـ »ن دعـا را بخوانـد:   یـ ند و از خدا حاجت بخواهد و مسـتحب اسـت ا  کدر سجده دعا  -1
  9«مٍیذُو فَضْلٍ عَظِ ک، إِنَّکمِنْ فَضْلِ یالِیوَ ارْزُقْ لِعَ ینَ، أُرْزُقْنِیرَ الْمُعْطِیا خَینَ وَ یالْمَسْئُولِ
ه سر آنها رو به کیطوربهبچسباند و در برابر صورت بگذارد  به همدر حال سجده انگشتان را  -5

 قبله باشد. 

 چپ بگذارد.  یف پاکراست را بر  یپا یند و رویبعد از سجده بر ران چپ بنش -6

 ید و دستها را برایبگو «ربَکأَ للّهُأَ»ز هر سجده نشست و بدنش آرام گرفت، ه پس اک یهنگام -3
 ند. کر بلند یبکت

 د. یبگو« هیوَ أَتُوبُ إِلَ یأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّ»اول بدنش آرام گرفت  ۀه بعد از سجدک یهنگام -8

 د. یر بگوبَکأ للّهُأند و کبدن دستها را بلند  یدوم در حال آرام ۀرفتن به سجد یبرا -2

 سجده را طول دهد و در سجده صلوات بفرستد.  -30

 رانها بگذارد.  یپس از سجده در حال نشستن دستها را رو -33

 ن بردارد. یهنگام برخاستن دستها را بعد از زانوها از زم -39

                                                             
   گردم.کنم از خداوندی که پرورش دهندۀ من است و به سوی او باز میطلب آمرزش و مغفرت می. یعنی: 3
ام از فضل خـودت روزی  ، به من و خانوادهکنند و ای بهترین عطا کنندگان. یعنی: ای بهترین کسی که از او سئوال می9

 بده، به درستی که تو صاحب فضل عظیمی هستی.
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سـجده   یبـرا البتـه   .دیـ بگو 3«بِحَـوْلِ اللَّـهِ وَ قُوَّتِـهِ أَقُـوُمُ وَ أَقْعُـد     »ام یـ ق یدر حال برخاستن برا -31
 آمده است. ای فقهی تابهکدیگر به تفصیل در ه کهم وجود دارد  یگریمستحبات د

3382 مسئلۀ یردن بـر محـل سـجده بـرا    کـ ز فـوت  یـ روه است و نکخواندن قرآن در سجده م 
 پـا  یردن سـاقها کردن در حال نشستن بر باسنها و بلند که یکن تیچنهمردن گرد و غبار و کبرطرف 

روهـات  کردن دو حرف از دهان خارج شود نماز باطل اسـت و م کر در حال فوت . اگمکروه است
  .آمده است یتب فقهکه درکز هست ین یگرید

  
 واجب در قرآن  ۀسجد

3320 مسئلۀ  کیـ  (26، علـق ) (51، نجم )(13، فُصّلت )(19سجده ) ۀاز چهار سور کیدر هر 
فـوراً  د یـ ا به آن گوش دهد بایه را بخواند ین چهار آیاز ا یکیگاه انسان دارد، هر سجده وجود ۀیآ

 ، ولـی ز اگـر گـوش ندهـد   یـ ن .نـد کد سجده یادش آمد بایهر وقت  ردکند و اگر فراموش کسجده 
 ند. کاط سجده یبه گوش او بخورد بنا بر احتاختیار بی

3323 مسئلۀ ه قصـد  کـ  یسـ کا از یـ فهمـد  یه خـوب و بـد را نمـ   ک یاسجده را از بچه ۀیاگر آ
اط واجـب  یـ د، بنـا بـر احت  یشـن  یصورت قهربه ا ضبط صوت، ولو یو یا از رادی خواندن قرآن ندارد

 ند. کاگر گوش بدهد، واجب است سجده  ، ولیندکسجده 

3329 مسئلۀ  اط یـ هـم بشـنود، بنـا بـر احت     یگـر یاز د ات سـجده یـ از آ یکیاگر هنگام خواندن
 آورد.  یجاواجب دو سجده ب

3321 مسئلۀ دن بـو  کوضو، غسل، رو به قبله بـودن، پـا   یواجب قرآن ۀآوردن سجد یجادر ب
ه سـجده بـر آن   کـ  یزیچ یرا رو یشانینباشد و پ یاو غصب ید جایبا یست، ولیبدن و لباس شرط ن

ش از یاو از محل زانوها و سـر انگشـتان، بـ    یشانیپ یاط واجب جایح است بگذارد و بنا به احتیصح
اشـد،  ده بیز عـورت پوشـ  یـ و ن کپا یشانیپ ید جایاط بایچهار انگشت بسته بلندتر نباشد و بنا بر احت

 نباشد.  یردن تصرف در آن باشد، غصبکسجده  صورتی کهد لباس او در ین بایچنهم

3321 مسئلۀ ه سـر از سـجده   ک یهنگام ، ولیه نداردیر افتتاحیبکتشهّد، سالم و ت یقرآن ۀسجد
 د. یر بگویبکاطاً تیدارد، مستحب است احتیبرم

3325 مسئلۀ ندکا گوش یات سجده را بخواند یه خود آکشود یواجب م یوقت یقرآن ۀسجد ،
 ست. یا بشنود، سجده واجب نیات سجده را بخواند یآ ۀاگر ترجم ولی

3326 مسئلۀ ند سـجده  یه عرفاً بگوکند کعمل  یطوربه، واجب است ینآواجب قر ۀدر سجد
گفتـه شـود و بهتـر اسـت      یرکـ ست، گرچه بهتر است ذیر هم واجب نکذ یرده است و بنا بر اقوک

                                                             
 نشینم.خیزم و می. یعنی: به یاری خداوند و به نیروی او برمی3
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وَ رِقّـاً، سَـجَدْتُ    ةًیقاً، الَ إِلَهَ إِالَّ اللَّهُ عُبُـودِ یمَاناً وَ تَصْدِیاً، الَ إِلَهَ إِالَّ اللَّهُ إِالَ إِلَهَ إِالَّ اللَّهُ حَقّاً حَقّ»د: یبگو
 « رٌ.یفٌ خَائِفٌ مُسْتَجِیلٌ ضَعِیبِراً، بَلْ أَنَا عَبْدٌ ذَلِکفاً وَ الَ مُسْتَکا رَبِّ تَعَبُّداً وَ رِقّاً الَ مُسْتَنْی کلَ

  
 تشهّد -8

3323 مسئلۀ ه کـ ر از نماز وتر یواجب و مستحب غ یعت دوم تمام نمازهاکد در ریزگزار بانما
بعـد از   یعتـ کچهـار ر  یعت دوم و چهارم نمازهاکعت سوم نماز مغرب و رکعت است و رکر کی

 کیأَشْهَدُ أَنْ الَ إِلَهَ إِالَّ اللَّهُ وَحْدَهُ الَ شَـرِ »د: یه بدنش آرام است بگوک یند و در حالیدوم بنش ۀسجد
 . 3«مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّد یلَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، أَللَّهُمَّ صَلِّ عَل

3328 مسئلۀ ه معمول است پشت سر هـم و بـا   ک یطوربهح و یصح ید به عربیلمات تشهد باک
 ب گفته شود و اگر عمداً خالف آن گفته شود نماز باطل است. یترت

3322 مسئلۀ فرامـوش   راآن اگـر  ید را عمداً نخواند، نمازش باطل است، ولاگر نمازگزار تشه
 ر را دارد:یاز دو صورت ز یکیستد یند و باک

ستد و یند و تشهد را بخواند و دوباره باید بنشیوع متوجه شود باکدن به ریقبل از رسچنانچه  -الف
جـا و  بی یسـتادنها یاز ا کیـ هـر   یاط بـرا یـ ا حمد را بخواند و بعد از سالم نماز بنا بر احتیحات یتسب
 آورد.  یجاسهو ب ۀه خوانده دو سجدک ییزهایچ

ند و بعد از سـالم  کد نماز را تمام یا پس از آن متوجه شود، بایعت بعد کوع رکدر رچنانچه  -ب
 آورد.  یجاسهو ب ۀتشهد فراموش شده دو سجد یز برایند و نکاط تشهد را قضا ینماز بنا بر احت

3900 مسئلۀ راست را  یپا یرو -9نشستن بر ران چپ،  -3است:  ز مستحبیدر تشهد چند چ
بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ الْحَمْـدُ  »د: یا بگوی« أَلْحَمْدُ لِلَّه»قبل از تشهد، گفتن  -1چپ گذاشتن،  یف پاکبر 

نگـاه   -6ر، گیدکیچسباندن انگشتان به  -5رانها،  یگذاشتن دستها بر رو -1، «رُ الْأَسْمَاءِ لِلَّهِیلِلَّهِ وَ خَ
وَ تَقَبَّـلْ شَـفَاعَتَهُ وَ ارْفَـعْ    »د: یـ عـت آخـر نباشـد بگو   کدر رچنانچـه   بعد از تشـهد  -3ردن به دامان، ک

 «.دَرَجَتَه
3903 مسئلۀ بچسـبانند و از   بـه هـم  شستن و خواندن تشهد، رانها را مستحب است زنها هنگام ن
 نند. کن بلند یزم

  
 نماز سالم – 9

3909 مسئلۀ ه نشسـته و بـدنش   کـ  ینمـازگزار در حـال   عت آخر مستحب استکبعد از تشهد ر

                                                             
و شـهادت   مگـر خـدایی کـه یگانـه اسـت و شـریکی نـدارد.       ، نیستپرستش سزاوار کسی دهم که شهادت می. یعنی: 3

 .درود فرست محمّد اوست. خدایا بر محمّدوآل ۀدا و فرستادخ ۀبند محمّدکه دهم می
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د: یو پس از آن واجب است بگو 3«اتُهکاللَّهِ وَ بَرَ ةُحْمَوَ رَ یهَا النَّبِیأَ کیأَلسَّلَامُ عَلَ»د: یآرام است بگو

اگـر   ، ولـی 1«نَیللَّهِ الصَّالِحِعِبَادِ ا ینَا وَ عَلیأَلسَّلَامُ عَلَ»د: یا بگوی 9«اتُهُکاللَّهِ وَ بَرَ ةُحْمَمْ وَ رَکیأَلسَّلَامُ عَلَ»

را « اتُـه کاللَّـهِ وَ بَرَ  ةُحْمَة مْ وَ رَکیأَلسَّلَامُ عَلَ»ه بعد از آن کست اط مستحب آنید، احتین سالم را بگویا
 ست. یالزم ن یگریشود و گفتن سالم دیرا گفت از نماز خارج م یسالم آخر اگرد و یهم بگو

3901 مسئلۀ  ه واجب اسـت  ک یآن سالم یشود، ولیمسالم نماز گرچه موجب خروج از نماز
 اًعمـد  یسـ کح خوانده شـود و اگـر   یصح یعربصورت به  گفته شود جزء نماز است و واجب است

 د نمازش باطل است. یسالم واجب را نگو

3901 مسئلۀ  از  یکـ ید یایادش بی یزمان کاند ند و پس ازکاگر سالم واجب نماز را فراموش
 د: یآیش میر پیسه حالت ز

ه با نماز منافات دارد انجام نداده باشد، سـالم را  ک یارکنخورده و  به همنماز اگر صورت  -الف
 ح است. ید و نمازش صحیبگو

انجـام داده، مـثالً حـرف زده     اشـتباهاً نـد،  کیآن نماز را باطـل مـ   یه فقط عمدک یارکاگر  -ب
 جا آورد. ز بیسهو ن ۀد و دو سجدیباشد، سالم نماز را بگو

کـرده   ند انجام داده، مثالً پشت بـه قبلـه  کیآن نماز را باطل م یو سهو یه عمدک یارکاگر  -ج
سـهو بجـا آورد و    ۀن بهتر است دو سجدکیح است و لیه نمازش صحکست آن ی، اگر چه اقواست

 نماز را دوباره بخواند. 

3905 مسئلۀ   ت یـ شـود چـه ن  یگفتن سالم واجب نمازگزار موجب خروج نمازگزار از نمـاز مـ
 د. یعدم خروج نگو به قصده سالم واجب را کاط آنست یاحت یول ا نه،یخروج داشته باشد 

3906 مسئلۀ رد و اگـر وقـت وسـعت    یـ اد بگیـ سـت واجـب اسـت    یسالم نماز را بلد ن کسی که
ان نداشته باشد، کند و اگر آن هم امکن یسالم را به او تلق یگرینداشته باشد، واجب است شخص د

ن نباشد، سالم را از قلب خـود بگذرانـد و بـا    کن هم ممیند و اگر اکتفا کسالم ا ۀتواند به ترجمیم
 ز صادق است.یم در مورد افراد الل نکن حیند و اکدست هم اشاره 

3903 مسئلۀ  ۀیـ بق بیـان شـد،  ام آن کـ ه احکـ حات یجز حمد، سوره و تسببه  تواندمینمازگزار 
 را وع، سـجده، قنـوت، تشـهد و سـالم    کرر کاالحرام، ذۀبیرکتمثل ا مستحب نماز یواجب  یرهاکذ
 ا آهسته بخواند. ید بلن

   

                                                             
   بر تو باد.  وندسالم بر تو ای پیامبر و رحمت و برکات خدا. یعنی: 3
   . وند بادخدا صالحبندگان  همۀو بر  [نمازگزاران]سالم بر ما . یعنی: 9
  سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما باد. . یعنی: 1
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3908 مسئلۀ د ابتـدا  یـ واجبـات نمـاز، آنچـه را با    یه در تمـام کـ ن معناست یب در نماز به ایترت

مرتّـب بجـا آورد،    ،خـود  یبعد بخوانـد، همـه را در جـا    ۀد در رتبیه باکبخواند، در ابتدا و آنچه را 
ش از یا سـجده را پـ  یـ ا بعـد از سـوره   بزند، مثالً حمد ر به همب نماز را یعمداً ترت یسکن اگر یبرابنا
 شود. یآورد نمازش باطل م یجاوع بکر

3902 مسئلۀ ن اسـت انجـام   کـ ه بعـد از آن ر کـ را  یزیـ ند و چکاز نماز را فراموش  ینکاگر ر
 د: یآیش میدهد، دو صورت پ

رده و دو سـجده را  کـ وع را فراموش کن باشد، مثالً رکآورده ر یجااگر آنچه بعد از آن ب -الف
 باشد، نمازش باطل است. انجام داده 

نـد، تشـهّد   که دو سـجده  کـ ن نباشد، مثالً قبـل از آن کاست ر اگر آنچه بعد از آن انجام داده -ب
ش از آن خوانده، دوباره بخواند و یه اشتباهاً پکآورد و آنچه  یجان را بکد رین حال بایبخواند، درا
 آورد.  یجاسهو ب ۀاده دو سجدیهر ز یاط برایبنا بر احت

3930 مسئلۀ از دو  یکـ ینـد و مشـغول بعـد از آن شـود     کست فرامـوش  ین نکه رک یزیچ اگر
 صورت را دارد: 

رده و مشغول کن باشد، مثالً حمد و سوره را فراموش کآورده ر یجااگر آنچه بعد از آن ب -الف
، فرامـوش شـده   ۀحمـد و سـور   یبـرا اط واجب یبنا بر احتح است و یوع شده باشد، نمازش صحکر
 سهو انجام دهد.  ۀسجد دام، دوکهر  یبرا

رده و سوره را خوانده کن نباشد، مثالً حمد را فراموش کر آورده یجااگر آنچه بعد از آن ب -ب
هر  یح است و براید بگذرد و نماز او صحید، بایایادش بین بعد شد که مشغول رک یباشد، اگر وقت

ن بعـد  کـ مشـغول ر انچـه  چن آورد و یجاسهو ب ۀاط واجب دو سجدیواجب فراموش شده بنا بر احت
 ،جلوتر خوانـده  اشتباهاًه کرا  ذکریرده انجام دهد و بعد از آن کد آنچه را فراموش ینشده باشد، با
 آورد. یجاسهو ب ۀاط واجب دو سجدیاده بنا بر احتیهر ز یبخواند و برا

3933 مسئلۀ ه کـ نیال ایـ دوم را به خ ۀا سجدیدوم است  ۀه سجدکنیال ایاول را به خ ۀاگر سجد
ز یاو ن ۀن سجدیاول و دوم ۀاو سجد ۀن سجدیح است و اولیجا آورد، نمازش صحاست ب اول ۀسجد
 د. یآیحساب مبه دوم  ۀسجد

  
 مواالت  -11

3939 مسئلۀ  و تشـهد را پشـت   وع، سـجود  کمانند ر واجبات نماز ه نمازگزارکنیا یعنیمواالت
معمـول   صـورتی کـه   بـه  خواندیه در نماز مکرا  ییزهایانجام دهد و چ یعرف ۀسر هم و بدون فاصل
نمـاز   یارهـا کرها، قرائت وکذ یعنیبزند  به همخواند، پس اگر مواالت نماز را است پشت سر هم ب

 خارج شود، نمازش باطل است.  ه از صورت نمازکیطوربه جام ندهدهم ان را پشت سر
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3931 مسئلۀ یابـه انـدازه  د و فاصـله  بینـداز لمات فاصـله  کا یان حرفها یاگر در نماز به اشتباه م 
مشغول چنانچه  ن برود،یر از بکا ذیا قرائت یلمه کصورت  ، ولیبخورد به همه صورت نماز کشد نبا
ن بعـد  کـ اگـر مشـغول ر   ، ولـی معمول بخواندطور به لمات را دوبارهکد آن ین بعد نشده است باکر

اإلحـرام  ۀبیـر کته در صـورت اخـتالل در   کاإلحرام ۀبیرکتح است، مگر در یشده باشد، نمازش صح
 ند. کیدا نمی نماز تحقق پاصالً

3931 مسئلۀ مواالت  بزرگ قرآن یهاه و خواندن سورهیار، ادعکوع، سجود، اذکطول دادن ر
 زند. ینم به همرا 

  
 قنوت 

3935 مسئلۀ عـت دوم مسـتحب اسـت    کوع رکـ ش از ریواجب و مستحب، پـ  یدر تمام نمازها
دوم بعـد از  عـت  کوع و در رکـ ش از ریعت اوّل پـ که در رک نوت خوانده شود مگر در نماز جمعهق
شود یعت خوانده مکعت است و قنوت در همان رکر کیه کشود و در نماز وتر یوع خوانده مکر

مسـتحب  د ثـواب  یـ در نماز شـفع بـه امّ   قنوتخواندن  ،ودوع خوانده شکش از ریو مستحب است پ
ـ  یـ د فطر و قربان بنـا بـر احت  یات پنج قنوت مستحب است و در نماز عیدر نماز آ است، ه اط واجـب نُ
 شود. یخود گفته خواهد شد، خوانده م یه در جاک یبیترتبه قنوت 

3936 مسئلۀ ف دسـتها  کد ثواب یند و به امکه نمازگزار در قنوت دستها را بلند کست ظاهر آن
 بـه هـم  انگشـتان را   ۀیـ جز شست، بقبه آسمان نگاه دارد و  یسوبه نار هم کرا در برابر صورت، در 

ر دستها را بلند یبکد و در حال تیر بگویبکد و قبل از قنوت تنکخود نگاه  یف دستهاکبچسباند و به 
 ند. ک

3933 مسئلۀ سـبحان اللّـه باشـد و بهتـر      کی ، گرچهاست یافکگفته شود  یرکدر قنوت هر ذ
ـ  یرِکمُ الْیالَ إِلَهَ إِالَّ اللَّهُ الْحَلِ»ر خوانده شود: کن ذیاست ا ـ  یمُ، الَ إِلَهَ إِالَّ اللَّـهُ الْعَلِ انَ اللَّـهِ  مُ، سُـبْحَ یالْعَظِ

ـ  یهِنَّ وَ مَا بَینِ السَّبْعِ وَ مَا فِیرَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبِّ الْأَرَضِ مِ وَ الْحَمْـدُ لِلَّـهِ   ینَهُنَّ وَ رَبِّ الْعَـرْشِ الْعَظِ
 نامند. می« لمات فرجک»ر را کن ذیو ا 3«نَیرَبِّ الْعَالَمِ

3938 مسئلۀ رده و بـا صـلوات   کشروع  حمّدمر است قنوت را با صلوات بر محمّدوآلبهت
نـد و بـرآورده شـدن حـوائج     کغفّار طلب مغفـرت   ین دو صلوات از خداین ایدر ب ند وکز ختم ین

 ند. کخود را از او درخواست 

                                                             
همتـایی کـه دارای حلـم و کـرم اسـت. هـیچ خـدایی        ی سزاوار پرستش نیست مگر خدای یکتای بـی هیچ خدای. یعنی: 3

مرتبـه و بـزرگ اسـت. پـاک و منـزه اسـت خداونـدی کـه          کـه بلنـد  همتـایی سزاوار پرستش نیست جز خدای یکتای بی
بـین   ین و مـا پروردگار هفت آسمان و پروردگار هفت زمین اسـت. پروردگـار هـر چیـزی اسـت کـه در آسـمانها و زمـ        

 .تمام موجودات است ۀآنهاست و پروردگار عرش بزرگ است. حمد و ثنا مخصوص خدایی است که پرورش دهند
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3932 مسئلۀ ح یصـح  ید بـه عربـ  یـ اط بایـ شود بنا بر احتیه در قنوت گفته مک یرکهر دعا و ذ
 خوانده شود. 

3990 مسئلۀ ه اگـر امـام   کـ مگر در نماز جماعت  مستحب است نمازگزار قنوت را بلند بخواند
 ست بلند خواندن آن مستحب باشد. یاو را بشنود معلوم ن یجماعت صدا

3993 مسئلۀ  رده باشد اگر قبل کفراموش  اگر ، ولیعمداً قنوت را نخواند قضا ندارد یسکاگر
بخوانـد و اگـر در   قنـوت را  سـتد و  ید، مستحب اسـت با یایادش بیوع خم شود کر به اندازۀه کاز آن
ا بعد از یدر سجده چنانچه  ند وکوع قضا کد، مستحب است پس از ریایادش بیا پس از آن یوع کر

 ند. کقضا  راآن آن متوجه شود، مستحب است بعد از سالم نماز

3999 مسئلۀ حـدیث  ه درکـ تـر  خصوص در نماز وَبه حب است انسان قنوت را طول دهد مست 
  3.سان در آخرت استان یردن قنوت موجب راحتک یآمده است، طوالن امبر اسالمیپ

  
 بات نمازیتعق

3991 مسئلۀ بـه دعـا،    یه نمازگزار بعد از تمام شدن نماز مقدارک است نیبات عبارت از ایتعق
ه از کـ ال بپردازد و بهتر اسـت قبـل از آن  تقرّب به خداوند متع ینها برایتالوت قرآن و مانند ا ر وکذ
، باشـد  یست به عربـ یبخواند و الزم ن ب رایمّم رو به قبله تعقیا تیا غسل یزد با وضو یخود برخ یجا

حات یبات سفارش شده، تسـب یاند بخواند. از تعقه دستور دادهیتب ادعکبهتر است آنچه را در  گرچه
و  ی، س«بَرُکأَللَّهُ أَ»و چهار مرتبه  یشود: سیب گفته مین ترتیه به اکاست  زهرا ۀحضرت فاطم

« أَلْحَمْدُ لِلَّـه »ش از یرا پ« سُبْحَانَ اللَّه»توان یو م« سُبْحَانَ اللَّه»به و سه مرت یو س« أَلْحَمْدُ لِلَّهِ»سه مرتبه 
 بهتر است بعد از آن گفته شود.  ، گرچهگفت

3991 مسئلۀ  بعـد از هـر نمـاز، چـه      حات حضـرت زهـرا  یب نماز با تسبیه تعقکبهتر است
نبـود  انجام شود و اگـر تربـت در دسـترس     دالشهدایواجب و چه مستحب، با تربت حضرت س

 است با بند انگشتان دو دست گفته شود.  بهتر

3995 مسئلۀ      گـر  یگفتـه شـود و ماننـد د   « بَـر کأَللَّـهُ أَ »مستحب است بعد از هـر نمـاز سـه مرتبـه
 ند. کرات دستها را بلند یبکت

3996 مسئلۀ ه کـ انـدازه   نیآورد و همـ  یجـا ر بکش ۀز نماز سجدمستحب است نمازگزار بعد ا
گرچه بهتر است در حال سجده صد مرتبه  ،است یافکن گذارد یر بر زمکش به قصدخود را  یشانیپ
ن مسـتحب اسـت   یچنـ همد، یـ بگو« عَفْواً»ا ی« راًکشُ»ا ی« راً لِلَّهکشُ»مرتبه  کیا حدّاقل یا سه مرتبه و ی

 آورد.  یجار بکش ۀشود، سجدیاز او دور م ییا بالیرسد یبه انسان م یهرگاه نعمت
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  رمکامبر ایصلوات بر پ
3993 مسئلۀ ماننـد محمّـد،   رمکـ حضرت رسول ا کرگاه انسان نام مبارمستحب است ه ،

بشـنود،   یسـ کا از یـ و ابوالقاسـم را بـر زبـان آورد     یآن حضرت مانند مصـطف  ۀینکا لقب و یاحمد 
هم مستحب اسـت صـلوات را   نام مبارک ایشان هنگام نوشتن  .رچه در نماز باشد، صلوات بفرستدگ
 ند صلوات بفرستد.کیاد میا ز بهتر است هر وقت آن حضرت ریسد و نیبنو
  

 مبطالت نماز
3998 مسئلۀ ند: یگویه به آنها مبطالت نماز مکند کیز نماز را باطل میدوازده چ 
ه سـاتر اسـت از دسـت    کـ را  یا مـرد لباسـ  یـ ن برود، مثالً زن یط صحت نماز از بیاز شرا یکی -3

 بوده است. یاند غصبدهیه پوشک یا در وسط نماز معلوم شود لباسیبدهند و 

نـد  کیه وضو و غسـل را باطـل مـ   ک یزیچ یضرورت و ناچاربه سبب ا یو  اًاشتباهیا  و  اًعمد -9
 د. یرون آید مثالً ادرار از او بیش آیپ

3992 مسئلۀ ننـد و در  ک یریا مدفوع خـود جلـوگ  یرون آمدن ادرار یتوانند از بیه نمک یسانک
نند نمازشـان باطـل   کعمل  ه در باب وضو گفته شدک ید، اگر طبق دستوریآیرون مینماز از آنان ب

به دستور استحاضه  صورتی کهن نماز خون خارج شود در یز اگر از زن مستحاضه در بیشود و نینم
 ح است. یند نمازش صحکرفتار 

3910 مسئلۀ ا یـ نماز خوابش بـرده   ا دریه آکداند یار خوابش برده است و نمیاختیب کسی که
ه کـ نـد  ک کدانـد و شـ  یتمام شدن نمـاز را مـ  اگر  یند، ولکبعد از آن، الزم است نمازش را اعاده 

 ح است. یا بعد از آن، نمازش صحینماز بوده  خواب در

3913 مسئلۀ  ن خواب بعد از نماز یند اک کش ، ولیده استیار خوابیاخت بااگر نمازگزار بداند
 ح است. یده، نمازش صحینماز است و خواب رده درکا فراموش یبوده است 

3919 مسئلۀ آخر نماز است  ۀه در سجدکند ک کد و شدار شویاگر در حال سجده از خواب ب
نماز که ست ده، اظهر آنبو یاریر اختیغطور به ش آمدهیه پک یر، اگر بداند خوابکش ۀا در سجدیو 

 ۀوده و احتمال دهد وقـوع آن در سـجد  ب یو عمد یاریرا دوباره بخواند و اگر بداند آن خواب اخت
 ح است. یغفلت باشد نمازش صح به سببآخر نماز 

اط واجب نمـاز  ی، بنا بر احت(فتّکت)هم قرار دهد  یاز اهل سنّت دستها را رو یاگر مانند بعض -1
 را دوباره بخواند. 

3911 مسئلۀ  دن دست، دسـتها را  یا خارانیه یمانند تق یا ناچاری یفراموش به سبباگر نمازگزار
 ح است. یال ندارد و نمازش صحکهم بگذارد، اش یرو

 ال ندارد. کاش دین بگوید از خواندن حمد آمبعه یا تقیاشتباه  به سبباگر  -1

 یقـدر بـه   اًعمـد  ه اگرکبل ،ا چپ قبله برگرددیا به سمت راست یند کپشت به قبله  اًعمداگر  -5
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 ا چپ نرسد، نمازش باطل است. یند رو به قبله است، اگرچه به سمت راست یه نگوکبرگردد 

3911 مسئلۀ  بخوانـد و در وقـت نمـاز     پشت به قبلـه نمـاز   ،ص قبلهیدر تشخ اشتباه به سبباگر
 اشـتباهاً  نچهاند و چنکاط قضا ید نماز را دوباره بخواند و اگر وقت گذشته باشد بنا بر احتیبفهمد، با

د دوباره بخواند و اگـر بعـد از   یا چپ قبله نماز بخواند و در وقت بفهمد، نماز را بایبه طرف راست 
 ست. یده باشد قضا الزم نیقبله نرس ا چپیست و اگر به طرف راست یوقت بفهمد، قضا الزم ن

3915 مسئلۀ ه کـ ا چـپ قبلـه برگردانـد    یـ به طرف راست  یاگونه صورت را به ۀهم اًعمد اگر
 ار را انجـام دهـد بنـا بـر    کـ ن یز همـ یـ ن اشتباهاًه اگر کند، نمازش باطل است، بلیبتواند پشت سر را بب

نمـازش باطـل    ،اًا عمـد یـ  هاًاشـتبا  ،برگرداند یمکاگر سر را  یشود، ولیاط واجب نماز باطل میاحت
 ه صورت او از حد استقبال خارج شود. کنیشود، مگر اینم

ند اگرچه معنا نداشته باشد کد و از آن قصد معنا یست بگویه در نماز نکرا  یالمهک اًعمد اگر -6
د نمـاز را دوبـاره   یـ اط واجب بایند بنا بر احتکهم قصد ن ییه اگر از آن معناکحرف باشد، بل کیا ی

 آورد.  یجاسهو ب ۀد سجدیبا ، ولیشودید، نماز باطل نمیبگو اشتباهاًاگر  یبخواند، ول

3916 مسئلۀ  یلمـات کگفـتن   یال ندارد، ولـ کدن در نماز اشیشکردن، آروغ زدن و آه کسرفه 
 ند. کیباشد، نماز را باطل م یعمدچنانچه  چون آه و آخ

3913 مسئلۀ أَللَّـهُ  »ماننـد   یالمهکز اگر یال ندارد و نکدر تمام حاالت نماز اش یرکگفتن هر ذ
 یگـر یرا بـه د  یزیردن صدا موقع گفتن قصد داشته باشد چکد و با بلند یر بگوکذ به قصدرا « بَرکأَ

ر باشد کبر گفتن آن ذ ۀزیو انگ یداع یگریبه د یزیفهماندن چ ید، ولیر بگوکذ به قصدا یبفهماند 
ه کـ نیاولو نباشد  یتبع ر بودنکقصد ذ ه اگرکآنست  یه اقوکبل .شودیال ندارد و نماز باطل نمکاش

لمه مورد توجّه کر بودن آن کقصد ذ یرد، ولیهم مورد قصد قرار گ یگریبه د یزیقصد فهماندن چ
ر نماز را دوباره بخواند یست و اگر در مورد اخیال ندارد و نماز باطل نکنده قرار گرفته باشد اشیگو

 است. عمل کرده اط یمطابق احت

3918 مسئلۀ قصـد قـرآن  بـه  د یـ ن نمـاز بخوانـد با  یم را در بـ یرکـ از قرآن  یاتیاگر نمازگزار آ 
بـه  ل دعا هم یباشد و از قب آن ریان قرآن و غیم که مشترکرا بخواند  یلماتکپس اگر  .دخوانده شو
 باشد نماز باطل است.  یعمد هک ید، در صورتیحساب آ

3912 مسئلۀ ولو چند  اطیت احتیرعا یا برای اًعمد نماز یرهاکلمات حمد و سوره و ذکرار کت
 ال ندارد. کبه حدّ وسواس نرسد اش صورتی کهمرتبه، در 

3910 مسئلۀ نـد  کبه او سالم  یگریاگر د یند، ولکسالم  یسکد به ینمازگزار در حال نماز نبا
انـدازد   ریجواب نمـاز را بـه تـأخ    یفراموش به سببا یاً و عمدم است بالفاصله جواب دهد و اگر الز
د جواب دهد و اگـر در نمـاز نباشـد    ی، اگر در نماز باشد نبادیایحساب نه ه عرفاً جواب آن سالم بک

 ح است. ینمازش صح ، ولیردهکگناه  یر عمدیست پاسخ دهد و در صورت تأخیالزم ن

3913 مسئلۀ ه مطابق سالم کدهد  یاگونهبه پاسخ سالم را  اطینمازگزار در حال نماز بنا بر احت
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و اگر پاسخ « مْکُیلَسَالَمٌ عَ»ا ی« مکُیلسَّالَمُ عَلَأَ»د یرد مثالً بگویسالم در اول جمله قرار گ ۀلمکباشد و 
اف را کـ  یعنـ ی، «کیـ سَـالَمٌ عَلَ »د یـ ست و در پاسخ سـالم زن بگو یح نیدهد صح« مُ السَّالَمکیعَلَ»را 

سـت  یره بودن جواب سالم، مماثلت شرط نکن در مفرد، جمع، معرفه و نید بنابرایت بگوکبدون حر
 . ت شود بهتر استیاگر چه رعا

3919 مسئلۀ ننده ناشـنوا  کاگر سالم  ، ولیننده بشنودکه سالم کد یبگو یجواب سالم را طور
است  یافکمعمول جواب سالم او را بدهد طور به ه تند گفته و رد شده باشد، اگر انسانکنیا ایباشد 

 ا اشاره بفهماند. یات لب کتواند، با حریو بهتر است اگر م

3911 مسئلۀ ت یجـواب ندهـد معصـ    اًعمـد  گزاراست؛ اگـر نمـاز   یجواب سالم واجب و فور
 شود. ینماز باطل نم ، ولیرده استک

3911 مسئلۀ  اگر  ، ولیآنان واجب است ۀند جواب سالم او بر همکسالم  یبه جمع یسکاگر
 شود. یافراد ساقط م ۀیبق ۀاز آنها جواب دهد از عهد یکی

3915 مسئلۀ  عرفـاً سـالم حسـاب     صورتی کهند در کغلط به نمازگزار سالم طور به یسکاگر
 نمازگزار هم بایداط واجب یاگر سالم حساب شود بنا بر احت ، ولیستیجواب دادن واجب ن نشود،

 ح جواب دهد. یصحطور به

3916 مسئلۀ  صـورتی کـه  ، در کیـ ا علیـ م کید سالم بدون علیننده بگوکسالم  کهصورتیدر 
ـ  »ه کـ اسـت   یننده همان سالم معهـود شـرع  کنمازگزار علم داشته باشد نظر سالم  ا یـ « مْکیسَـالَمٌ عَلَ

بـه  ا یت داشته باشد، یل جواب دهد و ظرف را در نکاست، واجب است به همان ش« مْکیأَلسَّالَمُ عَلَ»
 «. مْکیسَالَمٌ عَلَ»ا ی« مْکیأَلسَّالَمُ عَلَ»امل جواب دهد کصورت 

3913 مسئلۀ  بـر  نـد،  کفهمد به نمـازگزار سـالم   یه بد و خوب را مک یاا بچهیاگر زن نامحرم
نـد  کا مسـخره سـالم   یـ  یشـوخ  بـه  یسـ کب سالم او را بدهد و اگـر  جواکه نمازگزار واجب است 

ه فقـط  کـ سـت  اط واجـب آن ینند احتکتاب به نمازگزار سالم کاهل ی اززن یااگر مرد  .جواب ندارد
 . کیا فقط علید سالم یبگو
3918 مسئلۀ ننده کمخاطب سالم  کسی کهند و کند سالم ه مشغول نمازک یابه عده یاگر فرد

 ند. کینمت یفاکجواب بدهد،  ستین

3912 مسئلۀ  کسـی   ا نباشـند، یـ آن جمع در حال نماز باشـند   که ندکسالم  یبه جمع یسکاگر
ا نـه،  یز داشته یننده قصد سالم به او را نکند، سالم ک کشان مشغول نماز است، اگر شیان ایدر مکه 
جـواب بدهـد،    یگـر ید ، ولین است اگر بداند قصد او را هم داشته استیچنهمد جواب دهد، ینبا
 د جواب سالم را بدهد. یهم جواب ندهد، با یگریگر بداند قصد او را داشته است و دا یول

3950 مسئلۀ  دامکـ ننـده  که سـالم  کند و آن دو نفر ندانند کاز دو نفر سالم  یکیبه  یسکاگر 
آن دو نفر در حال نماز باشند، جواب دادن سالم بر  صورتی کهرده است، در کاز آنان را قصد  کی
د جـواب  یـ اط واجـب هـر دو با  یـ ست و اگر در حال نماز نباشند، بنا بر احتیاز آنها واجب ن یکچیه
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 دهند. 

3953 مسئلۀ ن بـا  یان بـه مسـتمع  یـ در پا ه خوانیه اهل منبر و تعزک یدر مجالس وعظ و عزادار
ن ی؛ جـواب دادن از طـرف مسـتمع   «اتُـهُ کاللَّهِ وَ بَرَ ةحَمْمْ وَ رَکیأَلسَّالَمُ عَلَ»نند: کین عبارت سالم میا

 ند. کیت میفاکاز آنان جواب بدهد  یکیت و اگر واجب اس

3959 مسئلۀ  در مـورد  یادیسفارش ز یات اسالمیردن از امور مستحب است و در رواکسالم 
ت یـ تـر، جمع تر بر بزرگکوچکستاده بر نشسته، یاده، ایه سواره بر پکه شده است یآن شده و توص

ت، صـاحب  یخصوصـ  یو با الغـا نفر بر جمع، اسب سوار بر استر سوار  کیشتر، یت بیبر جمع ترمک
 ند. کتر دارد سالم ب نازلکه مَرکس کب بهتر بر آنکمر

3951 مسئلۀ ر حـال نمـاز، پاسـخ را از خـود سـالم      یـ بر سالم در غ ۀمستحب است جواب دهند
و در حـال نمـاز بهتـر    « اللَّه ةرَحْمَمْ وَ کیسَالَمٌ عَلَ»د ی، بگو«مْکیسَالَمٌ عَلَ»تر بدهد مثالً در پاسخ املک

 ند. کت یماثلت را رعااست م

هـم اگـر انسـان را از صـورت نمـازگزار       یصدادار سـهو  ۀه خندکگر عمداً با صدا بخندد، بلا -3
 ند. کیتبسّم و لبخند نماز را باطل نم ، ولیندکیند نماز را باطل مکخارج 

3951 مسئلۀ چـد و حـالش دگرگـون    یخود بپ خنده به یاز صدا یریجلوگ یاگر نمازگزار برا
 اطاً نماز را دوباره بخواند. یاحت ، ولیستیسرخ شود، اگرچه ظاهراً نمازش باطل نشود، مثالً رنگش 

نـد  که یـ ز گریـ صـدا ن یار خود بیند و اگر به اختکه یعمداً و با صدا گر ییایار دنک یه براکآن -8
از  ییایـ طلـب حاجـت مشـروع دن    یا برایه افتد یار به گریصدا و بدون اختیاگر ب یال دارد، ولکاش

ا یـ نـد، بـا صـدا باشـد     که یـ ترس از خدا و آخـرت گر  یبراچنانچه  ال ندارد وکند، اشکه یرخدا گ
 ن اعمال است. یه از بهترکال ندارد بلکصدا، نه تنها اشیب

ا بـه هـوا   یـ ف بزنـد  کـ ند مثالً که انسان را از صورت نمازگزار خارج کانجام دهد  یارکاگر  -2
ه کـ  یارک یولنماز باطل است؛  ا جهلی یاشتباه و فراموش به سببا یاد، عمداً یچه زو م کبپرد، چه 

 ال ندارد. کردن با دست، اشکزند، مثل اشاره یهم نم صورت نماز را به

3955 مسئلۀ خواند، یند او نماز میه عرفاً نگوکت بماند کسا قدرآنن نماز یاگر نمازگزار در ب
 نمازش باطل است. 

3956 مسئلۀ ند ک کش ، ولیندکوت کس یا مدتیانجام دهد  یارکن نماز یاگر نمازگزار در ب
 ح است. یا نه، نمازش صحیهم خورده ه ه صورت نماز بک

3953 مسئلۀ هـم بخـورد،    ل نمـاز بـه  که شـ کنست یخاطر ا در باطل شدن نماز به یاصل کمال
 یدن ویچون عقرب، مار و برداشتن طفل و چسبان یشتن موجوداتکردن با دست و کن اشاره یبنابرا
گ و یـ نمـاز بـا ر   یعتهـا کردن و شـمارش عـدد ر  کـ ه یـ موقـع گر ر دادن به او در یش ینه و حتّیبه س

 ندارد.  یالکاش ح در نماز وتریشمارش عدد استغفار با تسب

نـد نمـاز   یبزنـد و نگو هـم   بـه ه صـورت نمـاز را   کباشد  یابه گونهدن اگر یخوردن و آشام -30 
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 ند. کی، نماز را باطل میفراموش به سببا یباشد  یعمد خوانده است،یم

3958 مسئلۀ شـود و  یفرو ببرد، نمـاز باطـل نمـ    دانها ماندهن دنیه بکرا  یین نماز غذایر باگر د
ن ییم آب شـود و پـا  کـ مکهان مانده باشد و در حال نماز نها در دیر و مانند اکن اگر قند و شیچنهم

رون یـ ه نمـازگزار را از حالـت نمـاز ب   کاد باشد یز یقدر ه بهکال ندارد، مگر آنکنماز اش یبرود، برا
 باره بخواند. ه نماز را دوکآنست اط مستحب ین صورت احتیدر ا ببرد و

 یعـت اول از نمازهـا  کو در دو ر یعتـ کو سـه ر  یعتـ کنمـاز دو ر  یعتهاکر ۀدر شمار کش -33
 ند. کیات نماز گفته خواهد شد، نماز را باطل میکه در شک یابه گونه یعتکچهار ر

ه کـ را  یزیـ ا چیـ نـد  کاد یـ ز راآن ایانجام ندهد  اًا عمدی اًنماز را اشتباه ینهاکاز ر یکیاگر  -39
 . شودنماز باطل می ندکاد یم و زک اًست عمدین نکر

3952 مسئلۀ ا نـه،  یند انجام داده کیباطل م راآن ه ک یارکدر نماز  ندک کاگر بعد از نماز ش
 ح است. ینمازش صح

  
 روه است که در نماز مک ییزهایچ

3960 مسئلۀ یابه گونها راست بگرداند یچپ  طرف روه است نمازگزار صورت خود را بهکم 
نـد، بـا   کبه طرف راست و چپ نگاه  و روه است چشمها را ببنددکز میه از سمت قبله برنگردد و نک
ند، بـه نقـش انگشـتر و خـطّ قـرآن و      کند، انگشتانش را داخل هم ک یش و دست و سر خود بازیر
نـد تـا حـرف    کوت کار سـ کـ ذند و بخواند، در موقع خواندن حمد و سـوره و گفـتن ا  کتاب نگاه ک
 راهت دارد. کن ببرد یه خضوع و خشوع را از بک یرا بشنود و اصوالً هر عمل یسک

3963 مسئلۀ ه از بـول و مـدفوع خـود    کـ  یز هنگـام یـ آلـود اسـت و ن  ه انسان خوابک یهنگام
. نمـاز بخوانـد   مکروه است ه پا را فشار دهدک یدن جوراب تنگیپوشن یچنهمند، و کیم یریجلوگ
 ر شده است. کمفصّل ذ یتابهاکهم در  یگریروهات دکرد گفته شده مر از موایبه غ

  
 ردکتوان نماز واجب را رها یه مک یموارد

3969 مسئلۀ یسـت، ولـ  یز نیاط واجب جـا یبنا بر احت اًاریردن نماز واجب اختکستن و قطع کش 
 ه واجب است: کبلو ز یر جایقطع آن در موارد ز

ن کـ ستن نمـاز مم کاو واجب است بدون ش حفظ جانکسی که  ایاگر حفظ جان خود انسان  -3
 نباشد. 

سـتن  کش ، ولیستین نکستن نماز ممکآن واجب است بدون ش یه نگهدارک یاگر حفظ مال -9
 روه است. کندارد م یتیه اهمّک یمال ینماز برا

 ین نماز متوجه نجس بودن مسجد شـود و طـور  یاگر وقت نماز وسعت دارد و نمازگزار در ب -1
چنانچـه   یخـورد، ولـ  یهم مـ  ند صورت نماز بهکر ین نماز مسجد را تطهیواهد در به اگر بخکباشد 

ر مسجد لطمه نزند، نمـاز  یت تطهیه ادامه دادن نماز به فورک یلکا اواخر نماز باشد به شیوقت تنگ 
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 ند. کر یند و بعد فوراً مسجد را تطهکخود را تمام 

ن ینـد و نتوانـد در بـ   کطلب خود را مطالبـه  ن نماز یار در بکاگر وقت نماز وسعت دارد و طلب -1
 ند. کز است نماز را قطع ین صورت جاینماز طلب او را بدهد و در ا

3961 مسئلۀ  نمـازش   یرده، ولـ کـ ت یند معصـ کند اگر نماز را تمام کد نماز را بشیباکسی که
 ه دوباره بخواند. کست مستحب آن اطیاگرچه احت ؛ح استیصح

3961 مسئلۀ  رده کـ ه شود اذان و اقامـه را فرامـوش   وع متوجّکدن به حد ریقبل از رسکسی که
ند و پس از اذان و اقامه دوبـاره شـروع   کوقت وسعت دارد مستحب است نماز را رها چنانچه  است

ند و بعد از که اقامه را نگفته است، مستحب است نماز را بشک فتدیادش بیش از قرائت یند و اگر پک
 ند. کاقامه نماز را شروع 

   
 ات نماز یکش

3965 مسئلۀ عـت  کن است چه در ریقیم علم و کعات و افعال نماز حکو گمان در ر م ظنّکح
ه اگـر ظـنّ و گمـان در دو    کـ . البتّـه بهتـر اسـت    یعتـ کر چهار یعت آخر نمازهاکا در ریل باشد وا
م کـ ح .نـد کاعـاده   راآن باشد، مطابق گمان، نماز را تمام، سـپس  یعتکچهار ر یعت اول نمازهاکر
، مثالً اگر نیز به همین صورت است گریواجب د یه و نمازهایومیواجب  یو گمان در نمازها کش

 یعتـ کاو در نمـاز دو ر  کعـت چـون شـ   کا دو ریـ عت خوانده کر کیه کند ک کات شیدر نماز آ
 شود. یاست نماز او باطل م

3966 مسئلۀ  بعـد دو طـرف در نظـر او     ، ولـی شـتر باشـد  یطـرف ب  کیـ اگر در ابتدا گمانش به
باشد و بنـا را   یند و اگر در ابتدا دو طرف در نظر او مساوک عمل کد به دستور شیشود، با یمساو
د همـان طـرف گمـان را    یـ گـر بـرود، با  یاوست بگذارد، بعد گمانش به طـرف د  ۀفیه وظک یبر طرف

 ند. کرد و نماز را تمام یبگ

3963 مسئلۀ دوّم  کد به دستور شید بایش آیش پیبرا یگرید کن برود و شیاو از ب کاگر ش
 ند. کعمل 

3968 مسئلۀ بـر ایـن    و بنـا هشـت قسـم آن   بر مشـهور،   بناست و سه قسم است، یات نماز بیکش
رد و نُـه قسـم   کد اعتنا یبه شش قسم آن نبا .ندکیه نماز را باطل مکاست  ییهاکشرساله نَه قسم آن 

رسـد  ینظـر مـ   ند اگرچه بهکیه گفته شده تمام مک یبیترت ازگزار نماز را بهح است و نمیگر صحید
 ست. یوارد نن میمنحصر به ا کفروض ش

  
 نندکیه نماز را باطل مک ییهاکقسم اول: ش

3962 مسئلۀ ند از: نند عبارتکیه نماز را باطل مک ییهاکش 

 ؛مانند نماز صبح، نماز جمعـه و نمـاز مسـافر    یعتکنماز واجب دو ر یعتهاکر ۀدر شمار کش -3
 ند. کینماز را باطل نم یعتکدو ر یمستحب ینمازها یعتهاکر ۀدر شمار کش یول
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 . ()مغرب یعتکنماز سه ر یعتهاکر ۀدر شمار کش -9
 شتر. یا بیعت خوانده کر کیه کند ک کش یعتکچهار رنماز  در – 1

 شتر. یا بیعت خوانده که دو رکند ک کدوم ش ۀدقبل از تمام شدن سج یعتکدر نماز چهار ر -1

 عت. کشتر از پنج ریا دو و بیعت کعت و پنج رکن دو ریب کش -5

ن فـرض و  یـ اط در ایـ عـت و احت کش از شش ریا سه و بیعت کت و شش رعکن سه ریب کش -6
 رده و دوباره بخواند. که نماز را تمام کست آن یفرض قبل

 عت خوانده است. که نداند چند رک یابه گونهنماز  یعتهاکدر ر کش -3

ش از تمـام شـدن   یعـت پـ  کشـتر از شـش ر  یا چهار و بیعت کعت و شش رکن چهار ریب کش -8
دوم  ۀاگـر بعـد از سـجد    یند، ولـ کعمل 6و  5اط فرض ین صورت طبق همان احتیدر ا ؛دوم ۀسجد
ند و بعد از نمـاز  کا تمامبگذارد و نماز ر یاط واجب بنا را بر چهارمید بنا بر احتیش آیپ یکن شیچن

 آورد و نماز را هم دوباره بخواند. یجاسهو ب ۀدو سجد

ن طبق قاعده کاند لن فرض نشدهیفقها متعرض ا عت، نوعاًکعت و پنج رکن سه ریند بک کش -2
 شود. یه موجب بطالن نماز مکاست  ییهاکن هم از اقسام شیا

3930 مسئلۀ  بـه هـم  د فـوراً نمـاز را   ید، نبایش آیانسان پ یننده براکباطل  یهاکاز ش یکیاگر 
 ندارد.  یزدن نماز مانع به همبرجا بود  پا کاگر ش و ندکر کف یمقدار ابتداه کبزند، بل

  
 رد کد به آنها اعتنا یه نباک ییهاکقسم دوم: ش

3933 مسئلۀ ند از: رد عبارتکد به آنها اعتنا یه نباک ییهاکش 

نـد حمـد را   ک کوع شـ کـ آوردن آن گذشته باشد مـثالً در ر  یجاه محل بک یزیدر چ کش -3
 ا نه. یخوانده 

 از سالم نماز.  بعد کش -9

 بعد از گذشتن وقت نماز.  کش -1

 . (کالشّریثکند )کیم کاد شیزدر نماز کسی که  کش -1
 س. کنماز با حفظ مأموم و بالع یعتهاکر ۀامام در شمار کش -5

 . یمستحب یدر نمازها کش -6
3939 مسئلۀ ا یـ واجب را انجـام داده   یارهاکاز  یکیه کند ک کن نماز شیاگر نمازگزار در ب

انجام بدهـد نشـده    د بعد از آنیه باک یارکا نه، اگر مشغول یه حمد را خوانده کند ک کنه، مثالً ش
ه واجب کشده  یارکآورد و اگر مشغول  یجادارد ب کآنچه را در انجام آن ش است واجب است

 ند. کخود اعتنا ن کوع شده، به شکاست بعد از آن انجام دهد، مثالً وارد ر

3931 مسئلۀ یا وقتـ یـ ا نـه،  یخوانده  راآن قبل از ۀیه آکند ک کش یاهین خواندن آیاگر در ب 
 ند. کخود اعتنا ن کا نه، به شیخوانده  راآن ه اولکند ک کخواند شیرا م یاهیآخر آ



 999 به آنها اعتنا کرد دیکه نبا ییقسم دوم: شکها

3931 مسئلۀ واجـب آن ماننـد    یارهاکه کند ک کا سجود، شیوع کاگر بعد از بلند شدن از ر
 . اعتنا نکندخود  کا نه، به شیا آرام بودن بدن را انجام داده یر کذ

3935 مسئلۀ ا یـ ا نـه،  یـ آورده  یجـا وع را بکه رکند ک کرود شیه به سجده مکیاگر در حال
ز دوبـاره  یـ نمـاز را ن  ، ولیندکخود اعتنا ن کاط به شیا نه، بنا بر احتیستاده یوع اکند بعد از رک کش

 بخواند. 

3936 مسئلۀ د یـ ا نه، بایا تشهد را انجام داده است یه سجده کند ک کاگر در حال برخاستن ش
ا یـ ت وجوب یبدون ن یعنیقربت مطلقه  به قصداط تشهّد را یآورد و بنا بر احت یجاب راآنبرگردد و 
 م از باب الحاق تشهد بر سجده است. کن حیآورد و ا یجااستحباب ب

3933 مسئلۀ  حات را یا تسـب یـ ه حمـد  کـ  یخواند، اگر موقعیده نماز میا خوابینشسته کسی که
ش یپچنانچه  ند وکخود اعتنا ن کا نه، به شیآورده  یجاا تشهّد را بیه سجده کند ک کخواند شیم

 دیـ ا نـه، با یـ ا تشهد را انجـام داده اسـت   یه سجده کند ک کحات، شیا تسبی از مشغول شدن به حمد
سـتادن انجـام داده و   یا یجـا  دن را بـه یا خوابینشستن  با توجه و التفاتچنانچه  یجا آورد، ولب راآن
 به قصـد  راآن رده استک کرده است، اگر در تشهد شک کحات شیا تسبیش از شروع در حمد یپ

رده اسـت، بـه سـجده بـرود     ک کح است و اگر در سجده شیرد و نماز او صحآویجاقربت مطلقه ب
 اط واجب دوباره بخواند. یند و بنا بر احتکونماز را تمام 

3938 مسئلۀ ا یـ آورده  یجـا نماز را ب ینهاکاز ر یکیه کند ک کن نماز شیاگر نمازگزار در ب
 نه، دو صورت دارد: 

ه دو سجده کند ک کن تشهّد شاز خواندش یار بعد از آن نشده است مثالً پکمشغول چنانچه  -3
ن را قـبالً انجـام داده   کـ ه آن رکـ د یـ ایادش بیبعد به چنانچه  د انجام دهد ویا نه، بایآورده  یجارا ب

 اد شده نمازش باطل است. ین زکاست، چون ر

ند دو سجده را ک کش ار بعد از آن شده، مثالً مشغول خواندن تشهّد است وکمشغول چنانچه  -9
ن را انجـام نـداده اسـت، در    کـ ه آن رکـ د یایادش بیند و اگر کخود اعتنا ن کا نه، به شیرده جا آوب

ن بعـد  کح است و اگر مشغول ریآورد و نمازش صح یجاد بین بعد نشده باکمشغول ر صورتی که
ه دو سـجده را انجـام   کـ د یایادش بیعت بعد کوع رکش از رین اگر پیشده نمازش باطل است، بنابرا

د، یـ ایادش بیـ ا پـس از آن  یـ وع کح است و اگر در رید برگردد و انجام دهد و نمازش صحینداده با
 نمازش باطل است. 

3932 مسئلۀ ا نـه،  یـ آورده  یجاست بین نکه رکرا  یند عملک کن نماز شیاگر نمازگزار در ب
 دو حالت دارد: 

ا ه حمـد ر کـ نـد  ک کار بعد از آن نشده است، مثالً قبل از شـروع سـوره شـ   کمشغول چنانچه  -3
قـبالً انجـام داده اسـت،     راآن هکـ د یـ ایادش بیـ آورد و اگر بعد از آن  یجاب راآن دیا نه، بایخوانده 

 ح است. ینمازش صح
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ه حمـد را  کند ک کار بعد از آن شده، مثالً مشغول خواندن سوره است و شکمشغول چنانچه  -9
 صـورتی کـه  نجام نداده است، در ا راآن هکد یایادش بیند و اگر کخود اعتنا ن کا نه، به شیخوانده 
ح اسـت،  ین بعـد شـده نمـازش صـح    کآورد و اگر مشغول ر یجاد بین بعد نشده باشد باکمشغول ر

د برگـردد و بخوانـد و اگـر در    یـ ه حمد را نخوانده است باکد یایادش بین اگر مثالً در قنوت یبنابرا
 یجـا سـهو ب  ۀاط واجب دو سجدیبعد از نماز بنا بر احت ، ولیح استید نمازش صحیایادش بیوع کر

 آورد. 

3980 مسئلۀ ا یـ ند درست گفته ک کا شیا نه، یه سالم نماز را گفته کند ک کاگر نمازگزار ش
 بـه هـم  را ه نماز ک یارکا به سبب انجام یگر شده یا مشغول نماز دیبات نماز یمشغول تعقچنانچه  نه،
 نـد، ک کنهـا شـ  یش از ایاگر پند و کخود اعتنا ن کرون رفته است، به شیزند از حال نمازگزار بیم

ح گفـتن سـالم   ید و اگـر در صـح  یـ د سـالم را بگو یرده است باک کدر گفتن اصل سالم شچنانچه 
 د. یح بگویصح راآن ند اگرچه بهتر است دوبارهکخود اعتنا ن کبه شکه ست آن یرده، اقوک کش

  
 بعد از سالم نماز  کش -9

3983 مسئلۀ  ا نـه، مـثالً   یح بوده یازش صحه نمکند ک کبعد از سالم واجب نماز ش یسکاگر
عت که چهار رکند ک کش یعتکا بعد از سالم نماز چهار ریا نه، یآورده  یجاوع بکه رکند ک کش

باطل باشد مثالً در  کاگر هر دو طرف ش ، ولیندکخود اعتنا ن کعت، به شکا پنج ریخوانده است 
 باطل است.  عت، نمازشکا پنج ریعت خوانده که سه رکند ک کش یعتکنماز چهار ر

  
 بعد از گذشتن وقت نماز کش -1

3989 مسئلۀ ند کا گمان یا نه، یه نماز خوانده است کند ک کاگر بعد از گذشتن وقت نماز ش
د آن نماز را بخوانـد،  یند، باک کاگر قبل از گذشتن وقت ش یست، ولیه نخوانده، خواندن الزم نک
 ز باز آن نماز را بخواند. یه خوانده نکند که اگر گمان کبل

3981 مسئلۀ ا نه، بـه  یح خوانده است یه نماز را صحکند ک کاگر بعد از گذشتن وقت نماز ش
 ند. کخود اعتنا ن کش

3981 مسئلۀ    نمـاز چهـار    کیـ ن داشـته باشـد   یقـ یاگر بعد از گذشتن وقت نماز ظهـر و عصـر
نمـاز چهـار    کیـ ا عصـر، واجـب اسـت    یـ ت ظهر خوانـده  یداند به نینم ، ولیخوانده است یعتکر
 ند. کاوست قضا  ۀبر عهده ک یت نمازیبه ن یعتکر

3985 مسئلۀ  نماز خوانده  کیه کن داشته باشد یقیاگر بعد از گذشتن وقت نماز مغرب و عشا
، واجب است نماز مغرب یعتکا چهار ریبوده  یعتکه خوانده سه رک یداند آن نمازینم ، ولیاست

 ند. کو عشا هر دو را قضا 

  
  (ندکیم کاد شیزکسی که ) کرالشّیثک -1
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3986 مسئلۀ  سه نمـاز  در ه معموالً ک یابه گونه ،ندکیم کز مقدار متعارف شش ایبکسی که
ردن ک کاد شیاگر ز یند، ولکاعتنا ن نباید خود کاست و به ش کالشریثک، کندمی کش یپدریپ

 شود. یشمرده نم کرالشیثکخشم باشد  به سببا ی یشانیا پریل ترس یاو موقّت و به دل

3983 مسئلۀ  نمـاز را باطـل   چیز آن چنانچه  ند،ک کش یزیآوردن چ یجادر ب کرالشّیثکاگر
ا نه، بنا بگـذارد  یرده کوع که رکند ک کانجام داده است، مثالً اگر ش راآن هکند، بنا بگذارد کینم
انجام  راآن هکد بنا بگذارد یند باکیآوردن آن نماز را باطل م یجابچنانچه  رده است وکوع که رک

وع کاد شدن ریشتر، چون زیا بیرده کوع کر کی عتکر کیه در کند ک کنداده است مثالً اگر ش
 رده است. کشتر نیوع بکر کیه کن بگذارد ید بنا را بر ایند باکینماز را باطل م

3988 مسئلۀ  گـر  ید یزهـا یانـاً در چ یاحچنانچـه   ند،کیم کاد شیز نماز زیچ کیدر کسی که
اد یـ ن سـجده، ز آورد یجادر بکسی که  ند، مثالًکعمل  کد در آنها به دستور شیند باک کنماز ش

ستاده است، به یاگر ا یعنیند، کد به دستور آن رفتار یند باک کوع شکند اگر در انجام رکیم کش
مـثالً نمـاز ظهـر     ین است اگر در نماز مخصوصـ یچنهم ؛ندکوع برود و اگر به سجده رفته اعتنا نکر
 ند. کتار رف کد به دستور شیند باک کگر شید یدر نمازها صورتی کهند در کیم کاد شیز

3982 مسئلۀ ندکعمل  کد به دستور شیا نه، بایشده  کرالشّیثکه کند ک کاگر نمازگزار ش ،
 ند. کخود اعتنا ن کد به شیبرگشته با یند به حال معمولکن نیقیه ک یتا هنگام کر الشّیثک ولی

3920 مسئلۀ  ادش یند و بعد کا نه و اعتنا نیآورده  یجارا ب ینکه رکند ک کش کرالشّیثکاگر
 نشـده باشـد، واجـب اسـت بـازگردد و      ین بعدکمشغول رچنانچه  نجام نداده است،ا راآن هکد یایب

 شده باشد نمازش باطل است.  ین بعدکجا آورد و اگر مشغول رب راآن

3923 مسئلۀ  ند و کا نه و اعتنا نیست انجام داده ین نکه رکرا  یزیند چک کش کرالشّیثکاگر
د یـ ن نشده باشـد با کداخل ریعنینگذشته  از محل آنچنانچه  انجام نداده، راآن هکد یایادش بیبعد 

اط واجب دو یح است و بنا بر احتیانجام دهد و اگر از محل آن گذشته نمازش صح راآن برگردد و
 آورد.  یجاسهو ب ۀسجد

3929 مسئلۀ نـد اختصـاص بـه نمـاز دارد و در     کخود اعتنا  کد به شیه نباک کر الشّیثکم کح
د به ینبا یچ عملیبه حد وسواس برسد در ه کگر شند امّا اکعمل  کش ۀفید مطابق وظیر نماز بایغ

 آن توجه شود. 

  
 ا مأموم یامام جماعت  کش -5

3921 مسئلۀ ا گمان ین یقیمأموم چنانچه  ند،ک کنماز ش یعتهاکر ۀاگر امام جماعت در شمار
اط یـ ند و خواندن نمـاز احت کرده و نماز را تمام کد به آن عمل یداشته باشد و به امام بفهماند، امام با

ا گمان داشته باشد، ین یقیند و امام ک کنماز ش یعتهاکر ۀن اگر مأموم در شماریچنهمست، یم نالز
 ند. کخود اعتنا ن کد به شیبا
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  یمستحبّ یدر نمازها کش -6
3921 مسئلۀ ه کـ نین ایر اسـت بـ  یند مخک کش ینماز مستحب یعتهاکر ۀاگر نمازگزار در شمار

ن صـورت بـه هـر    یـ بطالن عمل شود در ا طرف موجب کیه کثر، مگر آنکا ایرد یطرف اقل را بگ
صبح  ۀمتر بگذارد، مثالً اگر در نافلک رد و بهتر است بنا را برکح است حمل خواهد یه صحکطرف 

عـت خوانـده اسـت و    که دو رکـ عت، بنا را بگذارد کا سه ریعت خوانده است که دو رکند ک کش
عت، به کر کیا یعت خوانده کره دو کند ک کند مثالً شکینماز را باطل نم کشتر شیاگر طرف ب
 متر بگذارد. کح است و بهتر است بنا را بر یند نمازش صحکعمل  کهر طرف ش

3925 مسئلۀ  ن باشـد چـه نباشـد، در    کـ نـد، چـه ر  ک کنمـاز نافلـه شـ    یارهاکاز  یکیاگر در
خـود اعتنـا    کآورد و اگر از محل آن گذشت به شـ  یجاد بیمحل آن نگذشته است با صورتی که

 ند. کن

3926 مسئلۀ ًن، اگرچـه بهتـر اسـت    کـ ر ۀادیند، اما زکینافله را باطل م ،نکردن رکم ک ظاهرا
 یند و مـوقع کنافله را فراموش  یارهاکاز  یکین اگر ین اظهر عدم بطالن نماز است بنابراکینباشد ل

ار فراموش شده را انجام بدهد و بعد کگردد و ید برشده است، با ین بعدکه مشغول رکد یایادش بی
 هکـ نیا ایـ ند کند و بهتر است آن نماز را اعاده کن را انجام بدهد و نماز را تمام کاز آن دوباره آن ر

 ند. کند و از ابتدا شروع کرها  راآن

3923 مسئلۀ کیـ ند، مـثالً اگـر گمـانش بـه     کد به ظنّ و گمان خود عمل یبا یدر نماز مستحب 
 گر هم بخواند. یعت دکر کیرود، یعت مکر

3928 مسئلۀ  شـود  یسهو واجـب مـ   ۀنماز واجب سجدآن در  یه براکند ک یارکاگر در نافله
ا یـ سـجده   یا قضـا یـ سـهو   ۀست پس از آن سـجد یند، الزم نکا تشهّد را فراموش یسجده  کی مثالً

 جا آورد. ب د ثوابیتواند به امیم یتشهّد فراموش شده را انجام دهد، ول

3922 مسئلۀ ا نه، اگر آن نماز مثل جعفر یرا خوانده  یه نماز مستحبکند ک کاگر نمازگزار ش
ن دارد و ین ندارد، بنا را بر عدم انجام بگذارد و انجام دهد و اگر وقت معـ یاست و وقت مع اریط

اگـر   ، ولـی رده است، باز هم بنا را بر عدم انجام بگـذارد و انجـام دهـد   ک کقبل از گذشتن وقت ش
 ند. کخود اعتنا ن کا نه، به شیه انجام داده کدارد  کن دارد و بعد از گذشتن وقت شیوقت مع

  
 ح یصح یهاکش :قسم سوّم

3100 مسئلۀ د یند باک کش یعتکچهار ر نماز یعتهاکر ۀنُه صورت اگر نمازگزار در شمار در
رد و نمـاز را  یرد، همان طرف را بگکدا یپ کطرف ش کیا گمان به ین یقیند، پس اگر کر کفوراً ف
 رتند از: ند و آن صور عباکشود عمل یه گفته مک یین صورت به دستورهایر ایند و در غکتمام 

د یـ با ،عـت کا سه ریعت خوانده است کند دو رک کدوم ش ۀبعد از سر برداشتن از سجداگر  – 3
گر بخواند و بعد از سالم نماز بالفاصله و بدون انجـام  یعت دکر کیعت سوم بگذارد و کبنا را بر ر
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عـت  کا دو ری ستاده ویاط ایعت نماز احتکر کیاط واجب یند بنا بر احتکیه نماز را باطل مک یارک
  آورده شود. یجاستاده بیعت اکر کیهمان  اط،یبهتر است نماز احت .اط بخواندیت نماز احتینشسته به ن

 ،عتکا چهار ریعت خوانده است که دو رکند ک کدوم ش ۀبعد از سر برداشتن از سجداگر  – 9
عـت نمـاز   کبالفاصله دو ر ند و بعد از سالم نمازکعت چهارم بگذارد و نماز را تمام کد بنا را بر ریبا

 ستاده بخواند. یاط ایاحت

ه کـ نمـاز   ین فرض در هر جایه در اکعت کا چهار ریعت خوانده است که سه رکند ک کش -1
عـت  کر کیند و بعد از سالم نماز بالفاصله کعت بگذارد و نماز را تمام کد بنا را بر چهار ریباشد با
  بخواند.عت نشسته کاط نشسته بخواند و بهتر است دو ریعت نماز احتکا دو ریستاده یاط اینماز احت

ا چهـار  یـ ا سـه  یـ عـت خوانـده اسـت    که دو رکـ نـد  ک کدوم ش ۀر سجدکبعد از اتمام ذاگر  – 1
نـد و بعـد از سـالم نمـاز بالفاصـله دو      کعت چهارم بگذارد و نمـاز را تمـام   کد بنا را بر ریبا ،عتکر
اط مستحب در یاط نشسته انجام دهد و احتیت احتیبه نعت نماز کستاده و دو ریاط ایعت نماز احتکر
بعـد از   کن شیز دوباره بخواند و اگر ایند و نماز را نکن دستور عمل یه به همکست ن صورت آنیا

 ست. یاط مستحب الزم نیت احتیند و رعاکدوم باشد طبق همان دستور عمل  ۀسر برداشتن از سجد

ا پـنج  یـ عت خوانده اسـت  که چهار رکند ک کدوم ش ۀر سجدکام ذاگر نمازگزار پس از اتم -5
سـهو   ۀنـد و بعـد از آن بالفاصـله دو سـجد    کعت چهارم بگذارد و نماز را تمـام  کعت، بنا را بر رکر
دوم  ۀا در سجدیاول  ۀدوباره بخواند و اگر بعد از سجد اط مستحب نماز رایآورد و بنا بر احت یجاب

ن یاط مستحب در ایاگرچه احت ،نماز باطل است ردیگصورت ب کن شیر واجب اکو قبل از اتمام ذ
 ند و نماز را دوباره بخواند. که مطابق دستور فوق عمل کست صورت آن

ند و نماز را با تشهد ید بنشیبا ،ا پنجمیعت چهارم است کند در رک کستاده شیدر حال ااگر  – 6
 ۀاط دو سـجد یـ هـد و بنـا بـر احت   ن سه و چهار را انجام دیب کان ببرد و سپس دستور شیو سالم به پا

 جا انجام دهد. بی یرهاکذ یسهو برا ۀستادن و دو سجدیا یسهو برا

ند و نماز را با تشهد و ید بنشیا پنجم، بایعت سوم است کند در رک کستاده شیدر حال ااگر  – 3
 یبـرا  سـهو  ۀاط دو سـجد یـ ستاده بخواند و بنا بـر احت یاط ایعت نماز احتکند و بعد دو رکسالم تمام 

 جا انجام دهد. بی یرهاکذ یسهو هم برا ۀستادن و دو سجدیا

ند و نمـاز  ید بنشیبا ،است  ا پنجمیو ا چهارم یعت سوم کند در رک کستاده شیدر حال ااگر  – 8
عـت  کسـتاده و دو ر یاط ایعت نماز احتکان ببرد و پس از نماز بالفاصله دو ریرا با تشهد و سالم به پا

 یرهـا کذ یسهو برا ۀستادن و دو سجدیا یسهو برا ۀاط دو سجدیو بنا بر احت آورد یجابهم نشسته 
 جا انجام دهد. بی

ند و نماز را با تشّهد و ید بنشیبا ا ششمیعت پنجم است کند در رک کستاده شیدر حال ااگر  – 2
هـم  گـر  یسـهو د  ۀداط دو سـج یآورد و بنا بر احت یجاسهو ب ۀان برد و بالفاصله دو سجدیسالم به پا

د، در کـ اط مسـتحب مؤ یـ جا انجام دهد و بنـا بـر احت  بی یرهاکذ یسهو برا ۀستادن و دو سجدیا یبرا
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 چهار صورت آخر نماز را دوباره بخواند. 

3103 مسئلۀ  د نمـاز  یـ اط واجب نباید بنا بر احتیش آیانسان پ یح برایصح یهاکاز ش یکیاگر
رو گرداندن از قبله، نمـاز را از سـر    ند مثلکیه نماز را باطل مک یارکند و اگر قبل از انجام کرا بش
اط بـر او واجـب   یـ نمـاز احت  صورتی کـه اط واجب در یاحت بر بنا رد، نماز دوّمش هم باطل است،یگ

در هر دو صورت اگـر   ی، ولنیز نمازش باطل است ردیش از خواندن آن، نماز را از سر بگیباشد و پ
 ح است. یغول نماز شود، نماز دوّمش صحند دوباره مشکیه نماز را باطل مک یارکبعد از انجام 

3109 مسئلۀ ه قبالً گفته شد کگونه د همانیش آیح پیصح یهاکاز ش یکینمازگزار  یاگر برا
دا یـ پ کطـرف شـ   کیـ ا گمان به ین یقیه به سبب آنها ک ییزهایاگر چ یند، ولکر کواجب است ف

نـد  ک کر سـجده شـ  ال نـدارد مـثالً اگـر د   کند اشکر کبعد هم ف یمکچنانچه  رود،ین نمیشود از ب
 د. بیندازر یردن را به تأخکر کتواند تا بعد از سجده فیم

3101 مسئلۀ  ن برود یشتر باشد و بعد گمانش از بیطرف ب کیاگر نمازگزار در ابتدا گمانش به
س باشد کند و اگر بالعکعمل  کشود، موظّف است به دستور ش یمساو یو هر دو طرف در نظر و

د طـرف  یـ گر برود بایباشد و بعد گمانش به طرف د یساودر نظرش م کدر ابتدا دو طرف ش یعنی
 ند. کرد و نماز را تمام یگمان را بگ

3101 مسئلۀ ه تشـهّد نـدارد قبـل از    کـ  ییعتهاکا در ریه تشهّد بخواند کاگر نمازگزار قبل از آن
ه بعـد  کـ  ییهاکاز ش یکیا نه و در همان موقع یجا آورده است ه دو سجده را بکند ک کستادن شیا

 شود. ید نمازش باطل میش آیاو پ یح است براین صحیاز اتمام سجدت

3105 مسئلۀ  عت نمـاز  کر کیآن  ید برایه باکند ک یکخواند اگر شینشسته نماز مکسی که
ند ک یکز اگر شیآورد و نیجابعت نشسته کر کید یعت نشسته بخواند، باکا دو ریستاده یاط ایاحت
 یجـا عـت نشسـته ب  کآن دو ر یجـا  د بهیاستاده بخواند، بیاط ایعت نماز احتکآن دو ر ید برایه باک

 آورد. 

3106 مسئلۀ نـد  ک کن سه و چهار و پنج شیا بین سه و چهار، یستاده بیاگر نمازگزار در حال ا
 اورده است، نمازش باطل است. ین یجاعت قبل را بکه دو سجده از رکد یایادش بیو 

  
 اط ینماز احت

3103 مسئلۀ  ت یـ نماز بالفاصله ن د بعد از سالمیاط بر او واجب شده است باینماز احتکسی که
وع بـرود و  کـ و به ر حمد را بخواند ۀد و بعد از آن فقط سوریاالحرام بگوۀبیرکتند و کاط ینماز احت

دوم  ۀاط بر او واجب بـوده، پـس از سـجد   یعت نماز احتکر کیآورد، حال اگر  یجادو سجده را ب
دوم  ۀد بعد از سـجد یبوده بااط بر او واجب یعت نماز احتکتشهّد را بخواند و سالم دهد و اگر دو ر

 ند. کگر بخواند و بعد از تشهّد سالم دهد و نماز را تمام یعت دکر کی

3108 مسئلۀ ـ ینماز احت بِسْـمِ  » یاط سوره و قنوت ندارد و واجب است هنگام خواندن حمد حتّ
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 رد. ک یبه زبان جار راآن تید نیهم آهسته بخواند و نبا راآن «میاللّهِ الرَّحمنِ الرَّح

3102 مسئلۀ ه کـ را  یا در وسـط آن بفهمـد نمـاز   یـ اط یـ گزار قبل از خواندن نماز احتاگر نماز
 ست. یاط الزم نیردن نماز احتکح بوده است، خواندن و تمام یخوانده صح

3130 مسئلۀ اط بـر او واجـب   یه نماز احتک یابه گونهند، ک کنماز ش یعتهاکر ۀاگر در شمار
 او برطرف گردد، چند صورت دارد:  کش بعد از نماز یشود، ول

  ند.کعمل قبل  مسئلۀد مطابق یه خوانده درست بوده باک ینمازاط بفهمد یش از شروع نماز احتیاگر پ -3
ه کـ  یارکـ چنانچـه   م بـوده اسـت،  کنمازش  یعتهاکاط بفهمد رینماز احت ش از شروعیاگر پ -9
د و ه از نماز نخوانده بخوانـ کد آنچه یانجام نداده است، با ندکیآن نماز را باطل م یو سهو یعمد
سهو  ۀدو سجد هم گفته باشد ییجابیالم کاگر سهواً  .آورد یجاسهو ب ۀجا دو سجدبیسالم  یبرا
د نمـاز را اعـاده   یند انجام داده باکیه نماز را باطل مک یارک اگر آورد و یجاجا ببیالم ک یز براین
 ند. ک

اط بـوده اسـت، مـثالً    یحتنمازش به مقدار نماز ا یسرکاط بفهمد یاگر بعد از خواندن نماز احت -1
عـت خوانـده،   کاط بخواند و بعد بفهمد نماز را سه ریعت نماز احتکر کین سه و چهار، یب کدر ش

 ح است. ینمازش صح

ش کاط بوده مـثالً شـ  یمتر از نماز احتکنمازش  یسرکاط بفهمد یاگر بعد از خواندن نماز احت -1
عـت  که نماز را سه رکنده و بعد متوجه شده اط خوایعت نماز احتکن دو و چهار بوده است و دو ریب

نـد انجـام نـداده    کیه نماز را باطل مک یارکچنانچه  ه نماز باطل استکست آن یخوانده است، اقو
جـا  بیسـالم   یسـهو بـرا   ۀنـد و دو سـجد  کز را به نماز متّصل نما یسرکاط مستحب یباشد، بنا بر احت

نـد انجـام داده اسـت،    کیه نماز را باطل مـ ک یارکه چنانچ انجام دهد و نماز را هم دوباره بخواند و
 ند.کفقط نماز را اعاده 

اط بـوده اسـت، مـثالً    یشتر از نماز احتینمازش ب یسرکاط بفهمد یاگر بعد از خواندن نماز احت -5
ه نمـاز را  کـ اط خوانده است و بعد متوجه شـده  یعت نماز احتکر کین سه و چهار بوده و یش بکش

آن نمـاز را باطـل    یو عمـد  یه سـهو کـ  یارک اطیبعد از نماز احتچنانچه  ت،عت خوانده اسکدو ر
نـد و دو  کرا بـه نمـاز متّصـل     نمـاز  یسرکد یرده باشد، باکاورده مثالً پشت به قبله نین یجاند بکیم

ه نماز را باطل ک یارکچنانچه  جا انجام دهد و نماز را هم دوباره بخواند وبیسالم  یسهو برا ۀسجد
 ند. کد نماز را اعاده یجام داده است، باند انکیم

اط بوده است، بنـا بـر   یمتر از نماز احتکا یشتر ینمازش ب یسرکاط بفهمد ین نماز احتیاگر در ب -6
جـا  بیسالم  یسهو برا ۀنماز را بجا آورد و دو سجد یسرکند و کاط را رها یاط واجب نماز احتیاحت

 انجام دهد و نماز را هم دوباره بخواند. 

اط یـ اط بوده است بنا بـر احت ینماز احت ۀدازنمازش به ان یسرکاط بفهمد ین نماز احتیدر ب اگر – 3
 آورد.  یجاند و نماز را هم دوباره بکتمام اط را یواجب نماز احت
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ستاده یاط ایعت نماز احتکند و بعد از خواندن دو رک کن دو و سه و چهار شیاگر نمازگزار ب -8
 عت نشسته را بخواند. کاط دو ریست نماز احتیعت خوانده است، الزم نکدو ر ه نماز راکد یایادش بی

3133 مسئلۀ ا دو یسجده و تشهد  یاط واجب شود و هم قضاینمازگزار هم نماز احت یاگر برا
 آورد.  یجاواجبات را ب ۀیاط و بعد بقیداول نماز احتیسهو، با ۀسجد

3139 مسئلۀ ا نـه، یـ ده اسـت  آور یجـا ه بر او واجـب بـوده ب  کرا  یاطیند نماز احتک کاگر ش 
مشـغول   صـورتی کـه  ند و اگـر وقـت دارد در   کخود اعتنا ن کوقت نماز گذشته است به شچنانچه 

د یـ ند انجـام نـداده اسـت با   کیه نماز را باطل مک یارکنماز برنخاسته و ینشده و از جا یگریاردک
ده انجـام دا نـد  کیه نماز را باطل مک یارکا یشده  یگریار دکاط را بخواند و اگر مشغول ینماز احت
اط را بخواند و نماز را هم یاط، نماز احتیده است بنا بر احتیشکاد طول یاو ز کن نماز و شیا بیاست 

اط را بخواند و در فرض دوم و سوم، اگر نماز را یدوباره بخواند، هر چند در فرض اوّل اگر نماز احت
 است.  یافکدوباره بخواند 

3131 مسئلۀ ش آمـده اسـت،   یاو پـ  یاط برایب نماز احتاز موارد وجو یکیه کدارد  کاگر ش
 ال ندارد. کانجام دهد اش راآن اطاًیاگر احت یبخواند، ول راآن ستیالزم ن

3131 مسئلۀ نـد ک کآن شـ  یارهـا کاز  یکـ یاط اسـت در  یـ ه مشـغول نمـاز احت  ک یاگر موقع 
  ند.کخود اعتنا  کبه ش دیبانآورد و اگر محلّش گذشته،  یجاد بیمحل آن نگذشته باشد، باچنانچه 
3135 مسئلۀ شتر بگذارد و اگر طرف یند بنا را بر بک کاط شینماز احت یعتهاکر ۀاگر در شمار

ند و در هر دو صورت بنا بـر  کتمام  راآن متر بگذارد وکند، بنا را بر کی، نماز را باطل مکشتر شیب
 رد. یاط را بخواند و نماز را هم از سر بگیاط مستحب دوباره نماز احتیاحت

3136 مسئلۀ یجـا ب راآن طیا شـرا یـ از اجزاء  یکیه کند ک کاط شیز احتاگر بعد از سالم نما 
 ند. کخود اعتنا ن کا نه، به شیآورده 
3133 مسئلۀ عـت  کعـت دو ر کر کیـ  یجـا  ا مـثالً بـه  یند کاد یرا ز ینکاط ریاگر در نماز احت

اط را بخواند و بعد اصـل نمـاز را   یاط دوباره نماز احتیشود و بنا بر احتیاط باطل میبخواند، نماز احت
ح است و بنا بـر  یاد شود نمازش صحیا زیم ک اشتباهاًست ین نکه رک یزیچچنانچه  یخواند، ولز بین

 آورد.  یجاسهو ب ۀاط دو سجدیاحت

3138 مسئلۀ آنهـا در   بجـا آوردن ند اگر کسجده را فراموش  کیا یاط تشهّد یاگر در نماز احت
ه بعـد از  کـ سـت  آناط یـ احت ،ن نباشـد کمماین کار اگر  لیو ،دانجام دهد ین باشد باکوسط نماز مم

 آورد.  یجاز بیسهو ن ۀند و دو سجدکقضا  راآن ،احتیاط سالم نماز

  
 سهو  ۀسجد

3132 مسئلۀ شود: یسهو در سه مورد واجب م ۀسجد 

 عت. کا پنج ریعت خوانده که چهار رکند ک کدوم ش ۀاز سجد پس یعتکدر نماز چهار ر -3
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 آورد.  یجاسهو ب ۀد دو سجدیآن با یند، پس از قضاکهرگاه تشهّد را فراموش  -9

 بزند.  یحرف اشتباهاًنماز  در -1

 سهو بجا آورد:  ۀد بعد از سالم نماز دو سجدیاط باین در چهار مورد بنا بر احتیچنهم

 سالم دهد.  اشتباهاًعت اول کد، مثالً در ریجا سالم نماز را بگوبیگاه هر -3

 یجاسهو ب ۀاط واجب دو سجدیتآن بنا بر اح یبعد از قضا ندکسجده را فراموش  کیهرگاه  -9
 آورد. 

 ستد. یبا اشتباهاًند ید بنشیه باک ییا جایند یبنش اشتباهاًستد، ید بایه باک ییگاه جاهر -1

ان یـ نـده ب یآ مسـائل ن مـوارد در  یـ ام اکـ اح ،نـد کم کـ ا یبه نماز اضافه و  یزیچ اشتباهاًگاه هر -1
 شود. یم

3190 مسئلۀ  ه اسـت حـرف بزنـد واجـب     ش تمـام شـد  ه نمـاز کنیال ایا به خی اشتباهاًاگر انسان
 آورد.  یجاسهو ب ۀاست، دو سجد

3193 مسئلۀ سـهو   ۀشـود سـجد  یدا مـ یردن و مانند آن پکسرفه  ،دنیشکه از آه ک یحرف یبرا
 آورد.  یجاسهو ب ۀد واجب است دو سجدیا آخ بگویآه  اشتباهاًاگر مثالً  یست، ولیواجب ن

3199 مسئلۀ  الم کشود، همان یم ه در صورت عمد بودن، موجب باطل شدن نمازک یالمکهر
 گردد. یم سهو ۀسجدسهو موجب دو  یاز رو

3191 مسئلۀ دوباره خوانـدن   یح بخواند، برایصحطور به ه غلط خوانده دوبارهکرا  یزیاگر چ
 ست. یالزم ن سهو ۀسجدآن 

3191 مسئلۀ لّم حساب شود، کمرتبه ت کیآن  ۀحرف بزند و عرفاً هم یاگر در نماز سهواً مدّت
 آورد.  یجاسهو ب ۀسجددو 

3195 مسئلۀ  ۀسـجد اط واجـب بعـد از نمـاز دو    ید بنا بر احتیحات اربعه را نگویتسب تباهاًاشاگر 
 آورد.  یجاسهو ب

3196 مسئلۀ عِبَادِ  ینَا وَ عَلَیأَلسَّالَمُ عَلَ»د: ید سالم نماز را بدهد اشتباهاً بگویه نباک ییاگر در جا
د، ین دو سالم را بگویاز ا یا مقداری« اتُهُکبَرَاللَّهِ وَ  ةحْمَمْ وَ رَکیأَلسَّالَمُ عَلَ»د: یا بگوی« نَیاللَّهِ الصَّالِحِ
 . بجای آورد سهو ۀسجدد دو یاط واجب بایبنا بر احت
3193 مسئلۀ سـهو  ۀسـجد د دو یـ هر سه سـالم را بگو  اشتباهاًد سالم دهد یه نباک ییاگر در جا 
، بهتـر اسـت دو   «اتُهُکوَ بَرَاللَّهِ  ةَُحْمَوَ ر یُّهَا النَّبِیأَ کیأَلسَّالَمُ عَلَ»د: یفقط بگو اًسهو است و اگر یافک

 . بجای آورد سهو ۀسجد
3198 مسئلۀ  رده و واجـب اسـت هـر چـه     کـ واجب را عمداً انجام ندهد گنـاه   سهو ۀسجداگر

انجام دهد  راآن د هرگاه متوجّه شدیانجام ندهد، با یفراموش به سببو اگر  بجای آورد راآن زودتر
 ست نماز را دوباره بخواند. یو در هر دو صورت الزم ن

3192 مسئلۀ  د بعد از تمام ید بایایادش بیند و در نماز واجب بعد کرا فراموش  سهو ۀسجداگر
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 . بجای آورد راآن ردن نماز فوراًک
3110 مسئلۀ  عـت بعـد   کوع رکند اگر قبل از رکا تشهد را فراموش یسجده  کیاگر نمازگزار

جـا  بیام یق یاط واجب برایجا آورد و بعد از نماز بنا بر احتب راآن د واجب است برگردد ویایادش بی
ا تشـهد را  یـ سجده  کیه کد یایادش بیا بعد از آن یوع کاگر در ر ، ولیبجای آورد سهو ۀسجددو 
اط یند و بنا بر احتکد بعد از سالم نماز، سجده و تشهد را قضا یرده است باکعت قبل فراموش کاز ر
بجـای  ان تشـهد  یسـ ن یبرا سهو ۀسجددو  یواحده و بنا بر اقو ۀسجد یفراموش یبرا سهو ۀسجددو 

 ند. کا مستحب یت واجب یقصد قربت مطلقه بدون ن سهو ۀسجدو در تشهد  آورد

3113 مسئلۀ ش آمـده اسـت، الزم   یاو پـ  یبـرا  سـهو  ۀسـجد از مـوارد   یکیه کدارد  کاگر ش
 ال ندارد. کانجام دهد اش راآن اطاًیاگر احت ی، ولبجای آورد راآن ستین

3119 مسئلۀ  ا دوبـار  یبر او واجب شده است  سهو ۀسجدبار دو  کیدارد مثالً  کشکسی که
 است.  یافک بجای آورد سهو ۀسجدبار دو  کیاگر 

3111 مسئلۀ  اط یـ اد شده است بنـا براحت یا زیم ک یاسجده اشتباهاً سهو ۀسجداگر بداند در دو
 . بجای آورد سهو ۀسجددوباره 
3111 مسئلۀ بـر   راآن تیست نیند، الزم نکیم سهو ۀسجده پس از سالم نماز قصد ک یهنگام
 است.  یافکدهد یه سجده انجام مکنیه تنها توجه به اکبلاورد یزبان ب

   
 سهو ۀسجددستور 

3115 مسئلۀ  ه نمازگزار بعد از سالم نماز بدون فاصله، با توجـه بـه   کست آن سهو ۀسجددستور
ح اسـت بگـذارد و   یه سـجده بـرآن صـح   ک یزیچ یرا رو یشانیاط واجب پیسجده رود و بنا بر احت

گاه سر از سجده بـردارد و  آن «اتُهُکاللَّهِ وَ بَرَ ةُحْمَوَ رَ یُّهَا النَّبِیُأَ کیهِ، أَلسَّلَامُ عَلَبِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّ»د: یبگو
ف بخوانـد و سـالم آخـر را    یـ و پس از آن تشهّد خف خواندهر را کن ذیگر به سجده رود و همیبار د
 د. یبگو

3116 مسئلۀ کتن، پـا نماز معتبـر اسـت ماننـد وضـو داشـ      ۀاط واجب آنچه در سجدیبنا بر احت 
ن، یبدن بر زم یواجب، رو به قبله بودن، گذاشتن هفت جا به اندازۀبودن بدن و لباس و پوشش بدن 

ز یـ ن سـهو  ۀسـجد ان دو سجده، در یح است و نشستن میه سجده بر آن صحک یزیبر چ یشانینهادن پ
 ت شود. یرعا

  
 سجده و تشهّد فراموش شده  یقضا

3113 مسئلۀ راآن یده اسـت و پـس از نمـاز قضـا    رکـ ه انسان فرامـوش  کرا  یسجده و تشهد 
بـودن بـدن و لبـاس، روبـه قبلـه بـودن،        کط نماز، ماننـد پـا  یآورد، واجب است تمام شرایم یجاب

 گر را داشته باشد. یط دیطهارت از حدث و شرا
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3118 مسئلۀ  عـت بعـد   کوع رکـ ش از رینـد و پـ  کرا فرامـوش   یا تشـهد یاگر نمازگزار سجده
از  کیـ هـر   یاط بـرا یردن نماز بنا بر احتکم دهد و پس از تمام انجا راآن ند وید بنشید، بایایادش بی
ا بعـد از آن متوجّـه   یـ وع کـ دن بـه ر یاگر بعد از رس یانجام دهد، ول سهو ۀسجدجا دو بیر کام و ذیق

 ۀسـجد و بعـد از آن دو   بجای آورد راآن یط نماز، قضایت تمام شراید پس از سالم با رعایشود، با
 ز انجام دهد. ین سهو

3112 مسئلۀ ر را دارد: یاز دو صورت ز یکیا تشهّد فراموش شده یه سجد 

ه کد یایادش بیعت آخر نماز باشد و بعد از سالم نماز کا تشهّد فراموش شده از ریاگر سجده  -3
ند انجام نداده باشـد بنـا بـر    کینماز را باطل م آن یو سهو یه عمدک یارکچنانچه  ن صورتیدر ا
ا تشهّد فراموش شده را انجام دهد و بعد از آن نماز را یسجده اط واجب بدون قصد ادا و قضا، یاحت

نـد و عـالوه بـر    کتشهّد با سالم تمام  یسجده، با تشهّد و سالم و در صورت قضا یدر صورت قضا
از سالم و تشهّد  کیهر  یز برایآورد و نیم یجاا سجده بیتشهّد  یقضا یه براک یسهو ۀسجددو 
آن نمـاز را باطـل    یو سـهو  یه عمـد کـ  یارکو اگر  بجای آورد هوس ۀسجدجا، دو بیالم کا یجا بی
انجام دهـد   سهو ۀسجدآنها را با  یادش آمد، قضایه کنیست همآن یند، انجام داده باشد، اقوکیم

 ند. کح است اگرچه بهتر است نماز را اعاده یو نمازش صح

د بعـد از سـالم نمـاز    یـ باه کـ گـر باشـد   یعات دکا تشهّد فراموش شده مربوط به ریسجده  اگر -9
 ز انجام دهد. ین سهو ۀسجدو سپس دو  بجای آوردند و کت ین راآن یقضا

3110 مسئلۀ  عـت اول و  کسـجده از ر  کیـ ند مثالً کا تشهّد را چند مرتبه فراموش یاگر سجده
آنها الزم  یه براک یسهو یهاهر دو را با سجده ید بعد از نماز، قضایعت دوم ، باکسجده از ر کی

 دوّم را دوّم انجام دهد.  یرا اول و قضا یاول یاط قضایدهد و بنا بر احت است، انجام

3113 مسئلۀ  دام که هر کست اط واجب آنیند، احتکتشهّد را فراموش  کیسجده و  کیاگر
 کیـ اطـاً  یاول فرامـوش شـده اسـت، احت    کیم ادکند و اگر نداند کرده اوّل قضا کرا اوّل فراموش 

 کیـ سـجده و بعـد    کیـ تشـهّد و   کیا ی، بجای آوردگر یسجده د کیتشهّد و بعد  کیسجده و 
 رده است. که فراموش شده، قضا ک یبیترتبه ند سجده و تشهّد را کن یقیتا  بجای آوردگر یتشهّد د

3119 مسئلۀ در  سـهواً ا یـ ه اگر عمـداً  کند ک یارکا تشهّد یسجده  ین سالم نماز و قضایاگر ب
بجـای  سـجده و تشـهّد را    ید قضـا یبا ،ردنکه مانند پشت به قبل ،شودیفتد نماز باطل مینماز اتّفاق ب

 بهتر است نماز را هم دوباره بخواند.  ، ولیح استیو نمازش صح آورد

3111 مسئلۀ  نـد و هـر   کد هـر دو را قضـا   یـ با ،کرده استفراموش  ا تشهّد رایاگر نداند سجده
 ال ندارد. کاش بجای آورددام را اوّل ک

3111 مسئلۀ سـهو  ۀسـجد آن  یه بـرا کد نک یارکا تشهّد یسجده  ین سالم نماز و قضایاگر ب 
 ۀسـجد ند، دو کیه سجده و تشهّد را قضا مکبزند، واجب است عالوه بر آن یواجب است مثالً حرف

 . بجای آوردجا بیالم ک یگر براید سهو ۀسجداط مستحّب دو یا تشهد و بنا بر احتیسجده  یقضا یبرا سهو
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3115 مسئلۀ سـت قضـا   یب نا نـه، واجـ  یـ رده است کا تشهّد را فراموش یدارد سجده  کاگر ش
بر او واجـب   سهو ۀسجدهم  یگریار دک یند اگر براکا تشهّد را قضا ید سجده یباکسی که  ند وک

گر را ید یهاند و بعد سجدهکا تشهد را قضاید بعد از نماز ابتدا سجده یاط واجب بایشود، بنا بر احت
 . بجای آورد

3116 مسئلۀ ا نـه، یـ اسـت   ا تشـهّد فرامـوش شـده را انجـام داده    یسجده  یدارد قضا کاگر ش 
اط یـ ه اگر وقت نماز گذشته باشد هـم بنـا بـر احت   کند، بلکد قضا یوقت نماز نگذشته باشد باچنانچه 

 انجام دهد.  راآن یواجب قضا

   
 ط نماز یو شرااجزاء ردن کاد یا زیم ک

3113 مسئلۀ کیـ نـد، اگرچـه   کاد یـ ا زیـ م کـ از واجبات نماز را عمداً  یزیگاه نمازگزار چهر 
 شود. یم حرف باشد، نمازش باطل

3118 مسئلۀ  ن کرچنانچه  ند،کاد یا زیم کنماز را  یاز اجزا یزیچ ،مسئلهل ندانستن یدلبه اگر
رده باشد نمـازش  کن یوتاهک مسئلهدر دانستن چنانچه  ن نباشدکشود و اگر ریباشد، نمازش باطل م

 ند. کاط واجب اعاده یح است وگرنه بنا بر احتیصح

3112 مسئلۀ  ا یـ ا غسـل خـود را انجـام نـداده     یوضو نماز متوجه شود  حالهرگاه نمازگزار در
بعـد از  چنانچه  ا غسل انجام دهد ویبا وضو  راآن بزند و دوباره به همانجام داده است، نماز را باطل 

 ند. کقضا  است و اگر وقت گذشته بجای آوردد دوباره نماز را با وضو و غسل ینماز بفهمد با

3150 مسئلۀ  شتر از آخر نماز را نخوانـده  یا بیعت کر کیه کد یایادش بیاگر قبل از سالم نماز
 . بجای آوردرده که فراموش کرا  ید مقداریاست، با
3153 مسئلۀ  شتر از آخر نماز را نخوانـده  یا بیعت کر کیه کد یایادش بیاگر بعد از سالم نماز
 ،شـود یموجب باطل شدن نماز م اًا اشتباهی اًه انجام آن عمدکانجام داده است  یارکچنانچه  است،

 ید فوراً مقـدار ی، بااست ردهکن یارکن ینمازش باطل است و اگر چن، است ردهکبله مثالً پشت به ق
الم کـ از تشهّد و سالم و  کیهر  یاط واجب برایانجام دهد و بنا بر احت است، ردهکه فراموش کرا 
 انجام دهد.  سهو ۀسجد، دو جابی

3159 مسئلۀ   ر وقـت  د دوبـاره بخوانـد و اگـ   یـ اگر بفهمد نماز را قبل از وقت خوانـده اسـت، با
بجـای  ا به طرف چـپ قبلـه   یا به طرف راست یند و اگر در وقت بفهمد پشت به قبله کگذشته قضا 

پشت به قبله خوانده است بنا بر  صورتی کهد دوباره بخواند و اگر وقت گذشته، در یه است، باآورد
، است ها چپ بودینشود و اگر به طرف راست  کاط ترین احتیه اکست نیا یند و اولکاط قضا یاحت

 باشد.  یم شرعکح ندانستن به خاطره عمل او کنیست مگر ایقضا الزم ن

   
 نماز مسافر 

3151 مسئلۀ یعتـ کدو ر یعنـ یسـته  کظهر، عصر و عشا را ش ید نمازهایمسافر با هشت شرط با 
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 ر است: یب زیترتبه ط یست و آن شرایز درست نیاو ن ۀبخواند و روز
 هزار و هفتصد و پنجاه متر نباشدد پنج حدو ،یمتر از هشت فرسخ شرعکسفر او شرط اول: 

3151 مسئلۀ سته بخواند، چه بخواهد کد نماز را شیاگر رفتن و برگشتن او هشت فرسخ باشد با
 ه نخواهد ده روز در مقصد بماند. کنیر آن، به شرط ایا در غیدر همان شب و روز برگردد 

3155 مسئلۀ  سته کد نمازش را شیبا یرفتن و برگشتن او هشت فرسخ است در صورتکسی که
ن اگر راهِ رفتن سه فرسـخ و راهِ برگشـتن پـنج    یمتر از چهار فرسخ نباشد، بنابراکه رفتن او کبخواند 

 د نماز را تمام بخواند. یفرسخ باشد با

3156 مسئلۀ ه سفرش هشت فرسـخ  کا نداند یمتر باشد کاز هشت فرسخ  یاگر سفر او مختصر
ست یق و تفحّص الزم نیتحق یبنا بر اقو کامل بخواند و در صورت شکد نماز را یمتر، باکا یاست 

 ند. کق یاو مشقّت نداشته باشد بهتر است تحق یق برایتحق صورتی کهاگر چه در 

3153 مسئلۀ  د: یآیمدست به شود و یر ثابت میز یراههامسافت از 

 ق و پرسش. یق تحقیآمده از طردست به ن یقیعلم و  -3

 ن گردد. یقیعلم و  باعثه کع و معروف باشد یشا یقدر به – 9

 دو نفر باشد.  یه همان گواهک یشرع ۀنیب -1

 د. یآدست به نان یه عادتاً از سخن او اطمکا موثّق یعادل و  کی یگواه -1

گردد، مگر یم ینان عادینصب شده است و نوعاً موجب اطم راههاه در ک ییها و تابلوهانشانه -5
نفـر   کیارم اگر قول ن صورت و صورت چهیه خطاست. در اکند کدا یپ یه انسان علم وجدانکآن

رد و یـ و روزه را بگبخوانـد  و هـم تمـام    سـته که هم نماز را شکست اط آنینان بخش نباشد، احتیاطم
 . بجای آوردنیز  راآن یقضا
3158 مسئلۀ  سته بخوانـد و بعـد   کن دارد سفرش هشت فرسخ است اگر نماز را شیقیکسی که

خوانـد و اگـر وقـت خـارج     عـت ب که هشت فرسخ نبوده، واجب است همان نماز را چهار رکبفهمد 
 ند. کشده است قضا 

3152 مسئلۀ  ست و نمـازش را تمـام بخوانـد و بعـد     ین دارد سفرش هشت فرسخ نیقیکسی که
ند و اگر کد اعاده یدر وقت معلوم شود، نماز را با صورتی کهه هشت فرسخ بوده، در کمعلوم شود 

 ست. قضا وجوبعدم  یند، گرچه اقوکه قضا کست اط آنیبعد از وقت معلوم شود، احت

3160 مسئلۀ  ا نه، اگـر  یه هست کدارد  کا شیست ین دارد سفرش هشت فرسخ نیقیکسی که
ن داشته و مسـافرت  یسفرش مقصد مع صورتی کهه هشت فرسخ بوده است، در کن راه بفهمد یدر ب

ه تا آن مقصد هشت فرسخ مسافت وجـود  کدانسته ینم یرده است، ولکن را قصد یبه آن مقصد مع
د نمازش یباشد و چه نباشد، با یراه به مقدار مسافت شرع ۀماند یصورت چه باق نیا نه، در ایداشته 
 سته بخواند. کسته بخواند و اگر تمام خوانده دوباره شکرا ش

3163 مسئلۀ ند و در وسط راه سـفر بـه سـن    کقصد مسافت  دهیه به سن بلوغ نرسک یااگر بچه
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 بـه انـدازۀ  سفر او  یه مابقکنیالو سته بخواند وکرا ش یعتکچهار ر یبلوغ برسد، واجب است نمازها
 ینمازهـا  یامر مسـتحبّ  کیصورت به  دیز اگر قبل از بلوغ بخواهد نماز بخواند بایمسافت نباشد و ن

 اورد. ین یجاز بیسته را نکشیسته بخواند و نوافل نمازهاکرا ش یعتکر رچها

3169 مسئلۀ ت و متر از چهار فرسخ است چند مرتبه رفـ کآنها  ۀه فاصلک ین دو محلّیاگر در ب
 د نماز را تمام بخواند. یهشت فرسخ شود، با جمعاًاگرچه  ،ندکآمد 

3161 مسئلۀ ّاز چنانچـه   متـر از هشـت فرسـخ اسـت    کاز دو راه  یکیدو راه دارد و  یاگر محل
د نمازش یشتر است برود بایه بک یامل و چنانچه از راهکند نمازش کمتر است مسافرت که ک یراه
 سته بخواند. کرا ش

3161 مسئلۀ ره و یـ بکن جهـت بـالد   یـ شهر است و در ا ین ساختمانهایمبدأ هشت فرسخ آخر
 یابـه گونـه  شهر بزرگ  کی یهاه محلّهکندارند مگر آن یفرق ،و بزرگ کوچک یشهرها ،رهیصغ
ـ    کیـ ه از کـ را  یه چند محل حساب شوند و شخصکگر دور و جدا باشند یدکیاز   ۀمحلّـه بـه محلّ
 رده است. کند مسافرت یگر برود بگوید

  
 از ابتدا قصد هشت فرسخ را داشته باشدشرط دوم: 

3165 مسئلۀ ند و بعد از کمتر از هشت فرسخ است مسافرت کاش ه فاصلهک ییبه جا یسکاگر
شود، چـون از ابتـدا قصـد هشـت     یه با هم هشت فرسخ مکبرود  ییجابه ند کدن به آنجا قصد یرس

ه کـ نیا ایت فرسخ برود اگر بخواهد از آنجا هش ید نماز را تمام بخواند، ولیفرسخ را نداشته است با
ه مجمـوع رفـت و   کـ خواهـد ده روز بمانـد، برگـردد    یه مـ ک ییا جایچهار فرسخ برود و به وطنش 

 سته بخواند. کد نماز را شیشود، بایبرگشت هشت فرسخ م

3166 مسئلۀ ه از اول قصـد رفـتن بـه هشـت     کـ سته بخواند کتواند نمازش را شیم یمسافر زمان
ه کـ ن باشد یا روستا خارج شود و قصدش ایاز شهر  یسکاگر ن یرا داشته باشد، بنابرا یفرسخ شرع

نـد در  کیدا مـ یق پیه رفکنان داشته باشد یاطم صورتی کهرد هشت فرسخ برود، در کدا یق پیاگر رف
د نماز ینان نداشت بایسته بخواند و اگر اطمکد نمازش را شیواقع علم به حصول شرط داشته باشد، با

 را تمام بخواند. 

3163 مسئلۀ ماننـد   ،ه سفرشان چنـد فرسـخ اسـت   کدانند ینم ، ولیروندیه سفر مه بک یسانک
اگر  ، ولید تمام بخوانندیهر قدر هم بروند نمازشان را با ،هستند یاگمشده یه در جستجوک یسانک

هشت فرسخ  ۀدر آنجا بمانند، فاصله به انداز خواهند ده روزیه مک ییا جایهنگام بازگشت به وطن 
ه چهـار  کـ نـد  کن رفـتن قصـد   یه اگر در بـ کگونه سته بخوانند، همانکرا ش است نمازباشد، واجب 

سـته  کد نمـازش را ش یـ ن رفت و برگشت هشـت فرسـخ باشـد، با   یفرسخ برود و برگردد و مجموع ا
 بخواند. 

3168 مسئلۀ  ا چهار فرسخ رفت و چهار فرسخ برگشت را یاز ابتدا قصد هشت فرسخ کسی که
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ه کـ دور شـود   یاانـدازه  ه از مبـدأ بـه  کـ  یود، هنگـام راه بـر  یمـ کاگـر هـر روز مقـدار     یدارد، حتّ
سفر شده اسـت و   ۀرد محدودمتعارف اذان شهر را هم نشنود، وا یند و صدایشهر را نب یساختمانها

 سته بخواند. کش د نمازش رایبا

3162 مسئلۀ  ه از خـود  کـ  یگـذار اسـت، ماننـد خـدمت    یگـر یار دیـ در سـفر در اخت کسی که
شتر است یا بیه سفر او هشت فرسخ کداند یند، اگر مکیمور سفر مه با مأک یا متّهمیندارد  یاریاخت
تواند بپرسد نماز خـود  یاگر نم یاط بپرسد، ولیداند بنا بر احتیسته بخواند و اگر نمکد نماز را شیبا

 را تمام بخواند. 

3130 مسئلۀ  داشـته باشـد    کا گمان و شیاست اگر بداند  یگریار دیدر سفر در اختکسی که
د نمـاز را  یـ دهـد، با یز به سفر ادامه نمیشود و خود نیبه چهار فرسخ از او جدا مدن یش از رسیه پک

 تمام بخواند. 

3133 مسئلۀ  یمسافت شرع به اندازۀاست، اگرچه بداند او  یگریار دیدر سفر در اختکسی که 
دن بـه چهـار   یش از رسیه پکداشته باشد  کش یحت یا بنا بر اقویا ظن ین یقیخواهد رفت منتها اگر 

ه احتمال دهـد  کن باشد یاو ا کاگر منشأ ش ، ولید نماز را تمام بخواندیشود، بایاو جدا م فرسخ از
د نمـاز را  یـ د، چه احتمال او در نظر مردم بجا باشد و چه نباشـد، با یآیش میسفر پ ۀادام یبرا یمانع
 رده است. کرا قصد مسافت یسته بخواند زکش

  
دن به چهار فرسخ یصرف نشود، پس اگر قبل از رسن راه از قصد هشت فرسخ منیدر بشرط سوّم: 

 د نماز را تمام بخواندیا مردد شود، بایاز قصد خود برگردد، 

3139 مسئلۀ سـفر منصـرف شـود و بخواهـد      ۀدن به چهار فرسـخ از ادامـ  یاگر مسافر بعد از رس
 یواند، ولد نماز را تمام بخیا در رفتن و ماندن مردّد شود، بایا بعد از ده روز برگردد یبماند  جاهمان

 سته بخواند. کد نماز را شیاگر قصد داشته باشد قبل از ده روز برگردد با

3131 مسئلۀ نـد و بعـد   کت کشتر است حریا بیه هشت فرسخ ک یرفتن به محلّ یاگر مسافر برا
 ییرده تا جـا کت که حرک یبرود، چنانچه از محلّ اول یگرید یبخواهد جا از راه یاز رفتن مقدار

سته بخواند، کد نماز را شیا رفت و برگشت باشد، بایم یمستقطور به سخخواهد برود هشت فریه مک
 ر او عوض شده باشد. یهر چند مس

3131 مسئلۀ ه به هشت فرسخ برسـد بـر ادامـه دادن    کند و قبل از آنکسافر قصد مسافت باگر م
د تـا آخـر   یـ ه ادامـه دهـد، با  کـ رد یـ م بگیه مردّد است نـرود و بعـد تصـم   ک یراه مردّد شود و هنگام

راه بـرود و بعـد    یه مردّد است مقـدار ک ین است اگر موقعیچنهمبخواند، سته کنماز را ش مسافرت
 ا چهار فرسخ برود و برگردد. یگر برود یه هشت فرسخ دکرد یم بگیتصم

3135 مسئلۀ ه به هشت فرسخ برسد مردّد شود کش از آنیپ ، ولیندکت راگر مسافر قصد مساف
راه  ۀیـ ه بقکرد یم بگیراه برود و بعد تصم یست مقداره مردّد اک یا نه و هنگامیراه را برود  ۀیه بقک
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هشت فرسـخ باشـد،    ۀانداز به انضمام برگشتن، اگر به لوسفر او و ۀماند ین صورت باقیرا برود در ا
متر از هشـت فرسـخ باشـد واجـب اسـت نمـاز را تمـام        کسته بخواند و اگر کواجب است نماز را ش

هشـت   جمعـاً رود ید مـ یـ م جدیه بعد از تصمک ین و راهه قبل از مردّد شدک یراهچنانچه  بخواند،
 .سته و هم تمام بخواندکاط واجب نماز را هم شیفرسخ باشد، بنا بر احت

  
شـتر در  یا بیـ ا ده روز یـ دن به هشت فرسخ از وطن خود بگـذرد  ینخواهد قبل از رسشرط چهارّم: 

  بماند ییجا
3136 مسئلۀ  ا ده روز در یـ بگـذرد   دن به هشت فرسخ از وطـن یخواهد قبل از رسیمکسی که
ـ یمردّد است از وطن بگذرد کسی که  زیبماند و ن یمحلّ بمانـد، اگـر از مانـدن ده     یا ده روز در محلّ

راه هشت  ۀماند یاگر باق ، ولید نماز را تمام بخواندیا ماندن در وطن منصرف شود باز هم بایروز و 
سـته  کد نمـاز را ش یـ ت جدکـ از حر د بعـد یـ ا چهار فرسخ و بخواهد برود و برگـردد با یفرسخ باشد 

 بخواند. 

  
 رده باشدکسفر ن یار حرامکانجام  یا برایاصل سفر او حرام نباشد  شرط پنجم:

3133 مسئلۀ ه کـ برونـد   یپدر و مادر به سـفر  یا فرزند با وجود نهیشوهر  ۀاگر زن بدون اجاز
حـج واجـب باشـد،     اگر سفر آنها مانند سـفر  ، ولید نماز را تمام بخوانندیآنان واجب نباشد با یبرا
 سته بخوانند. کد شیبا

3138 مسئلۀ د یت و آزار پدر و مادر باشد حرام است و انسان بایه موجب اذک یر واجبیسفر غ
 رد. یدر آن سفر نماز را تمام بخواند و روزه هم بگ

3132 مسئلۀ  در  ، گرچـه نـد کیار حرام هم سفر نمـ ک یست و برایسفر او ذاتاً حرام نکسی که
 سته بخواند. کد نماز را شیند، باکبت یغهم انجام دهد مثالً  یتیسفر معص

3180 مسئلۀ نـد، نمـازش   کنـد مسـافرت   ک کاز واجبات را تر یکیه کنیا یاگر مخصوصاً برا
از واجبات را  یکیدر مسافرت  ، ولیندکواجب مسافرت ن کتر یتمام است، امّا اگر مخصوصاً برا

بجـای  هـم تمـام    سـته و که هـم ش کست اط مستحب آنیسته بخواند و احتکد نماز را شیند باک کتر
فرار از  یه براکروه است کال ندارد، گرچه مکند اشکرد مسافرت یه روزه نگکنیا یو اگر برا آورد

 ند. کروزه مسافرت 

3183 مسئلۀ باشد  یند غصبکیه با آن مسافرت مک یالهیوس ، ولیاگر سفر او ذاتاً حرام نباشد
 سته و هم تمام بخواند. کش د نماز را همیاط واجب بایند بنا بر احتکمسافرت  ین غصبیا در زمی

3189 مسئلۀ  ا یـ بـه ظـالم    کمکند، اگر سفر او کسفر  یبه خواست خود همراه ظالمکسی که
 یا مـثالً بـرا  یـ اگر ناچـار باشـد    ، ولید نماز را تمام بخواندیت او باشد، سفرش حرام است و بایتقو

 سته است. کند نمازش شکبا او مسافرت  ینجات دادن مظلوم
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3181 مسئلۀ سـته  کد نمـاز را ش یـ سـت و با ینـد حـرام ن  کدش مسافرت ح و گریاگر به قصد تفر
 بخواند. 

3181 مسئلۀ یبراچنانچه  ، ولیار برود نمازش تمام استکبه ش یگذرانلهو و خوش یاگر برا 
اط یـ ردن مـال بـرود، احت  کـ اد یـ سـب و ز ک یاگر برا .سته استکار رود نمازش شکمعاش به ش ۀیته

 ند. کرد و قضا هم بیروزه را بگ و بجای آوردسته و هم تمام که نماز را هم شکست واجب آن

3185 مسئلۀ  رد و راه کـ هنگـام برگشـتن توبـه    چنانچه  رده استکت سفر یمعص یبراکسی که
رده اسـت و  کـ سته بخواند و اگـر توبـه ن  کد در بازگشت نماز را شیبازگشت او هشت فرسخ باشد با

 واند. سته و هم تمام بخکاط واجب هم شیاب حرام نباشد، بنا بر احتکارت یخود برگشتن برا

3186 مسئلۀ  چنانچـه ت برگـردد  ین راه از قصد معصـ یت است اگر در بیسفر او معصکسی که 
د نماز را یا چهار فرسخ باشد و بخواهد برود و قبل از ده روز برگردد، بایراه هشت فرسخ  ۀماند یباق
 سته بخواند. کش

3183 مسئلۀ  راه را  ۀیـ ه بقکند کن راه قصد یرده است اگر در بکت سفر نیمعص یبراکسی که
صـورتی  سته خوانده اسـت در  که شکرا  یینمازها ، ولید نماز را تمام بخواندیت برود بایمعص یبرا
 یح است و اگر هشت فرسخ نباشد، اگرچه اقویشده، هشت فرسخ باشد صح یمقدار مسافت ط که
 ند. کبهتر است نماز را اعاده  ، ولیح استیه صحکست آن

  
دا یـ پ کننـد و هـر جـا آب و خـورا    کین گردش مابایه در بکنباشد  ینانیاز صحرانش شرط ششم:

 روند یگر مید یبه جا یمانند و پس از چندینند مک

3188 مسئلۀ  وانـاتش سـفر   یردن منـزل و چراگـاه ح  کدا یپ ینان صرفاً برایاز صحرانش یکیاگر
اط واجب ینداشته و با بنه و دستگاه نباشد و سفر او هشت فرسخ باشد، احت ینیند و حالت صحرانشک
 سته و هم تمام بخواند. کزش را هم شه نماکست آن

3182 مسئلۀ د نماز را یند باکارت، حجّ، تجارت و مانند آن سفر یز ین صرفاً برایاگر صحرانش
 سته بخواند. کش

  
 شغل او مسافرت نباشد شرط هفتم: 

3120 مسئلۀ  ار کـ  ی، اگر بـرا یشتک یشغل او سفر است مانند راننده، خلبان و ناخداکسی که
سـته  کات، واجـب اسـت نمـازش را ش   یـ خـدا و عتبـات عال   ۀانـ ارت خیـ ند مثالً زکمسافرت  یگرید

 ین را بـرا یمـا و ماشـ  ی، هواپیشـت کخود ماننـد   ۀیل نقلیاگر راننده، خلبان و ناخدا، وسا ، ولیبخواند
 امل بخوانند. کد نمازشان را یه دهند و خودشان هم همراه باشند بایراکارت یز

3123 مسئلۀ َآنهـا   ی، اگـر عرفـاً مسـافرت بـرا    یدارهام حملیاروان حج در اکر یدار و مدلهمَح
ست نمـازش  یاگر شغلش مسافرت ن ، ولیتمام بخواند یدارد نماز خود را هنگام حملهیشغل باشد با
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ن یـ شـد در ا کشـتر آن طـول ب  یا بیـ او در تمـام سـال    یداره اگر حملهکسته است و اظهر آنست کش
 صورت شغل حساب شده و نمازش تمام است. 

3129 مسئلۀ ه کـ  ی، معلّمـان یو انتظـام  ینظام یروهایهان نار، فرماندهیسوران شهیبازرگانان و پ
مـا و قطـار و   یداران هواپبانان، مهمـان بانان و راهمیست، مأموران گشت مانند سیارشان ثابت نکمحل 

ننـد،  کین شهرها رفت و آمد میارشان چند شهر است و همواره در بکه محل ک یسانکز یو ن یشتک
شتر روزهـا از منـزل   یا بیه هر روز ک یه اشخاصکرند، بلینند و روزه هم بگد نمازشان را تمام بخوایبا

باشد، نمازشـان تمـام    یشگین امر موقّت نبوده و همیا صورتی کهنند، در کیارشان سفر مکبه محلّ 
د و یـ خر یشتر روزهـا بـرا  یا بیهر روز  ، ولیار دارندکان و محل که دک یسانک اندنیچنهماست و 

 نند. کیسفر م ۀ خودارخانکا یفروش جنس مغازه 

3121 مسئلۀ  ه مجبور است هر هفته معموالً چنـد روز بـه شـهر    ک یگریا هر شخص دیدانشجو
دائـم  »م کـ نـد، در ح کسـفر   یگـر یار دکا یس یتدر یاست برا یه به مقدار مسافت شرعک یگرید

 م مسافر را دارد. کدر سفر اول ح یح است، ولیاش صحو نمازش تمام و روزهبوده « السّفر

3121 مسئلۀ اند و ردهکگوسفندان انتخاب ن یچرا یرا برا یه محل مخصوصکار یس یچوپانها
 ت هستند، نمازشان تمام است. کشتر سال به دنبال گوسفندان در حریا بیدر تمام سال 

3125 مسئلۀ ر یه نوعـاً در حـال مسـافرت هسـتند و سـا     کـ  یشـت کا یـ ما، قطار یداران هواپمهمان
ان بماننـد و پـس از آن دوبـاره    کم کیده روز در ه چنانچ ه شغل آنها عرفاً مسافرت استک یسانک

سـفرها   ۀیـ در بق ، ولـی سـته بخواننـد  کد نمازشـان را ش یـ نند، در سفر اول بعد از ده روز باکمسافرت 
 نمازشان تمام است. 

3126 مسئلۀ  ار اسـت و چنـد   کدر هر هفته معموالً چند روز در وطن خود مشغول به کسی که
نـد، چنانچـه   کیسـفر مـ   یو بـه مقـدار مسـافت شـرع    است  یگروز هم در خارج شهر مشغول رانند

 او موقّت نباشد و شغل او محسوب شود، نمازش تمام و روزه بر او واجب است.  یگرانند

3123 مسئلۀ ر ییارش تغک یر خود را برایند، اگر اتفاقاً مسکین سفر میر معیه در مسک یاراننده
 مرتبه هم باشد نمازش تمام است.  کیدهد، گرچه 

3128 مسئلۀ اتفاقاً سفر هشت چنانچه  ند،کیشهر رفت و آمد م یدو سه فرسخ ه درک یاراننده
 سته بخواند. کد نمازش را شیبرود، با یفرسخ

3122 مسئلۀ  یجنس ییا در روستایعنوان مثال اگر در شهر به ست، یشغلش مسافرت نکسی که 
 سته بخواند. کد نمازش را شیند باکیم یپدریپ یحمل آن مسافرتها یه براکدارد 

3100 مسئلۀ  د در یشتر شغلش مسافرت است، بایا بیاز سال مثالً چهار ماه  یردر مقداکسی که
سته بخواند، کام نماز را شیر آن ایارش است نمازش را تمام بجا آورد و در غکه مشغول به ک یسفر

 سته و هم تمام بجا آورد. که هم شکست اط مستحب آنیاگر چه در فرض اول احت

3103 مسئلۀ  د نمازش یرده باکانتخاب ن یطنخود و یند و براکیدر شهرها گردش مکسی که
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 را تمام بخواند. 

3109 مسئلۀ  خـود   یبـرا  یگریخواهد وطن دیرده است و مکاز وطنش صرف نظر کسی که
 سته بخواند. کد در سفر نماز را شیشغل او مسافرت نباشد باچنانچه  ند،کار یاخت

3101 مسئلۀ  شتر در وطن خـود بمانـد، چـه از    یا بیشغل او مسافرت است اگر ده روز کسی که
ه بعـد از ده روز انجـام   کـ د در سفر اول یا بدون قصد بماند، باید ماندن ده روزه داشته باشد اول قص

ز تمام اسـت هـر چنـد    یمتر از ده روز بماند در سفر اول نکاگر  یسته بخواند، ولکدهد نماز را شیم
ظهـر و  ه در سفر اول نمـاز  کست اط مستحب آنیده روز نشود، احت ، ولیشتر بماندیا بیاگر پنج روز 
  3.ردینماز عشا را تمام بخواند و روزه را هم بگ یسته و هم تمام بخواند، ولکعصر را هم ش

3101 مسئلۀ  ر وطن خـود ده روز بمانـد چـه از اول    یارش مسافرت است، اگر در غککسی که
رود، یه بعـد از ده روز مـ  ک ید در سفر اولیا بدون قصد بماند، بایقصد ماندن ده روز را داشته باشد 

اط در سفر اوّل هم یده روز بدون قصد بماند بنا بر احت صورتی کهسته بخواند هر چند در کشنماز را 
 . بجای آوردسته و هم تمام کش

3105 مسئلۀ  گـر ده  ید یا جـا یـ ند در وطن خـود  ک کشغلش مسافرت است، اگر شکسی که
 د نمازش را تمام بخواند. یا نه، بایروز مانده است 

  
 یمعمول یصاف ساختمانها یه در هواکنت خود دور شود وکاز محل س یااندازه به :شرط هشتم

 متعارف اذان آنجا را هم نشنود یند و صدایا روستا را درست و واضح نبیشهر 

3106 مسئلۀ یا ساختمانهایها و گنبدها ه منارهکدور شود  یست به قدریدر حدّ ترخّص الزم ن 
ده یـ امالً دکـ  یمعمول یوارهایه دک ن قدریه همکدا نباشند، بلیجا پچیوارها هیا دیند یار بلند را نبیبس

 است.  یافکنشوند، 

3103 مسئلۀ سـت و شـامل محـل    یه اعتبار حدّ ترخّص منحصر به وطن نک آنست یاگرچه اقو
از آنجا سـفر  چنانچه  ،آنستد کاط موین احتکیز است، لین ،ه ده روز در آنجا ماندهک یمحل ،اقامت

ترخص بخواند، هم  ۀد در محدودر بخواهترخص نخواند و اگ ۀاط نماز را در محدودیند بنا بر احتک
 . بجای آوردسته و هم تمام کش

3108 مسئلۀ ا یـ نـد،  یوار سـاختمانها را بب یـ د ، ولـی ه اذان را نشـنود کـ برسد  ییفر به جااسم اگر
اط یـ بخواهـد در آنجـا نمـاز بخوانـد، بنـا بـر احت      چنانچـه   اذان را نشنود یصدا ، ولیندیوارها را ببید

جاهل  یگریند و به دکدا یاز آنها علم پ یکیاگر فقط به  ید، ولسته و هم تمام بخوانکواجب هم ش
 است. یافکسته خواندن نماز کش یباشد، برا
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3102 مسئلۀ باشـد   یا در محل پستیده شود، یه از دور دک یطوربهباشد  یهرگاه شهر در بلند
بـه  نـد  کیاز آنجـا مسـافرت مـ   کسـی کـه    چنانچـه  نـد، ینب راآن واریـ دور شود د یمکه اگر انسان ک
د نمـاز را  یـ شد، بایده نمیوارش از آنجا دین هموار بود دیه اگر آن شهر در زمکدور شود  یادازهان
 ند. کمعمول را ب ۀد مالحظیش از معمول باشد بایساختمانها ب یو بلند یز اگر پستیسته بخواند و نکش

3130 مسئلۀ ّه اگـر  کـ برسـد   ییبه جا یوار ندارد، وقتیه خانه و دکند کمسافرت  یاگر از محل
 سته بخواند. کد نماز را شیشد، بایده نمیوار داشت دیمحل دآن 

3133 مسئلۀ ا یـ اذان اسـت   یشنود، صـدا یه مکرا  ییه نداند صداکدور شود  یااندازه هاگر ب
د نمـاز را تمـام   یـ ص ندهـد، با یتشـخ  راآن لمـات ک ، ولـی اذان اسـت  یا بداند صـدا یگر، ید یصدا

 . بجای آوردسته و هم تمام که هم شکنیا ای چ نشنودیند تا هکه صبر کبخواند، هر چند بهتر است 
3139 مسئلۀ یا صـدا یف یر متعارف ضعیغطور به ایز یش از حد تیاگر چشم و گوش مسافر، ب 

نـد وگـوش   یوار سـاختمانها را نب یـ و متعـارف د  یه چشـم معمـول  ک یباشد، درمحلّ یر معمولیاذان غ
 سته بخواند. کد نماز را شیاذان را نشنود، با یصدا یمعمول

3131 مسئلۀ ده اسـت  یه به حـدّ تـرخص نرسـ   ک یگردد تا زمانیه به وطن خود باز مک یمسافر
ا روستا ینخواهد وارد شهر  ، گرچهه به حدّ ترخّص برسدک یهنگام یسته بخواند، ولکد نماز را شیبا

 د نماز را تمام بخواند. یشود، با

3131 مسئلۀ بـه حـد    یوقتـ کـه   آنسـت  یبمانـد، اقـو   یخواهد ده روز در محلیه مک یمسافر
د تـا  بیندازر یه نماز را به تأخک آنستد کاط مؤیاحت ، ولید، نمازش تمام استیمحل رسترخص آن 

سته کبه آن محل برسد و نماز را تمام بخواند و اگر بخواهد در همان حدّ ترخص نماز بخواند، هم ش
 . بجای آوردو هم تمام 

3135 مسئلۀ  د یـ ا نه، بایده است یه به حدّ ترخص رسکند ک کرود اگر شیبه سفر مکسی که
ا نـه،  یـ ده یه به حدّ ترخّص رسکند ک کگردد اگر ش یاز سفر بازمکسی که  نماز را تمام بخواند و
ل است الزم اسـت  کص آن مشیاز موارد تشخ یسته بخواند و چون در بعضکواجب است نماز را ش

 . بجای آوردسته کاطاً نماز را هم تمام و هم شیا احتید بیندازر یا مسافر در آنجا نماز نخواند و به تأخی
3136 مسئلۀ ه کــبرســد  ییبــه جــا ینــد وقتــکیه در ســفر از وطــن خــود عبــور مــکــ یمســافر

نـار وطـن   کد و اگـر از  د نماز را تمام بخوانیبشنود، با راآن اذان یند و صدایوطن را بب یساختمانها
اط نماز را در یداخل وطن نشود، بنا بر احت ، ولیه داخل در حدّ ترخّص شودک یابه گونهند کعبور 

 . بجای آوردسته و هم تمام کنجا هم شآ
3133 مسئلۀ ه در وطـن هسـتند،   کـ  یرسند، تا هنگامین سفر به وطن خود میب ه درک یمسافران

بروند، اگـر بـه مقـدار     یگرید یواجب است نمازشان را تمام بخوانند و اگر از آنجا بخواهند به جا
وطن  یه ساختمانهاکدند یسر ییه به جاکنیفرسخ بروند و برگردند، هم ا چهاریهشت فرسخ بروند 

 سته بخوانند. کدند، واجب است نمازشان را شیآنجا را نشن یدند و صدایرا ند
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 دن به وطنیرس -الف 
3138 مسئلۀ چـه   .وطن اوسـت  ،رده استکار یخود اخت یاقامت و زندگ یه انسان براک یمحل

 یزنـدگ  یا خودش آنجا را برای ،دیحساب آبه ز ین ا آمده باشد و وطن پدر و مادرشیدر آنجا به دن
 رده باشد. کانتخاب 

3132 مسئلۀ  ونت و اقامت نداشته و عمالً از آنجـا  کدر آنجا س صورتی کهمحل تولد انسان در
 م وطن را ندارد. کرده باشد حکاعراض 

3190 مسئلۀ سـت و تنهـا   آنجاونت و اقامت در کاز س یانصراف عمل یاِعراض از وطن به معنا
ه کـ نـد  کاعـراض   دیـ با یعرف است و طور ۀص آن به عهدیشود و تشخیق نمت محقّیبه قصد و ن

 ند. کحساب ن یو یگاه فعلعرف آنجا را اقامت

3193 مسئلۀ  بمانـد و بعـد بـه     یسـت مـدّت  یاش نیه وطن اصـل ک یقصد دارد در محل یسکاگر
ه کـ  یدر محلـ  یسـ کست یت الزم نیشود. در صدق وطنیگر برود، آنجا وطن او حساب نمید یجا

از آنجـا   یه اگر قصد دارد بعـد از مـدّت  کداشته باشد بل یشگیست، قصد ماندن همیاش نیلوطن اص
بـه  او  یگـاه فعلـ  ه آنجا را عرفـاً اقامت کباشد  یطوالن یقدربه مدّت ماندن او در آن محل  یبرود، ول

 گـر بـه او مسـافر   یه هر وقت وارد آنجا شود به خانه خود وارد شـود و د ک یابه گونهحساب آورند 
 م وطن را خواهد داشت. کن صورت حیند؛ در اینگو

3199 مسئلۀ یگـر زنـدگ  ید یگر را در شهرید یمیشهر و ن کیاز سال را در  یمیه نک یسانک 
رده باشـند،  کـ ار یـ اختیزندگ یشتر از دو محل را برایز اگر بینند، هر دو شهر وطن آنهاست و نکیم

 شود. یآنها وطن آنان حساب م ۀهم

3191 مسئلۀ ه اگر زن و شوهر توافق کست، بلیمطلق تابع شوهرش نر طوبه زن در انتخاب وطن
اگر  یشود، ولیز وطن محسوب میهمسرش ن یشوهر برا ینند محل زندگک یه با هم زندگکنند ک

ه کـ نـد، هـر جـا را    ک یا با توافق شوهر نخواهد در وطن شـوهر زنـدگ  یو تمرّد  ینافرمان به سببزن 
 د.یآیم حساببه ند، وطن او کخودش انتخاب  یوطن برا
3191 مسئلۀ امل صـرف  کطور به از آنجا ، ولیه وطنش بوده استکبرسد  ییمسافر اگر به جا
ار یـ خود اخت یهم برا یگریداشته و وطن د کسته است، هر چند در آنجا ملکرده، نمازش شکنظر 

نـد  کار نیاخت یخود وطن یند و اصالً براکاحت یشه در شهرها سیه بخواهد همکنیرده باشد مگر اکن
 ن حالت نماز او در همه جا تمام است.یه در اک

  
 قصد اقامه  -ب

 شود. یخواهد ده روز در آنجا بماند، محل اقامه گفته میم ، ولیستیه وطن انسان نک یبه محل
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3195 مسئلۀ داند ناخواسته ده یا میبماند  ییهم در جا ه قصد دارد ده روز پشت سرک یمسافر
 آن محل تمام بخواند. خود را در  ید نمازهایماند، بایمحل م کیروز در 

3196 مسئلۀ ست قصد ماندن شـب اول و  یبماند الزم ن یه قصد دارد ده روز در محلک یمسافر
ند از اذان صبح روز اول که قصد کاندازه  نیهم به ازدهم است، داشته باشد ویه شب کرا شب آخر 

از ظهر روز  ند مثالًکز اگر قصد یش را تمام بخواند و نیتا غروب روز دهم بماند واجب است نمازها
 ازدهم بماند الزم است نماز را تمام بخواند. یاول تا ظهر روز 

3193 مسئلۀ د نماز را تمام بخواند یبا یبماند در صورت یخواهد ده روز در محلّیه مک یمسافر
 جا بماند، پس اگر قصد ماندن در دو محل را داشته باشـد، ماننـد  کیه بخواهد تمام ده روز را در ک

 سته بخواند.کد نماز را در هر دو محل شیبماند با به هم کیهر نزدبخواهد در دو شکسی که 

3198 مسئلۀ کیـ م عـرف اسـت، پـس اگـر در     کا تعدّد محل، حیزان در وحدت یو م کمال 
هرچند آن شهر بزرگ باشد،  ندارد، یآن شهر مانع یهاگردش او در محلّه ،ندکشهر قصد ده روزه 

 یه چند محل حساب شوند و شخصـ کاشند از هم دور و جدا ب یآن شهر طور یهاه محلّهکمگر آن
 رده است. کند مسافرت یگر رفته بگویمحل به محل د کیه از کرا 

3192 مسئلۀ ایند اگر از اول قصد داشته باشد در بمان یخواهد ده روز در محلّیه مک یمسافر 
ز در نظر مـردم  یا اطراف نیه کزند یاو ضرر نم به قصد یده روز به اطراف آنجا هم برود، در صورت

از حدّ ترخّص بگذرد،  یمکد، مانند باغها و قبرستان اغلب شهرها، ولویحساب آبه  ء همان محلجز
ند، مثالً در مـدّت  کضرر وارد ن او ۀماقا به قصد آمدوه رفتکم باشد ک قدرآنا از نظر زمان فاصله ی

ه کـ  یسافتگردد و مثر دو ساعت به اطراف رفته و بازکا حدّای کیمدّت به  هم بار، آن کیده روز 
، دهنـد یه محل اقامه را مقرّ خود قرار مک یسانکمتر باشد، پس کند از مقدار چهار فرسخ کیم یط

 سته بخوانند. کد نماز را شیز بروند، بایاطراف ن یروستاها بنا دارند در ضمن ده روز به ولی

3110 مسئلۀ یه بـرا کـ احتمال بدهـد   چهبماند، اگر یم دارد ده روز در محلّیه تصمک یمسافر 
د نماز را تمـام  یر قابل توجّه باشد بایف و غیاحتمال او ضع صورتی کهد، در یش آیپ یدن او مانعمان

 بخواند. 

3113 مسئلۀ ن یا بـ یـ بمانـد اگـر منصـرف شـود      ییرده است ده روز در جاکه قصد ک یمسافر
ش یت پـ ین وضـع یا یعتکنماز چهار ر کیقبل از خواندن  صورتی کهمردّد شود، در  رفتنماندن و 

صورت ادا، به  یعتکنماز چهار ر کیسته بخواند و اگر بعد از خواندن کست نماز را شد واجب ایآ
 د نماز را تمام بخواند. یجاست باه در آنک یا مردّد شود تا وقتیمنصرف 

3119 مسئلۀ ند کبمانند، قصد  یخواهند ده روز در محلّیه دوستانش مکنیال ایخبه  اگر مسافر
انـد،  ردهکـ ه آنها قصـد ن کفهمد ب یعتکنماز چهار ر کیه ده روز در آنجا بماند و پس از خواندن ک

امـل  کد نمـازش را  یـ جاست باه در آنک یمدّت ا مردد شود، تایچه خودش هم از ماندن منصرف اگر
 بخواند. 
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3111 مسئلۀ رد و بعـد از ظهـر از   یـ بماند اگر روزه بگ یرده ده روز در محلّکه قصد ک یمسافر
ح است یاش صحادا خوانده باشد روزه یعتکر نماز چهار کیچنانچه  ماندن در آنجا منصرف شود،

نمـاز چهـار    کیـ رد و اگـر  یـ ش را بگیهاد نماز را تمام بخواند و روزهیجاست باه در آنک یو تا وقت
سته بخواند و کخود را ش ید نمازهایبا ، ولیح استیآن روزش صح ۀادا نخوانده باشد روز یعتکر

رد و یـ ه روزه را بگکـ  یدر صورتکه  آنستتحب اط مسیرد اگرچه احتیبعد را هم روزه نگ یروزها
بعد از زوال ظهر از قصد ماندن منصرف شده باشـد، نمازهـا را پـس از آن هـم تمـام بخوانـد و هـم        

 سته. کش

3111 مسئلۀ منصرف بماند اگر از ماندن در آن محل  یرده ده روز در محلّکه قصد ک یمسافر
ا یـ ادا خوانده است  یعتکز چهار رنما کیه از قصد ماندن برگردد که قبل از آنکند ک کشود و ش
ش را یسته بخواند و اگر از وقت گذشته باشد نمازهاکش را شیاو در وقت باشد نمازها کنه، اگر ش

 ند. کخود اعتنا ن کتمام بخواند و به ش

3115 مسئلۀ ن نمـاز  ینـد و در بـ  کسته است نماز را شروع که نمازش شکت ین نیاگر مسافر با ا
 ، واجب است نماز را تمام بخواند. ندکشتر یا بیقصد ماندن ده روز 

3116 مسئلۀ ـ  کـ ه قصـد  ک یمسافر ن نمـاز چهـار   یبمانـد اگـر در بـ    یرده اسـت ده روز در محلّ
 ر را دارد: یاز سه حالت ز یکیاز قصد خود برگردد  یعتکر

ه کـ  ینـد و تـا وقتـ   کتمـام   یعتکد نماز را دو ریعت سوم نشده است، باکمشغول رچنانچه  -الف
 سته بخواند. کش گرش راید یجاست نمازهاآن

ند و نمـاز را دو  ید بنشـ یـ وع نرفته است، باکهنوز به ر ، ولیعت سوم شدهکمشغول رچنانچه  -ب
 سـهو  ۀسجده گفته دو ک یرکو ذ جابی یستادنهایاز ا کیهر  یاط برایند و بنا بر احتکتمام  یعتکر

 سته بخواند. کگرش را شید یجاست نمازهادر آن یو تا وقت بجای آورد

دوباره  راآن نمازش باطل است وکه  آنستده است، اظهر یعت سوم رسکوع رکبه رچه چنان -ج
سـته هـم   کنماز ش کیند و که نماز را تمام ک آنستد کاط مستحب مؤیاگرچه احت ،سته بخواندکش

 . بجای آوردسته و هم تمام کش را هم شیجاست نمازهادر آن یبخواند و تا وقت
3113 مسئلۀ نماز چهار  کیبماند اگر بعد از خواندن  یحلّرده ده روز در مکه قصد ک یمسافر
و  رفتـه ا چند مرتبه ی کیمتر از چهار فرسخ است کاش ه فاصلهک ییرد به جایم بگیادا تصم یعتکر

د در رفتن و برگشتن و محـل اقامـت نمـاز را تمـام     یبه محل اقامت خود بازگردد و ده روز بماند، با
 بخواند. 

3118 مسئلۀ نماز  کیبماند اگر بعد از خواندن  یدر محلّرده است ده روز که قصد ک یمسافر
ده روز  متـر از چهـار فرسـخ اسـت و قبـل از     که مسـافتش  کبرود  یادا بخواهد به محلّ یِعتکر چهار

ه کـ  یگـر یا بـه محـل د  یبه وطن  اقامتده روز  ش ازیز پیماندن به محل اقامتش برگردد و از آنجا ن
 د: یآیش میهشت فرسخ فاصله دارد برود، چند صورت پ
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 رده و برگشتن او به محل اقامت فقطک یآورخود را از محل اقامتش جمع ۀیل و اثاثیاگر وسا -3
ز در یـ متر از چهار فرسخ اسـت و ن که ک ییر رفتن به جاین صورت در مسیعنوان عبور باشد، در ابه 
سته و کهم ش د نماز راکاط مؤیبنا بر احت ، ولیتمام خواندن نماز است ،قاعده یجا، اگرچه مقتضاآن

 ، ولـی هم تمام بخواند و در موقع برگشتن به محل اقامه و در محل اقامـه مطـابق قاعـده قصـر اسـت     
 سته بخواند. که هم تمام و هم شک آنستد کاط مؤیاحت

خواهـد پـس از   یه مـ کـ رده اسـت بل کـ ن یآورخود را از محل اقامه جمـع  ۀیل و اثاثیاگر وسا -9
 ییا جـا یـ وطـن   به قصد متر از ده روز در آنجا بماند و از آنجاک یبازگشت به محل اقامه مدّت زمان

ن صورت مطابق قواعد موقع رفتن از محل اقامت به محـل  یند، در اکت که هشت فرسخ است حرک
ه در محـل  کـ  یماند و موقع برگشـتن بـه محـل اقامـت و مـدّت     ید میه در محل جدک ید و مدّتیجد

و در برگشتن به  محل ر رفتن به آنجا و در آنیاطاً در مسیحتماند، نماز قصر است، اگرچه ایاقامت م
سته و هم تمام بخواند و موقع رفتن از محـل اقامـت بـه    کمحل اقامه و خود محل اقامه، نماز را هم ش

 سته بخواند. که از آنجا تا محل اقامت هشت فرسخ است نماز را شک ییجا

متـر از چهـار فرسـخ اسـت و از آنجـا      که کـ بـرود   ییرد از محل اقامت به جـا یم بگیاگر تصم -1
 کـه  آنسـت برگردد و در همان محل اقامت چند روز بماند و مجدداً از آنجا به وطن بازگردد، اظهر 

ه در محل اقامت ک ید و موقع برگشتن به محل اقامت و مدّتیموقع رفتن از محل اقامت به محل جد
ه در رفـتن بـه آنجـا و در آنجـا و در     کـ  نسـت آد کـ اط مؤیماند، نماز را تمام بخواند، اگرچه احتیم

سته و هم تمام بخوانـد و موقـع برگشـتن از    کبرگشتن به محل اقامه و خود محل اقامه، نماز را هم ش
ده یه بـه وطـن نرسـ   کـ  یه فاصله هشت فرسخ است مـادام کست نیمحل اقامت به وطن چون فرض ا

 سته بخواند. کاست نماز را ش

متر از مسافت برود و دوباره به محل اقامت بازگردد کبه  تحقق اقامه م داشته باشد بعد ازیتصم -1
 ،ا از اقامـت و نبـودن آن غافـل اسـت    یـ ه دوباره ده روز در آنجا بمانـد  کنید دارد در ایا تردی یمنته

اط یاحتت، نمازش تمام اسکه  آنستدارد، اظهر  یم قطعیبرگشتن به محل اقامت تصم یاگرچه برا
 است.  ردنکمستحب در جمع 

3112 مسئلۀ نـد، اگـر فاصـله بـه     ک هبرود و در آنجا قصـد اقامـ   ییخواهد به جایه مک یمسافر
ده اسـت اگـر بخواهـد نمـاز بخوانـد،      یه به آنجـا نرسـ  ک یشتر باشد تا هنگامیا بیمقدار هشت فرسخ 

 د نمازش را تمام بخواند. یدن به محل اقامه، در آنجا بایپس از رس ، ولیسته استکنمازش ش

3110 مسئلۀ مانـده اسـت، اگـر پـس از تمـام       یرده و ده روز در محلـ کصد اقامه ه قک یمسافر
رده نمـازش تمـام اسـت و    کد آغاز نیه مسافرت جدک یگر هم بماند مادامیشدن ده روز چند روز د

 ست. یقصد مجدّد الزم ن

3113 مسئلۀ واجـب   ۀبمانـد واجـب اسـت روز    یه روز در محلـ رده دکه قصد اقامه ک یمسافر
رد و نمـاز جمعـه و نوافـل ظهـر و عصـر را هـم       یـ هـم بگ  یمستحبّ ۀوزتواند ریرد و میز بگیخود را ن
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3119 مسئلۀ مانـده اسـت و    ید در محلّیدن به هشت فرسخ در حال تردیه بعد از رسک یمسافر
 ، ولـی سته بخواندکد نماز را شید بماند بایروز به حال ترد یسچنانچه  داند ده روز خواهد ماند،ینم

دن بـه  یش از رسـ یاگـر پـ   ولـی  .د نماز را تمام بخواندیبماند با یمکروز گرچه به مدّت  یپس از س
اگـر بـه    ید نماز را تمام بخواند، ولیشود بایه مردّد مک ین راه مردّد شود، از وقتیهشت فرسخ در ب
سـته  کا شد نمـاز ر یـ م دارد قبل از ده روز به محلّ خود برگـردد، با یده است و تصمیچهار فرسخ رس

 بخواند. 

3111 مسئلۀ د نمـاز را  یـ روز با یبعـد از سـ   یروز مردّد بوده است، در صـورت  یه سک یمسافر
 یگـر ید یدر جـا  راآن از یجـا بمانـد، پـس اگـر مقـدار     کین مدّت را در یه تمام اکتمام بخواند 

حقـق  سته بخواند و در تکد نماز را شیروز هم اگر قصد ماندن ده روز را ندارد، با یبماند، پس از س
دا یـ د پیروز هم حالت ترد یه اگر در اثناکروز محاسبه شود بل یست از ابتدایروز الزم ن یمقدار س
از روز بعد از آن، نقصان روز اول را  یقیصورت تلفبه  ست و نه روزیتوان بعد از گذشتن بیشود م

 رد. کل یمکت

3111 مسئلۀ مـام  روز نمـازش را ت  ید مانـده اسـت و بعـد از سـ    یـ روز بـا ترد  یه سـ ک یمسافر
د یـ ه از حدّ ترخّص خارج نشـده اسـت با  ک یند مادامکرا آغاز  یدیخواند اگر بخواهد سفر جدیم

 رد. ینماز را تمام بخواند و روزه را بگ

  
 تواند نماز را تمام بخواندیه مسافر مک یموارد

3115 مسئلۀ تواند نماز را تمام بخواند: یان مسافر مکدر چهار م 

ــجدالحرام،  -3 ــجدالنّب -9مسـ ــجد  -1، یمسـ ــه، کمسـ ــرت   -1وفـ ــر حضـ ــر مطهّـ ــزد قبـ نـ
ن یز همـ یـ ن پـا و روبـه رو ن  ییسـر، پـا   یست و پنج ذراع از طرف باالیو در شعاع ب دالشّهداءیس
 ن موارد افضل است. یاست و تمام خواندن در ا یم جارکح

3116 مسئلۀ ا یـ   یا مسجدالنّبیه اول جزء مسجدالحرام ک ییاگر مسافر بخواهد در قسمتها
سـته  کاط واجب شین مساجد اضافه شده است نماز بخواند بنا بر احتیو بعدها به انبوده  وفهکمسجد 
 بخواند. 

3113 مسئلۀ  ر چهـار  یـ سـته بخوانـد، اگـر در غ   کد نماز را شیداند مسافر است و بایمکسی که
 نمازش باطل است.  ،عمداً تمام بخواندنمازش را ه گفته شد ک یانکم

  
 ۀ نماز مسافرمتفرّق مسائل

3118 مسئلۀ  نـد  کسته بخواند و اگر فرامـوش  کد نمازش را شیمسافر است باداند یمکسی که
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اگر فراموش  .د نمازش را دوباره بخواندیه باک آنستسته است و تمام بخواند، ظاهر کنماز مسافر ش
ه مسـافر بـوده،   کـ د یـ ایادش بیـ ان وقت یقبل از پا صورتی کهه مسافر است و تمام بخواند در کند ک

صورتی در  ؛ندکد در خارج آن قضا یند باکو اگر در وقت اعاده ن ندکواجب است نمازش را اعاده 
و نمازش را تمـام خوانـده    رده بودکه مسافر بودنش را فراموش کامد یادش نیان وقت یقبل از پا که

 ست. یآن نماز الزم ن یادش آمد قضایاست و بعد از وقت 

3112 مسئلۀ ام خوانـدن  ، در صورت تمبجای آوردسته کد در سفر نمازش را شیه باک یمسافر
 د: یآیش میش پینماز چند حالت برا

 بـه خـاطر   و یـا  یافکـ سته بخواند و بدون دقّت و توجّـه  کد نمازش را شیداند مسافر بایاگر م -3
ند و هر دو کتمام بخواند، نمازش باطل است در وقت اعاده و در خارج وقت قضا نمازش را عادت 
 . بجای آوردسته کرا ش
او خوانـده نشـده اسـت و     یر برایتقص ۀیآ یات اسالمیر روایل و به تعبم جاهکاگر به اصل ح -9
تمـام خوانـده باشـد، نمـازش     چنانچـه   سـته بخوانـد،  کد نمازش را در سفر شیه مسافر باکدانسته ینم

 ست. یح است و اعاده الزم نیصح

صورتی در رده باشد و تمام بخواند، کهر دو را فراموش  ، ولیم سفر و مسافر را بداندکاگر ح -1
سـته  کشطور به دیبا است سته بخواند و اگر وقت گذشتهکد نماز را دوباره شیاست با یوقت باق که

 ند. کقضا 

ندانـد و   راآن اتیخصوصـ  یبرخ ، ولیسته بخواندکد نماز را در سفر شیداند مسافر بایاگر م -1
 یوقت بـاق  صورتی کهدر  سته بخواند،کد شیبا یه مثالً در سفر هشت فرسخکنیجاهل باشد، مانند ا

 ند. ک سته قضاکشطور به است و اگر وقت گذشته بجای آوردسته کد نماز را شیاست با

متـر از هشـت   که سـفر او  کـ نیبـه گمـان ا   ، ولیسته بخواندکد نماز را شیداند مسافر بایاگر م -5
سته کماز را شاط واجب نید سفرش هشت فرسخ بوده، بنا بر احتیفهم یفرسخ است تمام بخواند، وقت
 ند. کسته قضا کش است بخواند و اگر وقت گذشته

د یـ د بایـ ایادش بیـ در وقـت  چنانچـه   ه مسافر است و نماز را تمام بخواند،کند کاگر فراموش  -6
 ست. یآن الزم ن ید قضایایادش بیو اگر بعد از وقت  بجای آوردسته کش

نـد و  کسته اعـاده  کش راآن دیاند، باسته است و تمام بخوکه نماز مسافر شکند کاگر فراموش  -3
 ند. کقضا  که آنستاظهر  است، اگر وقت گذشته

3150 مسئلۀ  سـته بخوانـد در هـر صـورت     کاو تمام خواندن نماز است اگـر ش  ۀفیوظکسی که
 ند. کد قضا ینمازش باطل است، در وقت اعاده و در خارج وقت با

3153 مسئلۀ چنانچه  فر است،ه مساکد یایادش بینماز  شود و در یعتکاگر مشغول نماز چهار ر
ر کستادن و ذیهر ا یند و براکتمام  یعتکند و نماز را دو رید بنشیعت سوم نرفته باشد باکوع رکبه ر

، نمازش باطل است است عت سوّم رفتهکوع رکو اگر به ر بجای آورد سهو ۀسجداطاً دو یاضافه احت
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 سته بخواند. کاز را شد نمیعت هم وقت داشته باشد باکر کیبه مقدار خواندن  صورتی کهو در 

3159 مسئلۀ ه کـ  ییا جـا یـ ه نماز خـود را نخوانـده اسـت اگـر در وقـت، بـه وطـن        ک یمسافر
اگر بعد از وقت به وطن برسد  ید نماز را تمام بخواند، ولیخواهد ده روز در آنجا بماند برسد، بایم
 سته بخواند. کش راآن ید قضایبا

3151 مسئلۀ بـه وطـن خـود برسـد،      سته خوانده است، گرچه در وقـت که نماز را شک یمسافر
 ند. کست آن نماز را اعاده یالزم ن

3151 مسئلۀ  د یند، در سفر باکست اگر در اول وقت نماز نخواند و مسافرت یمسافر نکسی که
 سته بخواند. کنماز را ش

3155 مسئلۀ  سته بخواند، قضا شـود،  کد آنها را شیه باک یا عشا از مسافریاگر نماز ظهر، عصر
کسی  و اگر از بجای آورد راآن یر سفر بخواهد قضایر غند، هر چند دکقضا  یعتکدو ر راآن دیبا

 اگر در سفر بخواهد یند، حتّکقضا یعتکد چهار رین سه نماز قضا شود بایاز ا یکیست یمسافر نکه 
 ند. کقضا  راآن

3156 مسئلۀ د: یـ مرتبـه بگو  یخوانـد، سـ  یسته مـ که شک یمستحب است مسافر بعد از هر نماز
ر کـ ن ذیـ ا یب هـر نمـاز  یـ ه بهتـر اسـت در تعق  کو بل« بَرُکأََإِلَّااللَّهُ وَ اللَّهُهِ وَ الَإِلَهَاللَّهِ وَالْحَمْدُلِلَّسُبْحَانَ»

ه شصـت مرتبـه   کشده است  یشتریظهر و عصر و عشا سفارش ب یب نمازهایخوانده شود و در تعق
 سته. کش یم نمازهایعنوان تتمبه مرتبه هم  یب و سیعنوان تعقبه مرتبه  یخوانده شود، س

  
 نماز خوف

3153 مسئلۀ  نمـاز خـوف اسـت    نهـا یترس از دشمن، دزد، درّنده و مانند ابه جهت نماز انسان ،
از دشمن مؤثّر  یمنیا ایسته خواندن نماز در دفاع که شکن شرط یسته است، به اکمانند نماز مسافر ش

 باشد. 

3158 مسئلۀ شود، یساقط نم یچ حالیط در هیاز انسان بالغ، عاقل و واجد شرا یلّکطور به نماز
د نمـاز خـود را بخوانـد، اگـر     ین باکل ممکا درنده، به هر شیدزد  ۀمسلحانه، حمل یریدر درگ یحتّ
ا یـ اده، سـواره  یا در حال راه رفتن، پینشسته و طور به ان نداردکستاده امیستاده و اگر این است اکمم

ه کـ ا هـم، هـر قـدر    نمـاز ر  ۀبقیـ د و یـ االحرام را رو به قبله بگوۀبیرکتن است کد تا ممیده و بایخواب
بـه اشـاره    بجای آوردامل کطور به وع و سجود راکتواند ریتواند رو به قبله انجام دهد و اگر نمیم

د بعد یاط واجب باین نباشد بنا بر احتکن اندازه هم ممیاو به ا ینماز خواندن براچنانچه  انجام دهد؛
هـر   یجـا  د و بـه یبگو ،اوست ۀواقع به عهد آنچه در، الذّمه یما ف به قصداالحرام را ۀبیرکتت، یاز ن
هـم   یگـر ید ید و به دنبال آن دعـا یبگو« بَرکأَإِلَّااللَّهُ وَاللَّهُهِ وَالْحَمْدُلِلَّهِ وَ الَإِلَهَاللَّسُبْحَانَ» کیعت کر

ت یـ فاکر یـ بکت کیعت کهر ر ین نباشد به جاکن مقدار هم ممیند و اگر اکبخواند و نماز را تمام 
ل کخـود بـه شـ    ۀفـ یاست و اگر به وظ یافکان، صرف اخطار به قلب کو در صورت عدم امند کیم
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 ا قضا ندارد. یند نمازش اعاده کن عمل کمم

3152 مسئلۀ  ا سواره بخواند و یاز نماز را مثالً در حال راه رفتن  یخاطر ضرورت مقداربه اگر
و  بجای آوردامل کو  ینماز را مطابق وضع فعل ۀبقیان برود، واجب است ین ضرورت از مین بیدر ا

از  یس، اگر مقدارکا بالعیند کامل دوباره اعاده کطور به ه نماز راکاست بهتر است  یاگر وقت باق
نماز را مطابق حالت  ۀماند ین نماز حاصل شد، باقیو ضرورت در ب بجای آوردامل کطور به نماز را

 ند. کامل اعاده کطور به ز رااست، نما یوقت باق صورتی کهانجام دهد و در  یر عادیضرورت غ

3160 مسئلۀ  ا یدرنده  ۀم و حملا مورد هجویرده که دشمن حمله کن داشته باشد یقیاگر انسان
ره بخواند، بعد معلـوم شـود   یا در حال راه رفتن و سواره و غیسته کدزد قرار گرفته است و نماز را ش

اسـت بنـا بـر     یت نمـاز بـاق  وقچنانچه  نکیاست ل یافکرده است، مطابق قواعد، همان نماز کاشتباه 
 د نماز را دوباره بخواند و اگر وقت گذشته قضا ندارد. کاط مؤیاحت

3163 مسئلۀ ت نماز خوف، دو یا دزد، نماز را به نیوان درنده یح ۀدفع حمل یاگر نمازگزار برا
باشد،  یتا آخر وقت نماز، خوف و ترس او باقچنانچه  ا در حال راه رفتن بخواند،یا سواره ی یعتکر

 امل بخواند. کطور به اط مستحب نماز را دوبارهینه بنا بر احتح است وگریصحنمازش 

   
 نماز قضا

3169 مسئلۀ  نماز واجب خود را در وقت آن مسئلهندانستن خاطر به ا ی سهواًا ی اًعمدکسی که ،
ا یا مست بوده ین اگر در تمام وقت نماز، خواب یچنهم، بجای آورد راآن ید قضاینخوانده باشد با

رده کـ هـوش  یخـود را بـ   اًاریـ اختچنانچـه   رده است وکن برگشته و مرتد شده بعد توبه یداز  یمدّت
بـوده   یاریر اختیاو غ یهوشیه اگر بکند، بلکخود را قضا  یهوشیزمان ب یاط نمازهایباشد، بنا بر احت

 ند. کاط مستحب قضا یبنا بر احت

3161 مسئلۀ ضـا نـدارد،   نفـاس نخوانـده اسـت ق    ض ویه زن در حال حـ کرا  یاهیومی ینمازها
ار خـود  یـ ه در اختکیهوشیا بیا جنون ی یفر اصلکه از انسان در حال کرا  یواجب ین نمازهایچنهم

وقـت نمـاز بـوده، قضـا      ۀدر همـ  یهوشیا بیفر، جنون ک صورتی کهشده است، در  کاو نبوده، تر
د نماز خود را یگردد، با کا پاید یهوش آبه ا یا عاقل شود یاگر در وقت نماز، مسلمان  ، ولیندارد

 مانده باشد.  یعت از وقت باقکر کی، هر چند تنها به مقدار بجای آورد

3161 مسئلۀ خود وقت داشته باشد  یف فعلیلکاگر اول وقت به مقدار خواندن نماز به حسب ت
آن نمـاز را   ید قضـا ید، بایش آیاو پ یه گفته شد، براک ییاز عذرها یکیو نماز را نخواند و سپس 

 . بجای آورد
3165 مسئلۀ راآن ید قضـا یه خوانده باطل بوده است، باک یعد از وقت نماز بفهمد نمازاگر ب 

 مسئلهدر دانستن  صورتی کهباشد، در  مسئلهندانستن  ۀواسطبه ، هر چند باطل بودن نماز بجای آورد
 رده باشد. ک یوتاهک
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3166 مسئلۀ  نخواند تا  راآن لی، اگر به هر دلاست اش خواندن نماز جمعه بودهفهیوظکسی که
بجـای  ظهـر را   ید قضـا یـ د نماز ظهر را بخواند و اگر نماز ظهر را هم نخواند باین بگذرد، باوقت آ
 . آورد
3163 مسئلۀ  ح نبـوده یه خوانده صحک ییا نمازهایدارد  ییه نماز قضاکاگر انسان احتمال دهد 
 به قصـد ه خوانده کرا ییو اگر انسان نمازها بجای آوردآنها را  یاطاً قضای، مستحب است احتاست
 ز است. یه مطلوب نکندارد بل یمطلقه دوباره بخواند مانع قربت

3168 مسئلۀ  نـان  ینـد و اگـر اطم  کن یوتاهکنماز قضا دارد الزم است در خواندن آن کسی که
 آورد. یجاب راآن ست فوراًیخواهد خواند، الزم ن راآن ندهیه در آکداشته باشد 

3162 مسئلۀ  گـران  ید یاز قضـا ا نمیهم بخواند  یتواند نماز مستحبینماز قضا دارد مکسی که
 را بخواند. 

3130 مسئلۀ  آن هـم   یب در آن شـرط اسـت، در قضـا   یـ ه ترتکـ ه یومی یاز نمازها کیدر هر
 یظهر و سپس قضا ید اول قضایب شرط است، مثالً اگر نماز ظهر و عصر او قضا شده باشد، بایترت

اط اول یاحت روز نماز عصر و در روز بعد نماز ظهر او قضا شده، بنا بر کیعصر را بخواند و اگر در 
ات یگر مثل نماز آیواجب د ینمازها یدر قضا ، ولیندکنماز عصر و بعد نماز ظهر روز بعد را قضا 

ب یت ترتیرده باشد، رعاکفراموش  یلّکطور به ب رایت ترتین اگر رعایچنهمست و یب شرط نیترت
 ست اگر چه بهتر است. یشرط ن

3133 مسئلۀ ب یـ ترت بجـای آورد ه را یـ ومیر ینماز غ کیه و یومینماز  کی یاگر بخواهد قضا
 ست. یشرط ن

3139 مسئلۀ  ا عصر یداند نماز ظهر است یاز او قضا شده و نم یعتکنماز چهار ر کیکسی که
ا یـ ند و در بلند کیت میفاک، بخوانداوست  ۀت آنچه در ذمّیبه ن یعتکنماز چهار ر کیا عشا، اگر ی

 ۀگانپنج ینماز از نمازها کیه کر است و اگر علم داشته باشد یز مخیآهسته خواندن حمد و سوره ن
را  یعتـ کنماز سه ر کیت نماز صبح و یرا به ن یعتکنماز دو ر کیه کند کیت میفاکاو قضا شده، 

 . بجای آورداوست  ۀت آنچه در ذمّیرا به ن یعتکنماز چهار ر کیت مغرب و یبه ن
3131 مسئلۀ  قـدر آند یـ اطـاً با یداند احتیآنها را نم ۀچند نماز از او قضا شده و شمارکسی که 

دانسته چند نماز از او قضـا  یاگر قبالً م ، ولیآنها را خوانده است یتمام یند قضاکبخواند تا گمان 
نـان  ین و اطمیقـ یبخوانـد تـا    قـدر آند یـ اط بای، بنا بر احتاست ردهکنون فراموش کا ، ولیشده است

 رده است. کآنها را قضا همۀ ه کند کدا یپ یعاد

3131 مسئلۀ  نمـاز اسـت و    کیـ ن دارد، اگـر  یشیپ یا روزهایروز  نیاز هم نماز قضاکسی که
نماز باشد، الزم  کیشتر از یو اگر ب بجای آورداط اول آن نماز قضا را یوقت وسعت دارد، بنا بر احت

 اط است. یقضا مطابق احت یقضا را اوّل بخواند، هر چند اول خواندن نمازها یست نمازهاین

3135 مسئلۀ یالحِق مثل نماز عصر به نماز قضـا  یقضات خود را از نماز یتواند نینمازگزار م 
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ظهـر بـه عصـر     یسابق به الحِق مثالً از قضا یعدول از نماز قضا یسابق مثل نماز ظهر برگرداند، ول
 ال است. کمحل اش

3136 مسئلۀ نمـاز از   کیا ی شتر از همان روزیا بینماز  کیه کد یایادش بین نماز ادا یاگر در ب
ت را از ادا به قضا یه نکن است کقت وسعت دارد و ممگذشته از او قضا شده است، اگر و یروزها

عـت سـوم   کوع رکـ دن بـه ر یند، مثالً اگر در نماز ظهر قبل از رسـ کار را بکن یبرگرداند بهتر است ا
وقت نماز ظهر تنـگ نشـده باشـد بهتـر      صورتی کهه نماز صبح آن روز قضا شده، در کد یایادش بی

بجـای  ند و بعد از آن نمـاز ظهـر را   کتمام  یعتکدو ر ارآن صبح برگرداند و یت را به قضایاست ن
ه وارد کـ  یت را نداشـته باشـد مـثالً وقتـ    یـ ان برگرداندن نکا امی، اما اگر وقت تنگ شده باشد آورد

ت یـ ن صورت نماز را بـه ن یه نماز صبح را نخوانده است در اکاورد یاد بیعت سوم شده به کوع رکر
 نماز صبح را انجام دهد.  یند و بعد از آن قضاکظهر ادا تمام 

3133 مسئلۀ  طـور  بـه  خـود را  یقضـا  یتوانـد نمازهـا  یاوست و نم ۀعهدبه نماز قضا کسی که
تا برطرف شـدن   قضا رای، واجب است انجام نمازهابجای آوردط الزم یشراهمۀ ت یامل و با رعاک

آن دارد  رود و خـوف ین نمـ یه عذرش تا آخر عمر از بـ کداند ید و اگر مبیندازر یعذر خود به تأخ
 ، ولـی بجـای آورد خـود را   یقضا یتواند در همان حال عذر نمازهاید، میایه مرگ به سراغش بک

 اطاً دوباره آنها را بخواند. یاگر بعداً عذرش برطرف شد احت

3138 مسئلۀ ز یخود ناتوان باشد، جـا  ۀقضا شد ینمازها یه از قضاکنیلو اتا انسان زنده است و
 ند. کشده را قضا فوت  یاز طرف او نمازها یگریست دین

3132 مسئلۀ قضا،  چهشود با جماعت خواند چه نماز امام جماعت ادا باشد یقضا را م ینمازها
نماز خـودش باشـد و الزم    یاط قضایو بنا بر احت یحتم یامام جماعت قضا یه قضاکنیمشروط بر ا

ا یـ ر ظهـ  یصبح را با نمـاز قضـا   یز است نماز قضاین جایباشد، بنابرا یکیآنان  یدو ست نماز هرین
 عصر امام بخواند. 

3180 مسئلۀ ر عبادتهـا  یفهمد به خواندن نمـاز و سـا  یه خوب و بد را مک یامستحب است بچه
 یدتیـ و عق یتـ یه اثـرات سـوء ترب  کـ نینمازها وادار شود به شـرط ا  یق شود و بهتر است به قضایتشو
 ز مشروع و مطلوب است. یمم ۀه عبادات بچک آنست ینداشته باشد و اقو یجانب

  
 پدر و مادر یضانماز ق

3183 مسئلۀ ه بنـا بـر   کـ تر بلپسر بزرگ ۀعهدبر  اط مادریقضا شده پدر و بنا بر احت ۀنماز و روز
د او پـس از مـرگ   یـ ه باکاست  ،مطابق طبقات ارث ،ان وارثانین مرد در میتربزرگ ۀعهدبر  یاقو
عذر  باده ش کتر یهاان نماز و روزهین جهت میرد و در ایر بگیآن اج یا برایو  بجای آوردشان یا

ه واجد کت یتر مت پسر بزرگکت زنده است با مشارین اگر پدر میست؛ بنابراین یو بدون عذر فرق
 انجام دهند.  راآن ط است،یشرا
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3189 مسئلۀ م نداده باشند، مثالً پدر و مادر بوده و انجا ۀعهدگر بر ید یشخص ۀاگر نماز و روز
ن وارث مـرد واجـب   یتـر آن بـر بـزرگ   یداشته و انجام نـداده باشـند، قضـا    یجاریاست ۀنماز و روز

 مرد پرداخت شود.  ۀکد از تریپول آن با ، ولیستین

3181 مسئلۀ  ت یـ ه مکـ داشته باشد  کشچنانچه  بجای آوردت را ینماز م ید قضایباکسی که
قضـا داشـته و    ۀا روزیـ اگر بدانـد نمـاز    یست، ولیبر او واجب ن یزیا نه، چیقضا داشته  ۀنماز و روز

 ند. کد قضا یاط واجب بایا نه، بنا بر احتیه بجای آورده کند ک کش

3181 مسئلۀ  پدر و مـادر را واجـب اسـت بخوانـد، واجـب اسـت مطـابق         ینماز قضاکسی که
نمـاز   ۀاز مـادر را انجـام دهـد، حمـد و سـور     نم یخواهد قضایند، مثالً اگر مکخودش عمل  ۀفیوظ

 د بلند بخواند. یصبح، مغرب و عشا را با

3185 مسئلۀ  پـدر و   ۀنماز و روز یخواهد قضایرد و منماز و روزه دا یخودش قضاکسی که
 ح است. یصح بجای آورددام را اول کند و هر کت یب را رعایست ترتیمادر را هم بخواند، الزم ن

3186 مسئلۀ  ست فـوراً انجـام   یاوست اگرچه واجب ن ۀعهدنماز پدر و مادر به  یقضاکسی که
 ست. یز نین آن جابجای آوردانداختن و مسامحه در  ریتأخ ، ولیدهد

3183 مسئلۀ ه کـ بدهنـد، بعـد از آن   یسـ کاو را به  ۀه نماز و روزکرده باشد کت یت وصیم اگر
بـر   یزیـ ح انجـام داده اسـت چ  یصـح طـور  به او را ۀآن شخص نماز و روز که آمددست به نان یاطم
 ست. ین وارث نیتربزرگ ۀعهد

3188 مسئلۀ  ۀعهـد آنهـا بـه    ۀه نمـاز و روز ک یسک یعنیاو  یا مادر، ولیاگر هنگام مرگ پدر 
 یا بالغ شود واجـب بـودن قضـا   یبعداً عاقل چنانچه  ده باشد،یا به حد بلوغ نرسیانه بوده ویاوست، د
ن مـرد از  یتـر ال است، هر چند احوط اسـت؛ و اگـر بـزرگ   کپدر و مادر بر او محل اش ۀنماز و روز

پـدر و مـادر بـر     ۀنماز و روز یند، واجب شدن قضاکا قبل از عاقل شدن فوت یوارثان قبل از بلوغ 
 آورند بهتر است.  یجار مطلق، اگر بیال است و از باب خکز محل اشین وارثان بعد از او نیتربزرگ

3182 مسئلۀ  یولـ  ۀعهـد ت را انجام دهـد از  یم یخدا نماز قضا یرضا یتبرعاً و برا یسکاگر 
 شود. یت ساقط میم

3120 مسئلۀ دهـد و نمـاز   یص میخوب و بد را تشخ ، ولیده استیه به حد بلوغ نرسک یپسر
 .بجای آوردنماز پدر و مادر را  یتواند قضایخواند، میح میحصطور به خود را
3123 مسئلۀ  ا یه نماز کش از آنیاوست اگر پ ۀعهدا مادر بر یپدر  ۀنماز و روز یقضاکسی که
توانسته یه مکفاصله بوده  یااندازه ا مادر او بهین مرگ پدر یبچنانچه  رد،یند بمکآنها را قضا  ۀروز
ن یـ سـت و اگـر ا  یواجـب ن  یزیـ ن مرد از وارثـان او چ یتربر بزرگ جا آورد،را ب ۀنماز و روز یقضا

اط یبنا بر احت ، ولیستیواجب ن یزیرسد بر وارثان بعد از او چیمقدار فاصله نشده، اگرچه به نظر م
 . بجای آوردرا  هنماز و روز ین مرد از وارثان بعد از او قضایتربزرگ
3129 مسئلۀ ند، شـخص  کر یرا اج یخص ثالثش ۀانجام نماز و روز یت برایم یه ولک یهنگام
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 . یرد نه از طرف ولکت خواهد یت نیر از طرف میاج
3121 مسئلۀ د قضـا یـ ه باکت یم یهاه و روزهیومی ینمازها ت واجب است عالوه بریم یّبر ول 
ز از طـرف او  یـ ت آمده را نیم ۀعهدره بر یق نذر، عهد، قسم و غیه از طرکرا  ییهاو روزه ند، نمازک

ه کنیما اک ،شودیو انجام نداده است، نمر بوده یه اجک ییهانماز و روزه م شاملکن حیند و اکقضا 
 گذشت.  3189 مسئلۀدر 

3121 مسئلۀ ات یـ ه در زمـان ح کـ گـر او را  ید یز است نماز و عبادتهـا یبعد از مرگ انسان جا
ا با گرفتن اجرت و مـزد بـه   ی یصورت تبرّعبه  یگریا باطل انجام داده است، شخص دیانجام نداده 

 ت انجام دهد. یابت از مین

3125 مسئلۀ ننـد  کین میت معیم یر عبادتهایا روزه و ساین نماز بجای آورد یبراکسی که  به
 ند. یگویب میا نای« ریاج»

3126 مسئلۀ  را بداند.  یشرع ازیمورد ن مسائلد یب شده بایت نایم ینماز قضا یبراکسی که 

3123 مسئلۀ دانسـتن اسـم او الزم    ، گرچـه ندکن یت را معیت، میب واجب است هنگام نیبر نا
 ست. ین

3128 مسئلۀ  ن باشـد و مطمـئن   ید امـ یـ شـود با یب میت نایم ۀروزنماز و  یقضا یبراکسی که
نند و بعد معلوم شـود  کب یرا نا یسکن اگر یبنابرا .دهدیح انجام میه وظائف محوّله را صحکباشد 
ر یانجام آنها اج یح انجام نداده، واجب است دوباره برایاند صحاو گذاشته ۀعهده بر کرا  ییعبادتها

 رند. یگب

3122 مسئلۀ ننـد و  کن یت معـ یـ م ۀروزنماز و  یانجام قضا یب برایعنوان نابه را  یاگر شخص
نباشد  ییگوآن شخص متّهم به دروغ صورتی کها نه، در یه اصالً انجام داده است کنند ک کبعد ش
 باشد واجب اسـت  ییگورد و اگر متّهم به دروغکنان یتوان به قول او اطمیام، مد انجام دادهیو بگو

ح انجام شده است و اگـر  یصحطور به تیم ۀروزه نماز و کنند کدا ینان پیرند تا اطمیب بگیدوباره نا
ه درسـت انجـام   کنند ک کش ، ولیب انجام داده استیه اصل قضا را ناکآوردند دست به نان یاطم
  نندِ.کم به صحت کرده و حکنا نخود اعت کا نه، به شیداده 
3500 مسئلۀ دارد و مثالً نماز خـود را نشسـته    یه عذرکرا  یسک نتوایاط واجب نمیبنا بر احت

ن صـورت  یهمـ  ت هـم بـه  یم یاگرچه نمازها ،ب گرفتیت نایم ینمازها یخواند، برایمّم میا با تی
 قضا شده باشد. 

3503 مسئلۀ اگر مرد از طرف زن  ، ولیب گرفتینا مرد یزن و زن را برا یمرد را براتوان یم
صبح و مغرب و عشا بلند بخواند و اگر زن از طرف مرد  یاد حمد و سوره را در نمازهیب شود باینا
 یه صـدا کنیمشروط بر ا ،اد شده بلند بخواندی یاط حمد و سوره را در نمازهایبنا بر احت ،ب شودینا

نمـاز   یتبرّعـ صـورت  بـه   ا مرد از طـرف زن ین اگر زن از طرف مرد یچنهم .نشنود یاو را مرد اجنب
 م را دارد. کحن یز همیآورند ن یجات بیم یقضا
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3509 مسئلۀ  ه کـ ننـد  کبـا او شـرط    صورتی کهرند در یب بگینا یانجام عمل یرا برا یسکاگر
شـه  یعت سوّم و چهـارّم نمـاز هم  کانجام دهد، مثالً در ر ت خاصهیفیکت و یعمل را با فالن خصوص

بـه   ار نباشـد و کـ در  یند و اگر شرطکد، واجب است مطابق شرط عمل یحات را بگویسه مرتبه تسب
نـد  ک یسـع  یعنـ ینـد  کخود عمـل   ۀوظیفب گرفته باشند موظّف است مطابق یمطلق او را ناصورت 
 انجام دهد.  ح در نزد خودشیصحطور به عمل را

3501 مسئلۀ د یـ ه نمـاز را بـا چـه مقـدار از مسـتحبات آن بخوانـد، با      کنند کر شرط نیاگر با اج
 . بجای آورده معمول است کاز مستحبّات نماز را  یمقدار
3501 مسئلۀ ۀوظیفد، موظف است مطابق یش آیپ یا سهوی کدر حال نماز شب ینا یاگر برا 
 ست. یند و اعاده الزم نکآورده، عمل دست به ا اجتهاد ید یه از راه تقلکخود 

3505 مسئلۀ کیـ ب معتبر بوده، مثـل ظهـر و عصـر    یت آنچه در آنها ترتیم ینمازها یدر قضا 
دانسـته،  یب قضا شدن را مـ یت ترتیمچنانچه  ن صورتیر ایخوانده شود و در غ ترتیببه د یروز، با
د یـ نند باکر ین اگر چند نفر را اجیب حاصل شود؛ بنابرایه ترتکانجام دهند  ید طوریاط بایبنا بر احت
هم زمان نباشد، مثالً اگر بـا   یگریه با وقت دکنند کن یرا مع یوقت مرتّب کیهر  یاط برایبنا بر احت

ه از کنند کقرار  یگریت نماز قضا بخواند با دیم یه از صبح تا ظهر براکاز آنها قرار گذاشتند  یکی
ه کنند، مثالً قرار بگذارند کن یند معکیه در هر مرتبه شروع مکرا  یز نمازین ظهر تا شب بخواند، و

بعـد   ۀننـد و دفعـ  کن حساب راآن نند و اگر ناقص بگذارندکشبانه روز را تمام  کیدر هر دفعه نماز 
 نند. کشروع  شبانه روز را از اوّل کینماز 

3506 مسئلۀ ب قضـا شـدن را   یـ آورنـد و بداننـد او ترت   یجات نماز قضا بیم یاگر بخواهند برا
 ، ولـی سـت یب الزم نیـ ت ترتیـ ا نـه، رعا یـ دانسته یب را میه او ترتکداشته باشند  کا شیدانسته ینم

بجـای   یب فراهم شود، پس اگر بخواهنـد چنـد نفـر را بـرا    یه ترتکنند کقضا  یمستحب است طور
 نند. کن یاط مستحب، وقت معینند بنا بر احتکر یت اجیم ینماز قضا نآورد

3503 مسئلۀ  قبل  ، ولیت را بخواندیم یسال نمازها کیه مثالً در مدت کر شود یاج یسکاگر
بنا بر  هکنند، بلکب یرا نا یگریدانند نخوانده، دیه مک یینمازها ید برایرد، بایاز تمام شدن سال بم

 رند. یب بگیاورده است نایجا ندهند بیه احتمال مک هم یینمازها یبرا اط واجبیاحت

3508 مسئلۀ ردن نمازهـا  کـ ش از تمـام  یانـد اگـر پـ   ردهکر یت اجیم ینمازها یه براکرا  یسک
نمازها را خودش بخوانـد  همۀ ه کرده باشند کشرط  چنانچهآنها را گرفته باشد، همۀ رد و اجرت یبم
ه نخوانده از مال کرا  ید اجرت مقداریواند، بااند خودش بخه نظر داشتهکن باشد یدر ب یانهیا قریو 

ر از مال یاج ۀد ورثین نباشد، بایهم در ب یانهیرده باشند و قرکاگر شرط ن ، ولیت بدهندیم یاو به ول
 ست. یواجب ن یزیاو چ ۀورث نداشته باشد بر یمالچنانچه  رند ویب بگیاو نا

3502 مسئلۀ ز نمـاز  یا برود و خودش نیدنند از کت را تمام یم یه نمازهاکش از آنیب پیاگر نا
 یینمازهـا  ید از مال او بـرا یرده باشند خودش بخواند، باکشرط نچنانچه  داشته باشد، هعهدقضا بر 
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رده باشد و وارثـان هـم   کت یوص صورتی کهاد آمد در یز یزیرند و اگر چیب بگیر بوده، نایه اجک
 راآنسوم یکورّاث اجازه ندهند،  چنانچه رند، ویب بگیخودش نا یتمام نمازها یاجازه دهند، برا

نباشـد،   یافکـ آن سـوم  یکا یرده باشد کت نیوص صورتی کهبه مصرف نماز خودش برسانند و در 
اط یـ موجود نباشد، بنـا بـر احت   یو اگر ول بجای آوردن مرد از وارثان آنها را یتربزرگ یعنیاو  یول

 رند.آو یجات از سهم خودشان آنها را بیواجب، وارثان بالغ م

3530 مسئلۀ ت فـرق داشـته باشـد، در   یـ د میـ مرجـع تقل  یب بـا فتـوا  ید نایمرجع تقل یاگر فتوا 
ز یـ ن ین نشـده باشـد و منصـرف بـه نحـو خاصـ      ییات عمل تعیر شدن خصوصیهنگام اجصورتی که 

با  یه وصک آنستاط ید خود انجام دهد هر چند احتیمرجع تقل ید عمل را طبق فتوایب باینباشد، نا
ت و یـ د میـ مطابق نظر مرجع تقلان که در صورت امکانجام دهد  یل را طوره عمکند کب شرط ینا

 نظر مرجع خودش باشد. 

3533 مسئلۀ  را  یگـر یتوانـد د یر شـده اسـت نمـ   یر عبادات اجیا سایانجام نماز  یبراکسی که
منصـرف بـه    ،ا اجـازه یـ ننده اجازه داده باشـد،  کر یاجصورتی که  ند، مگر درکر یانجام آن اج یبرا

 ر نباشد. یط شخص اجانجام عمل توسّ

3539 مسئلۀ یتبرّعـ صورت به  ا انجام آنیانجام عبادات واجب شخص زنده  یب شدن براینا 
ع شود و از انجام حج عاجز باشـد و  یمستط یه اگر شخصکابت حج یست مگر در نیز نیجا رایگانو 
 رد. یب بگیتواند ناینده بتواند خودش انجام دهد، میه در آکد هم نداشته باشد یام

3531 مسئلۀ  ۀذمـ  یت را انجام دهد وقتیم ۀقضا شد یهاشود نمازها و روزهیب میانکسی که 
ن عنوان یت فارغ شود آنها را انجام دهد و اگر به ایم ۀذمه کنیا عنوانبه ب یه ناکشود یت فارغ میم

نـد و  کیت نمـ یـ فاکنـد  که یـ ت هدیـ اعمال را انجام ندهد و صرفاً پس از انجام آنها، ثوابشان را به م
 رند. یب بگیت نایم یباره براواجب است دو

3531 مسئلۀ امبرخدایارت پی، مانند زیمستحبّ یارهاکاز  یانجام بعض یتواند برایانسان م 
را انجام دهد و  یار مستحبّکتواند ین میچنهمر شود، ی، از طرف افراد زنده اجامامان معصوم و

 ند. که ی، هدانداتید حیه در قک یسانکا یاند ا رفتهیه از دنک یسانکبه  راآن ثواب

   
 نماز جماعت 

و  از رسـول خـدا   یادیـ ات زیـ لت آن، روایت و فضـ یـ گاه نماز جماعـت و اهم یدر مورد جا
آن در  ید شارع اسالم و رهبـران الهـ  ییمورد تأ یارهاکاز  یکیو  وجود داردآن بزرگوار، بیت اهل
سـت، مخصوصـاً   ادا تاقامۀ نماز جماع یژه نمازهایواجبات به خصوص واجبات روزانه به و یتمام

اذان را  یه صـدا کـ  ییآنهـا  یگان مسـجد و بـرا  یهمسـا  یصبح و مغرب و عشـا؛ و بـرا   یدر نمازها
در کـه   یمرحـوم محـدّث نـور    اتیـ از روا یکـ ینمونه به  برایاست.  شدهد یکشنوند، سفارش ایم

 شود: یآورده است اشاره م لیالوسا کمستدر
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با هفتـاد هـزار    لییه فرمودند: جبرکند کیل منق اسالم یامبر گرامیاز پ ید خدریسعابو
رساند و یت به تو سالم می، خدامحمّد ی: اظهر نزد من آمد و گف ۀضیفرشته پس از انجام فر

رده کـ اهـدا ن  یامبریـ چ پیه قبل از تو به هـ که به تو اهدا فرموده است یفرستد و دو هدیبر تو درود م
 از:  عبارتند کهاست 

 ه به جماعت خوانده شود. کنه گاپنج ینمازها -3

 . (عت است )همان نماز شفع و وترکه سه رکنماز وتر  -9
 ه مقـدار چـ امت مـن   یردم: در نماز جماعت براکسؤال  لییفرمود، از جبر رمکرسول ا

ثـواب   عت از نماز آنهـا کند، هر رکاقتدا نفر به امام  کیگفت: اگر  لییثواب وجود دارد جبر
عت نمازشان معـادل ششصـد   کنند، ثواب هر رکاز را دارد و اگر دو نفر اقتدا عت نمکو پنجاه ر صد
گـاه  هرو شـود  یشـتر مـ  یشـتر و ب یآنها ب یادتر شوند ثواب نمازهایاندازه ز عت نماز است و به هرکر

درختان قلم و تمام جنّ و  یهاب و تمام شاخهکاها مُریتعدادشان از ده نفر گذشت اگر تمام آب در
ن نمـاز جماعـت را نخواهنـد    عـت از آ کر کیـ شوند، توان نوشتن ثواب سنده یان، نوانس و فرشتگ

تـب مفصّـل   کتواننـد بـه   یمنـدان مـ  ه عالقهکوارد شده است  یادیات زینه رواین زمیو در ا 3داشت
 نند. کمراجعه  ییو روا یثیحد

3535 مسئلۀ ست یح نیز صحیست و نیز نیجا ییاعتنایببه خاطر در نماز جماعت  نیافتن حضور
 ند. ک کانسان بدون عذر موجه نماز جماعت را تر هک

3536 مسئلۀ نند کرتر از اول وقت برپا شود، مستحب است مؤمنان صبر یگاه نماز جماعت دهر
 ییه بـه تنهـا  ک ینماز یعنیو نماز خود را با جماعت بخوانند و نماز جماعت از نماز اول وقت فرادا 

ه که نماز فرادا در اول وقت کشود یاده ماستف« زراره ۀحیصح»از ظاهر  یول ،خوانده شود بهتر است
ن نمـاز جماعـت   یچنـ هملت بهتر است، یر وقت فضیلت است، از نماز جماعت در غیهمان وقت فض

  9.ستطول بدهند بهتر ا راآن هک ییمختصر از نماز فرادا
3533 مسئلۀ ه نمازشان را فـرادا  ک یسانکشود مستحب است یه نماز جماعت برپا مک یهنگام

ه نماز اول آنهـا باطـل بـوده، نمـاز     کنند کدا ین پیقیه با جماعت بخوانند و اگر بعداً اند دوبارخوانده
 ند. کیت میفاکدوم 

3538 مسئلۀ است، جماعـت برپـا شـود،    یه مشغول خواندن نماز مستحبک یاگر شخص، موقع 
امل برسد، مسـتحب اسـت نمـاز    کطور به ند به جماعتکه اگر نماز را تمام کنان ندارد یاطمچنانچه 
عـت اول  که بـه ر کـ نان نداشته باشد یه اگر اطمکند و مشغول نماز جماعت شود بلکرا رها  یمستحب

                                                             
  .  1، ح 3، باب 111، ص 6البیت، ج مستدرک الوسائل، چاپ مؤسسه آل. 3
   .  393، ص30از ابواب استحباب نماز اول وقت، ح 1، باب 1الشّیعه، جوسائل. 9
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 ند. کگونه عمل نیبرسد، مستحب است هم

3532 مسئلۀ است جماعـت برپـا شـود،    یعتکا چهار ری یعتکه مشغول نماز سه رک یاگر موقع 
ه جماعت برسد، ند بکه اگر نماز را تمام کنان ندارد یعت سوم نرفته است و اطمکوع رکبه رچنانچه 

ند سپس خود را به نماز کتمام  یعتکبرگرداند و نماز را دو ر یت را به نماز مستحبیمستحب است ن
 جماعت برساند. 

  
 ه واجب است نماز به جماعت خوانده شودک یموارد

3590 مسئلۀ ی، فقط در صـورت 3د فطر و قربان هرگاه واجب شوندیع یز نمازهاینماز جمعه و ن 
 خوانده شوند.  ه با جماعتکح هستند یصح

3593 مسئلۀ نمازشـان را بـا   صـورتی کـه    خـود وسـواس دارنـد و در    یه در نمازهـا کـ  یسانک
 نند، واجب است نمازشان را با جماعت بخوانند. کیدا میجماعت بخوانند از وسواس نجات پ

3599 مسئلۀ ان کـ االم تینند واجب است حکتوانند درست ادا یه حمد و سوره را نمک یسانک
 . نمازشان را با جماعت بخوانند

3591 مسئلۀ  ه در جماعت حاضر شود، چه مخالفـت  کنند کا مادر به فرزند خود امر یاگر پدر
اطـاً بـا جماعـت    یآنان شود و چه نشود، واجب اسـت نمـاز را احت   یت و آزار و ناراحتیاو موجب اذ

 ند. کبخواند و در هر دو صورت قصد استحباب 

   
 ست نماز با جماعت خوانده شود یح نیه صحک یموارد

3591 مسئلۀ آمدن  یه براکتوان به جماعت خواند مگر نماز استسقاء یرا نم یمستحب ینمازها
تـوان  یباشند را میبت واجب نمیه در زمان غکد فطر و قربان یع ین نمازهایچنهمخوانند، یباران م

 . بجای آوردبه جماعت 
3595 مسئلۀ ا یـ تمـام   -خوانـد یخـود را مـ   ۀیـ ومی یاز نمازهـا  یکـ یه امام جماعت ک یهنگام
اگـر امـام    یرد، ولکشود به او اقتدا یسته مکه را چه تمام و چه شیومی یز نمازهاا کیهر  -ستهکش

باشـد   یکـ یاط مأموم بـا امـام   یاحتصورتی که  خواند فقط دریاطاً دوباره میجماعت آن نماز را احت
 نند وکن سه و چهار یب کش یعتکامام و مأموم در نماز چهاررچنانچه  ند، مثالًکتواند به او اقتدا یم

د یـ اط بایـ عت نماز احتکر کیبعد از خواندن اط یبنا بر احتاط حرف بزنند، یقبل از خواندن نماز احت
 توانند به جماعت بخوانند. یعت را مکن چهار رینند و اکدوباره نمازشان را اعاده 

3596 مسئلۀ ه کگر را ید شخصا یه خود یومی یاز نمازها یکی یقطع یاگر امام جماعت قضا
اگـر امـام نمـازش را    ، ولـی نـد کتواند به او اقتـدا  یآورد، مأموم میم یجات باس ینیقیفوت نماز او 

                                                             
  بیان شده است. 3616. شرط وجوب نمازهای عید در مسئلۀ 3



 958 نماز جماعت طیشرا

نگرفتـه   یآن اجرتـ  یگرچـه بـرا   -خوانـد یرا مـ  یگـر ینماز شخص د یا قضایند کیاطاً قضا میاحت
 ال دارد. کبه او اش یاقتدا -باشد

3593 مسئلۀ مـاز  ا نیـ ه است، یومی یاز نمازها یکیخواند یه امام مکرا  یاگر انسان نداند نماز
 ند. کتواند به او اقتدا یمستحب، نم

3598 مسئلۀ  ه بـه جماعـت خوانـده دوبـاره بـا جماعـت       کـ را  یا مأموم اگر بخواهد نمازیامام
 . بجای آوردل به ثواب یرجا و ن به قصده ک آنستبخواند، احوط 

  
 ط نماز جماعتیشرا

 ل نباشد. یحا یزین امام و مأموم چیشرط اول: ب

3592 مسئلۀ ه مانع صدق ارتبـاط  ک یگریز دیا چیم و مأموم، پرده ن اماید بیدر نماز جماعت با
ن یاو به امام متّصل شده است چن ۀواسطبه ه ک یگرین مأموم و مأموم دید بین نبایچنهمفاصله نشود، 

ن آن زن و یا بین آن زن و امام، یاگر امام جماعت مرد و مأموم زن باشد و ب یفاصله شود، ول یزیچ
، ال نـدارد کا مانند آن باشد اشـ یب او به امام متّصل شده است، پرده ه زن به سبکیگریمأموم مرد د

 شمرده شوند.  جماعت کیآنان همۀ ه کباشد  یلکد به شیبا ولی

3510 مسئلۀ  رده باشـد،  کـ پشت سر او اقتـدا ن  یسکاگر امام جماعت در داخل محراب بوده و
ننـد،  ید امـام را بب تواننـ یوار محـراب نمـ  یـ خـاطر د بـه  انـد و  ستادهیه در دو طرف محراب اک یافراد
رده کـ اقتـدا   یسـ کاگر پشت سر امام جماعـت   ، ولیصال وجود ندارداتنند چون کتوانند اقتدا ینم

ه پشـت سـر امـام    کـ انـد و بـه آن مـأموم    سـتاده یه در دو طرف محراب اک یسانکردن کباشد، اقتدا 
 ح است. یصح یبر اقونند، بنا یبیوار محراب امام را نمیدخاطر به  یاند، ول، متصلاست ستادهیا

3513 مسئلۀ اند امام را ستادهیه دو طرف صف اک یسانکبودن صف اول،  یسبب طوالن اگر به
ه در دو طـرف آن  ک یسانکاز صفها  یکیبودن  یعلت طوالن اگر به و یا نندکتوانند اقتدا یم نندینب
 نند. کاقتدا  توانندینند، مینند و طبعاً امام جماعت را هم نبیخود را نب یاند صف جلوستادهیا

3519 مسئلۀ در و پشـت صـف    یروه روبـه ک یسانکجماعت تا در مسجد برسد،  یاگر صفها
 یسـان کنمـاز   یه بنا بر اقـو کح است بلیستاده، نمازشان صحیشان ایه پشت سر اک یسکاند و ستادهیا
 ح است. یز صحینند نیبیاند و صف جلو را نمستادهیه دو طرف او اک

3511 مسئلۀ مـأموم   وسـیلۀ  بـه ا چپ ی، اگر از طرف راست تاس ستادهیه پشت ستون اک یسک
طرف متّصل باشد امِّا با صـف   کیا یاگر از دو  ، ولیندکتواند اقتدا یگر به امام متِّصل نباشد، نمید

 ح است.یش صحجماعت یجلو اتّصال نداشته باشد، بنا بر اقو
  

 ستادن امام از مأموم بلندتر نباشد. یا یشرط دوم: جا

3511 مسئلۀ ن یاگـر زمـ   ، ولـی مأموم بلندتر باشد ید از جایستد نبایایماعت مه امام جک ییجا
 ه بـه کـ اد نباشـد بل یـ آن ز یبیه سراشـ کـ  یسـتد، در صـورت  یباشد و امام در طرف بلنـدتر با  یبیسراش
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 ندارد.  یند، مانعین مسطح بگویه به آن زمکباشد  یاگونه

3515 مسئلۀ به مقـدار   یه بلندک یامام بلندتر باشد، در صورت یستادن مأموم از جایا یاگر جا
 یال ندارد، ماننـد سـاختمانها  کاجتماع شمرده شوند، اش کیآنان همۀ ه ک یاگونهبه متعارف باشد 

 ، ولـی سـتادند یاین در پشت بام مـ یاز مأموم یخواند و تعدادیه امام در صحن مسجد نماز مکم یقد
ال دارد مانند کعت اشوند، جماجماعت شمرده نش کیآنها همۀ ه ک یلکاد باشد به شیز یاگر بلند

 ال دارد.کگر اشیطبقات به همد یه اقتداکچند طبقه  یهابرج
  

گـام   کیـ شتر از یگر بیدکین با یا مأمومی ن امام و مأمومیب ۀاط واجب فاصلیشرط سوم: بنا بر احت
 نباشد.  یمعمول

3516 مسئلۀ سـتادن امـام جماعـت    یا یمـأموم و جـا   ۀسجد ین جایه بک آنستاط واجب یاحت
ستاده به یاو ا یه جلوک یمأموم ۀواسطبه چنین اگر انسان همفاصله نباشد،  یام معمولگ کیشتر از یب

 کیـ شـتر از  یسـتادن او ب یا یاش از جاسجده یجا ۀد فاصلیاط واجب بایصل باشد، بنا بر احتامام مت
 یه جلوک یسکستادن یمأموم با محل ا ۀسجد یه جاک آنستاط مستحب ینباشد و احت یگام معمول

 ش از حد متعارف فاصله نداشته باشد. یست باو

3513 مسئلۀ  رده به امام جماعـت  کا چپ او اقتدا یه سمت راست ک یسک ۀواسطبه اگر مأموم
ا چپ او یه سمت راست ک یسکد با یاط واجب بایصل نباشد، بنا بر احتمت صل باشد و از جلو به اوتّم

 فاصله نداشته باشد.  یگام معمول کیشتر از یرده است، بکاقتدا 

3518 مسئلۀ ه نمازش باطـل اسـت و بچّـه    ک یسکاند ستادهیصف ا کیه در ک یسانکن یگر با
م کـ ه فاصـله  ک یفاصله شود، در صورت زیر ممیه غکفهمد بلیه خوب و بد را مک یابچّه یعنیز، یمم

ا یـ ه نمازشان باطل است فاصله شود کاگر چند نفر  ، ولیندارد یباشد و به اتّصال ضرر نرساند، مانع
 جاد شود، نماز باطل است.یفاصله ا یگریدل یدل به
  

 ستد. یشرط چهارّم: مأموم جلوتر از امام نا

3512 مسئلۀ و برابر  یاطاً مساویستد و احتید در تمام حاالت از امام جماعت جلوتر بایمأموم نبا
سـتد  یه جلـوتر با کـ  یستد و در صـورت یتر از امام جماعت باعقب یمکهم نباشند و در تمام حاالت 

بـه   نـد، اگرچـه نمـاز او   کاد نیـ را ز ینـ کو ر کقرائت را تـر  اًند و عمدکعمل  ف منفرداگر به وظائ
 ست. یاصل نماز باطل ن ، ولیشودیجماعت منعقد نمصورت 

  
 جماعتنماز مأموم در  ۀوظیف

3510 مسئلۀ دانستن نام  ، ولیندکن ید امام جماعت را معیند باکیت اقتدا میه مأموم نک یموقع
جماعت به امام حاضر عادل اقتدا  ه نماز خود را باکند کقصد چنانچه  ست ویو مشخّصات او الزم ن

 است.  یافکند، ک
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3513 مسئلۀ نـد و پـس از نمـاز معلـوم شـود امـام       کت یـ ن یقصد اقتدا به شخص خاصـ  اگر به
ط یشـرا  یز دارایـ قصدش اقتدا به امام حاضر بوده اسـت و او را ن چنانچه  بوده، یگریجماعت فرد د
د بـه همـان شـخص    یـ اگر اقتـدا را مق  ، ولیح استیت و نمازش صحدانسته، جماعیامام جماعت م

ط امامـت  یشـرا  یرا دارا یگـر یه دکنیا اید، رکیباشد اقتدا نم یگریه اگر دک یلکرده باشد به شک
 نمـاز را  یارهـا کر یحمد و سوره، سا که جز ترکنید نمازش را دوباره بخواند مگر ایدانسته، باینم
نمـاز   ۀن صورت اعـاد یه در اکرده باشد، کاد نیا زیم کرا  ینکاده و رامل انجام دکح و یصحطور به

 ست. یالزم ن

3519 مسئلۀ یه نماز صـفها کعقب جماعت قرار گرفته، اگر بداند  یه در صفهاک ینمازگزار 
ا باطـل،  یـ ح اسـت  یجلـو صـح   یه نماز صفهاکاگر نداند  ، ولیندکتواند اقتدا یجلو باطل است، نم

 ند. کتواند اقتدا یم

3511 مسئلۀ ه امـام جماعـت   که نماز امام جماعت باطل است مثالً بداند کزگزار بداند اگر نما
 ند. کتواند به او اقتدا یوضو ندارد، نم

3511 مسئلۀ ه تـا  کـ  آنسـت اط الزم یـ ه احتکد، بلیاالحرام را قبل از امام بگوۀبیرکتد یمأموم نبا
 د. یر نگویبکر امام تمام نشده است، تیبکت

3515 مسئلۀ ر گفـتن هسـتند،   یـ بکنمـاز و ت  ۀآمـاد  ر امام جماعـت اگـر صـف جلـو    یبکبعد از ت
نند کصبر  یبعد یهاصف آنستند اگرچه بهتر یر بگویبکتوانند قبل از صف جلو تیم یبعد یصفها
 تمام شود.  ییر صف جلویبکتا ت

3516 مسئلۀ ار نمـاز را  کـ اذهمـۀ  ر از حمـد و سـوره   یدر نماز جماعت بر مأموم واجب است غ
ا چهارم امام جماعت باشد، واجب یعت سوم کرا دوم مأموم یعت اول کاگر ر ، ولیخودش بخواند

ـ یاست خود مأموم، حمد و سوره را بخواند و بنا بر احت بِسْـمِ اللَّـهِ الـرَّحْمَنِ    » یاط حمد و سوره و حتّ
 را هم آهسته بخواند. « مِیالرَّحِ

3513 مسئلۀ حمـد و   یعت اول و دوم، صداکصبح، مغرب و عشا اگر مأموم در ر یدر نمازها
حمـد و  کـه   آنسـت اط واجـب  یـ ص ندهـد احت یلمات را تشخکبشنود اگرچه  امام جماعت را ۀسور

امام جماعـت را نشـنود، مسـتحب اسـت حمـد و سـوره را        یه صداک یسوره را نخواند و در صورت
 ال ندارد. کبلند بخواند اش اًاشتباهچنانچه  د آهسته بخواند ویبا ، ولیبخواند

3518 مسئلۀ اط واجب حمـد  یبشنود بنا بر احتامام را  ۀلمات حمد و سورکاز  یاگر مأموم بعض
 و سوره را نخواند. 

3512 مسئلۀ ییند صداکا گمان یحمد و سوره را در نماز جماعت بخواند و  اًاگر مأموم اشتباه 
 ح است. یامام بوده، نمازش صح یست و بعد معلوم شود صدایامام جماعت ن یشنود صدایه مک

3550 مسئلۀ و سـوره را  حمـد   ظهر و عصـر  یاول و دوم نمازها یعتهاکبهتر است مأموم در ر
 د. یر بگوکآن ذ یجا نخواند و مستحب است به
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3553 مسئلۀ  نمـازش باطـل بـوده     یا بـه عللـ  یه امام عادل نبوده کاگر مأموم بعد از نماز بفهمد
 فراداطور به لونماز را وآن  یسهو یه حتّک یارکه ک یاست مثالً بدون وضو نماز خوانده در صورت

 ح است. یصح سازد انجام نداده باشد، نمازشیباطل م

3559 مسئلۀ  د، اگـر چـه   یگویه چه وقت سالم مکا بداند یاگر مأموم سالم نماز امام را بشنود
متابعـت در   ید، ولـ کنـ ا اشـتباه  یـ داشته  یه عذرکنیه قبل از امام سالم ندهد، مگر اک آنستاط یاحت

از سالم سالم بعد  ۀالم امام جماعت سالم بدهد و اعادز است قبل از سین جایست بنابرایسالم شرط ن
 ست. یامام هم الزم ن

3551 مسئلۀ گـر نمـاز را قبـل از امـام جماعـت      ید یرهـا کاالحـرام ذ ۀبیـر کتر از یـ اگر مأموم غ
د بهتـر اسـت   یـ گویه امام چه وقت مکا بداند یامام را بشنود  یاگر صدا یال ندارد، ولکد، اشیبگو

 د. ینگو یزیقبل از امام چ

3551 مسئلۀ قعود، الزم است از امام جماعت ام و یوع، سجود، قکمأموم در اعمال نماز مانند ر
 بعد از امام جماعت آنها را انجام دهد.  یمکه کند و بهتر است ک یرویپ

3555 مسئلۀ بعـد   یطوالن ۀفاصلا با یقاً هم زمان با او یا دقیقبل از امام جماعت  اًاگر مأموم عمد
سـت،  یباطـل ن رده باشد ظاهراً نمـازش  کمنفرد عمل  ۀوظیفبه چنانچه  از او افعال نماز را انجام دهد،

 ند. که دوباره نمازش را اعاده ک آنستگرچه احوط 

3556 مسئلۀ وع رفته است سه حالت متصور است: کزودتر از امام به ر اًاشتباهکسی که  یبرا 

ند، واجب است کیم کاز قرائت امام را در یه اگر برگردد مقدارکباشد  یابه گونهچنانچه  -3
نمازش درست اسـت و  که  آنستند و ظاهر ک یرویپد، برگردد و از امام یوتاه بگوکوع را کر رکذ

رده کـ برنگـردد گنـاه    اًعمد واند و اگراط مستحب نمازش را دوباره بخیپس از اتمام نماز، بنا بر احت
ند و دوباره هم کست اگرچه بهتر است نمازش را با جماعت تمام یبر بطالن نماز ن یلیدل ، ولیاست

 بخواند. 

 کام امـام را در یق ، ولیرسدیاز قرائت امام نم یزیبرگردد به چ ه اگرکباشد  یطورچنانچه  -9
 وباره هم بخواند و اگرند و دکوع رود و نماز را تمام کبردارد و با امام به ر اط سریند، بنا بر احتکیم

اگـر   ، ولـی سـت نمـازش باطـل باشـد    یمعلـوم ن  ، ولیرده استکسر برندارد تا امام برسد، گناه  اًعمد
بـه   وع راکـ ر رکـ ز ذیـ ن یوع اشتباهکح است و در هر دو صورت در ریگردد نمازش صحبرن اًاشتباه

 د. یوتاه بگوکصورت 

ح یست برگردد و نمازش صحیند الزم نکینم کام امام را دریه اگر برگردد قکبداند چنانچه  -1
 است. 

3553 مسئلۀ ام اط سـر بـردارد و بـا امـ    یقبل از امام جماعت به سجده برود بنا بر احت اًاگر اشتباه
د و نمـازش را  یـ وتـاه بگو کطـور  بـه  ر سجده راکز ذین یاشتباه ۀسجداط در یند و بنا بر احتکسجده 

 ح است. یسر برنداشت نمازش صح اشتباهاًاگر  یدوباره بخواند، ول
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3558 مسئلۀ  امام چنانچه  ا سجده بردارد،یوع کش از امام جماعت سر از ریبه اشتباه پکسی که
 کیـ ند و اضافه شـدن  کیرویاط واجب برگردد و از امام پیاحت ا سجده باشد بنا بریوع کهنوز در ر

وع برسد امام سـر  که به رکند، اما اگر قبل از آنکینماز را باطل نم ین موردیا سجده در چنیوع کر
است اگـر   چنینهمند و دوباره هم بخواند، کد نماز را تمام یاط واجب بایوع بردارد، بنا بر احتکاز ر

 . فتدیب ین اتّفاقیعت چنکر کی ۀدر هر دو سجد
3552 مسئلۀ یعتـ کا در ریـ قنوت بخوانـد   اشتباهاًه قنوت ندارد ک یعتکاگر امام جماعت در ر 
ه نمازشـان باطـل نشـود او را بـه     کـ  یطـور بـه د یـ ن بایه تشهّد ندارد، اشتباهاً تشهّد بخواند، مـأموم ک

 ، ولـی را بخواننـد  ا تشـهّد یـ د قنـوت  یـ ردن او را ندارنـد نبا کـ نند و اگر توان آگاه کاشتباهش آگاه 
ا یـ نند تا قنـوت  کد صبر یه باکستند، بلیستادن امام بایا قبل از ایوع روند کتوانند قبل از امام به رینم

 نماز را با او بخوانند.  ۀبقیتشهّد امام تمام شود و 

3560 مسئلۀ  ه کش از آنیند و پکن حمد و سوره به امام جماعت اقتدا یا در بیاگر در اول نماز
، اسـت  الکو جماعت او بـدون اشـ   حیوع بردارد، نمازش صحکام جماعت سر از روع برود امکبه ر
 ند خود را به جماعت برساند. کوع برود و تالش کد به ریبا یول

3563 مسئلۀ ش ین سه حالـت پـ  یاز ا یکیند کوع است به او اقتدا که امام در رک یاگر در حال
 د: یآیم

م شـده باشـد، نمـازش بـه جماعـت      ر امام جماعت تمـا کوع امام برسد، گرچه ذکبه رچنانچه  -3
 شود. یعت حساب مکر کیح است و یصح

وع امـام  کـ نـد بـه ر  ک کشـ  اینکـه ا یـ زد یوع برخکاگر در حال خم شدن او امام جماعت از ر -9
نـد و بـه   کوع را تمـام  کـ د ریـ اط واجب بایشود و بنا بر احتیا نه، جماعتش باطل میده یجماعت رس

 ند و دوباره نمازش را بخواند. کسجده رود و نماز را فرادا تمام 

سـتد تـا   یاط بایـ وع بردارد، بنا بر احتکوع خم شود، امام سر از رکر ۀانداز به آنکهش از یاگر پ -1
عـت  کعت بعـد امـام را ر  کزد و مأموم ریعت بعد برخکر یو برا بجای آوردخود را  یهاامام سجده

طـول   یاانـدازه  استن امام جماعـت بـه  ا برخیعت آخر امام بوده کاگر ر ، ولیندکاول خود حساب 
 ییند و نمازش را به تنهاکد قصد فرادا یشود، باین شخص از حالت جماعت خارج میه اکشد کیم

 ان برد. یبه پا

3569 مسئلۀ ه امام در حال خوانـدن تشـهّد آخـر نمـاز اسـت، در      کبرسد  یاگر نمازگزار موقع
ند و یاالحرام بنشۀبیرکتت و گفتن یاز نتواند بعد یه بخواهد به ثواب نماز جماعت برسد مک یصورت

ستد و ید سپس نمازگزار بایند تا امام سالم نماز را بگوکتشهّد را همراه امام جماعت بخواند و صبر 
عت اول کر راآن نمازش را بخواند و ۀند، حمد و سورکد یاالحرام را تجدۀبیرکتت و ین اینکهبدون 

 نمازش قرار دهد. 

3561 مسئلۀ ه بعـد از شـروع نمـاز    کـ  یسـ کبـرای  باشد  یعتکر چهار ینوماگر نماز امام و مأم
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 داشته باشد: وجود ن است کند، چند حالت ممکیشود و اقتدا میجماعت وارد م

ه قصـد  ک یت نمازیا دوم نماز است، او هم به نیعت اول کاند و رستادهیت اکن سایاگر مأموم -3
شود یدن حمد و سوره، قنوت نخواند معلوم ماگر امام بعد از خوان ستد،یت باکند و ساکرده اقتدا ک
 ند. کنماز را همراه امام تمام  ۀبقیعت اول جماعت بوده و او هم کر

عت دوم نمـاز اسـت، پـس او هـم بـه      کاگر امام بعد از خواندن حمد و سوره قنوت بخواند، ر -9
ز یـ خمیاط نـ یـ بـر احت وع و دو سجده، هنگام تشهّد بنا کقصد متابعت از امام قنوت بخواند و بعد از ر

ر تشهّد را با امام بخواند و پس از برخاستن، حمد و سـوره را خوانـده و همـراه    کتواند ذیند و میبنش
رسـد، فقـط حمـد را    یوع سوم امام نمکداند با خواندن حمد و سوره به ریوع رود. اگر مکامام به ر

اط مستحب نمـاز  یمام برسد بنا بر احتا ۀسجداگر به  ،امام برساند ۀسجدا یوع کبخواند و خود را به ر
عـت سـوم   کر یو بـرا  بجـای آورد وع و دو سجده واجبات تشـهّد را  کو بعد از ر ،را دوباره بخواند
بهتر است سـه مرتبـه    مرتبه و اگر وقت داشته باشد کی یحات را بنا بر اقویزد و تسبیهمراه امام برخ

اط بـه  یـ هنگام تشهّد و سالم نماز امام، بنا بر احت و بجای آوردوع و دو سجده را با امام کبخواند و ر
د و پس از یسالم را نگو ، ولیر تشهّد را با امام بخواندکتواند در آن حال ذیم ،ندیز بنشیخمیحالت ن

 زد و نماز خود را به اتمام برساند. یسالم امام برخ

نـد و  کبخواهـد اقتـدا   ه چنانچـ  داندیحات باشند و مین مشغول خواندن تسبیاگر امام و مأموم -1
وع کـ ه امـام بـه ر  کـ  یند تا هنگامکاط واجب صبر یرسد بنا بر احتیوع امام نمکحمد را بخواند به ر

ند، پس اگر امام پس از کعت اول خود حساب کعت را رکن ریوع رود و اکرده و به رکرفت اقتدا 
عـت دوم  که قصـد ر عت سوم جماعت بوده، او هم بـ کشود ریوع و دو سجده برخاست معلوم مکر

وقت ندارد فقط  یافک ۀانداز وع امام برساند و اگر بهکزد و حمد و سوره بخواند و خود را به ریبرخ
وع و دو سـجده تشـهّد را بـه حـال معمـول      کـ ند و بعد از رک کحمد بخواند و سوره و قنوت را تر

زد و نمـاز  یـ سـالم امـام برخ   ند و پس ازیز بنشیخمیو به هنگام سالم نماز امام، به حالت ن بجای آورد
وع و دو سـجده مشـغول   کن ربجای آوردحات و یادامه دهد و اگر امام بعد از تسب ییخود را به تنها

ز یـ خمیاط به حالـت نـ  ید بنا بر احتیعت آخر نماز جماعت است، پس باکشود ریتشهّد شود معلوم م
د و بعـد از سـالم امـام    یسالم را نگو ولی، ر تشهّد را با امام بخواندکتواند در آن حال ذیند و میبنش
 بخواند.  یینماز را به تنها ۀبقیزد و یبرخ

3561 مسئلۀ عـات نمـاز امـام متفـاوت باشـد،      کنمازش با تعداد ر یعتهاکاگر نمازگزار تعداد ر
ن یـ رده باشـد، در ا کـ اقتـدا   یعتـ کمأموم نماز دو ر ، ولیبخواند یعتکر مثالً امام جماعت نماز چهار

 یعتهاکتواند در ریعت دوم نمازش سالم بدهد و مکامام جماعت بوده، در ر صورت اگر از اول با
ر و کـ نـد و مشـغول ذ  کتواند اقتـدا ن یز میند و نکفه عمل یرا اقتدا و مطابق وظ یگریاو نماز د یبعد
ه پـس از شـروع نمـاز جماعـت وارد شـده      کاگر از ابتدا همراه امام نبوده بل یبات نماز شود، ولیتعق

 ر توجّه داشته باشد: ید به موارد زیبا ، ولیندکتواند اقتدا ین صورت میاست، در ا
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امـام در  چنانچـه   نـد و کتوانـد اقتـدا   یامام مشغول خواندن حمد و سوره است، مأموم م یوقت -3
 عت دوم باشد، مأموم به قصد متابعت قنوت را با امام بخواند. کر

 ، ولـی نـد کتواند اقتدا یحات، مأموم میول تسبا چهارم باشد و مشغیعت سوم کامام در ر یوقت -9
رسـد، بنـا بـر    یوع امام نمکند و حمد را بخواند به رکبداند اگر اقتدا چنانچه  د حمد را بخواند ویبا

 ند. کگاه اقتدا وع رود، آنکند تا امام به رکد صبر یاط واجب بایاحت

ه کـ باشـد   یعتـ کود و مـأموم در ر رد، چنانچه امام مشغول تشهد شـ کمأموم اقتدا  آنکهپس از  -1
ر تشـهّد را بـا امـام    کتواند در آن حال ذیند و میز بنشیخمید به حالت نیاط بایتشهّد ندارد، بنا بر احت

 یزد و نماز جماعـت را طبـق دسـتور   یخیز برمیعت بعد برخاست او نکر یبخواند، پس اگر امام برا
ند تـا  کز صبر یخمید و به حال نیا داد او سالم نگودهد و اگر امام سالم نماز ریه گفته شد ادامه مک

 بخواند.  یینماز را به تنها ۀبقیزد و یگاه برخنماز امام تمام شود، آن

3565 مسئلۀ ه حمد و کند واجب است کا چهارم امام اقتدا یعت سوم کر یاگر مأموم در ابتدا
ا یـ وع کـ د و در رخواندن سوره وقت ندارد، حمـد را بخوانـ   یه براک یسوره را بخواند و در صورت

د یه اگر در سجده به امام رسک آنستاط مستحب یسجده خود را به امام جماعت برساند، گرچه احت
 ند. کاطاً نماز را اعاده یاحت

3566 مسئلۀ دیـ رسـد با یوع بـه امـام نمـ   کا قنوت را بخواند در ریداند اگر سوره یه مک یسک 
 ند. کت فرادا ینخواند و اگر بخواند الزم است ن راآن

3563 مسئلۀ وع امـام جماعـت   کـ نـد بـه ر  کا تمام ینان دارد اگر سوره را شروع یه اطمک یسک
اد یـ ز آنکهند مگر کرده تمام کا اگر شروع یند که سوره را شروع ک آنستاط واجب یرسد، احتیم

اد یـ رده، ادامه ندهد و اگر ادامه بدهد و زکند و اگر شروع کا شروع نین صورت یشد، در اکطول ب
 د. نکت فرادا یشد نکطول ب

3568 مسئلۀ رسـد، واجـب   یوع امام جماعت مکن دارد اگر سوره را بخواند به ریقیه ک یسک
 ح است. یجماعت صحصورت به  د نمازشیوع به امام نرسکاست بخواند و اگر خواند و در ر

3562 مسئلۀ نـد کتوانـد اقتـدا   یعت اسـت مـ  کدام رکستاده باشد و مأموم نداند در یاگر امام ا ،
ا دوم بـوده  یـ عـت اول  کت بخواند و اگر بعد بفهمـد امـام در ر  د حمد و سوره را به قصد قربیبا ولی

توانـد  یمـ  ،ل نمـاز کـ از  جزئی عنوانبه  ،تیح است اگرچه حمد را به قصد مطلق جزئینمازش صح
 بخواند. 

3530 مسئلۀ ا دوم نماز است، حمد و سوره را یعت اول کامام در ر اینکهال یاگر نمازگزار به خ
ح است یا چهارم بوده، نمازش صحیعت سوم کاعت در ره امام جمکوع بفهمد کنخواند و پس از ر

وع بفهمـد واجـب   کـ اگـر قبـل از ر   یآورد، ولـ یم بجا سهو ۀسجدنقصان قرائت دو  یاطاً برایو احت
ا سجده بـه  یوع کاست حمد و سوره را بخواند و اگر وقت نداشته باشد، تنها حمد را بخواند و در ر

 ند. کد نماز را اعاده یدر سجده به امام رس هک یامام جماعت برسد و بهتر است در صورت
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3533 مسئلۀ  ا چهارم است حمـد و  یعت سوم کامام جماعت در ر اینکهاگر نمازگزار به گمان
 ا دوم بـوده یـ عت اول که در رکا بعد از آن بفهمد یوع کبخواند و قبل از ر راآن از یا مقداریسوره 
 ند. کست آنها را تمام ین ن حمد و سوره بفهمد الزمیح است و اگر در بی، نمازش صحاست

3539 مسئلۀ    ا نمـاز امـام   یـ اگر نماز امام جماعت تمام شود و مأموم مشغول تشـهّد اول باشـد و
 ند. کست فرادا یر آن مشغول سالم اول بشود الزم نیا غی یندکجماعت تمام شود و مأموم به سبب 

3531 مسئلۀ ند امـام مشـغول خوانـدن تشـّهد آخـر نمـاز اسـت و        یاگر نمازگزار وارد شود و بب
ند و بـه  یز بنشـ یخمیاالحرام به حال نۀبیرکتت و گفتن یواهد به ثواب نماز جماعت برسد، بعد از نبخ
نـد تـا امـام    کد و صـبر  یـ ا استحباب، تشهّد را همراه امـام بگو یر مطلق و بدون قصد وجوب کت ذین

حـرام  االۀبیـر کتنـد و  کت یـ دوبـاره ن  آنکهزد و بدون یآن برخاز جماعت سالم نماز را بدهد و پس 
 اورد. یعت اول نماز خودش به حساب بکر راآن سوره را بخواند و د، حمد ویبگو

3531 مسئلۀ رده و بـه همـان   کـ عت به امـام جماعـت اقتـدا    کر کی ۀانداز ر بهیه با تأخک یسک
زد و نمـاز  یتواند برخیخواند، هم میعت آخر نماز را مکامام تشهّد ر یاندازه عقب مانده است، وقت

د یه امام سالم نماز را بگوکند کند و صبر یز بنشیخمینصورت به  تواندیهم م ند وکخودش را تمام 
 ند. کزد و نمازش را تمام یو بعد برخ

 
 ت فرادا در جماعت ین

3535 مسئلۀ از  اینکـه لـو  نـد و کت فرادا یتواند نیحاالت نماز مهمۀ ه انسان در ک آنست یاقو
 عذر جماعت را به فرادا برنگرداند. ه بدونک آنستاط ین قصد را داشته باشد، اگرچه احتیاول هم

3536 مسئلۀ  ه بعد از اتمام حمد ک یند در صورتکت فرادا یا بدون عذر نیاگر نمازگزار با عذر
اگر قبل از اتمام حمد یست حمد و سوره را بخواند، ولیند، الزم نکت فرادا یو سوره امام جماعت ن

را  یمقـدار واجب است ند، کادا ت فریامام جماعت ن ۀا قبل از شروع خواندن حمد و سوریو سوره 
 ه امام نخوانده است، خودش بخواند. ک

3533 مسئلۀ ه کـ  آنسـت اط واجـب  یـ نـد، احت کت فـرادا  یـ ن نماز جماعت نیاگر نمازگزار در ب
د یـ ا نه و بعـد از ترد یند کت فرادا یه نکنماز مردّد شود حال اگر در  یند، ولکت جماعت نیدوباره ن

 ح است. یاعت بخواند، نمازش با جماعت صحرد نماز را با جمیم بگیخارج شود و تصم

3538 مسئلۀ ت فـرادا  یـ ه نکند ک ک، اگر شبردیسر مبه جماعت نماز ه در حال ک ینمازگزار
 رده است. کت فرادا نیه نکن بگذارد یا نه، بنا را بر ایرده ک

3532 مسئلۀ گـر  ید ین مأموم و مأمومهـا یا بین امام و مأموم یاگر بعد از شروع نماز جماعت، ب
شـتر از  یا بیـ نـد  کجـاد  یفاصله ا یگریز دیا چیشوند، پرده یامام جماعت متّصل م او به ۀواسطبه ه ک
ح یند و نمازش صحکه قصد فرادا ک آنستاط واجب یاورد، احتیب وجود بهفاصله  یگام معمول کی

 است. 
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3580 مسئلۀ  ا تمـام آنهـا قصـد فـرادا     یـ اند تمام باشد ستادهیه در صف جلو اک یسانکاگر نماز
 یگـام معمـول   کیـ  ۀانـداز  با امام جماعـت بـه   ینمازگزاران صف بعد ۀصلفاه ک ینند، در صورتک

انـدازه باشـد، نمـازگزاران     شـتر از آن یآنهـا ب  ۀفاصلح است و اگر ینباشد، نماز آنها به جماعت صح
 نند. کت فرادا یاط واجب نیبنا بر احت یصف بعد

3583 مسئلۀ     ه نمـازش  کـ ا مـأموم  یـ اگر نماز امام تمام باشد و مأموم مشـغول تشـهّد اول باشـد
 ند. کت فرادا یسته است مشغول سالم باشد، الزم است نکش

3589 مسئلۀ کدار شدن جماعـت، سـب  موجب خدشه یسکه فرادا نماز خواندن ک یدر صورت 
ست و بنا بر یال نکاز اش یحرمت امام جماعت گردد، صحّت نماز او خال کا باعث هتیشمردن آن 

 ند. ک یار خوددارکن ید از ایاط بایاحت

  
 م جماعتط امایشرا

3581 مسئلۀ اط واجـب  یـ زاده و بنـا بـر احت  ، حاللید عاقل، عادل، دوازده امامیامام جماعت با
 یرادیـ افعال نماز غلط و ا ز در انجامینماز و ن یرهاکگر ذیبالغ باشد و در خواندن حمد و سوره و د

 د مرد باشد. یا مرد و زن با هم هستند، امام باین اگر مرد ینداشته باشد و مأموم

3581 مسئلۀ راهت دارد. کت یر نماز میدر غ ، ولیندارد یزن مانع ین براامامت ز 

3585 مسئلۀ گر یز دیمم یهابچّه یفهمد برایه خوب و بد را مک یابچّه یعنیز یمم ۀامامت بچ
 ست. یآثار جماعت بر آن مترتّب ن ، ولیال نداردکن اشیتمر یا براید ثواب یبه ام

3586 مسئلۀ شود: یعدالت امام جماعت از دو راه ثابت م 

او موجـب   ۀه گفتـ کـ گـر  یمرد عادل د کی یتا حیدو  آنکهدو مرد عادل، به شرط  الف شهادت
 وثوق است خالف آن شهادت ندهند. 

مـرد   کیـ ا از شـهادت  یـ نان انسان به عدالت او، خواه از راه معاشرت با او حاصـل شـود   یب اطم
د عـدالت او توسّـط   ییـ ق تأیاز طر ایاز مردم مؤمن به او،  یاا عدهیردن دو مرد عادل کا اقتدا یعادل 
 د. یآدست به  از مردم یجماعت

3583 مسئلۀ ا یـ رون رفتـه اسـت   یدانسته از عدالت بیه عادل مکرا  یند امام جماعتک کاگر ش
 ند. کتواند به او اقتدا ینه، م

3588 مسئلۀ  نمازش باطل بـوده اسـت،    یا به سببیاگر مأموم بعد از نماز بفهمد امام عادل نبوده
 است.  حیمثالً بدون وضو بوده، نمازش صح

3582 مسئلۀ  اینکه امام خود ولو ه نماز امام جماعت باطل است کاگر مأموم قبل از نماز بفهمد
 ند. کتواند به او اقتدا یندارد، نم جهتو

3520 مسئلۀ یااو بـه گونـه   که شـ ک یند، در صورتک کاگر مأموم در صحت قرائت امام ش 
مـل بـر صـحّت    ردن قرائت امام وجـود داشـته باشـد، پـس از ح    کحمل بر صحّت  یه راه براکباشد 
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 ند. کتواند به او اقتدا یردن مک

3523 مسئلۀ  ه نمازش باطل است الزم کن آن متوجّه شود یا در بیاگر امام جماعت بعد از نماز
 ۀن نمـاز متوجّـه شـود، ادامـ    یاگـر در بـ   یح است، ولین اطّالع دهد و نماز آنان صحیست به مأمومین

 ال است. کصورت نماز توسّط امام محل اش

3529 مسئلۀ ا یـ ه نشسـته  کـ  یسـ کتوانـد بـه   یاط نمـ یخواند بنا بر احتینماز مستاده یه اک یسک
توانـد بـه   یاط نمـ یـ خواند بنـا بـر احت  یه نشسته نماز مکهم  یسکند و کخواند اقتدا یده نماز میخواب
توانـد بـه فـرد    یخوانـد مـ  یه نشسته نماز مـ ک یسک ، ولیندکخواند اقتدا یده نماز میه خوابک یسک
 ند. کخواند، اقتدا ینماز مه او هم نشسته ک یگرید

3521 مسئلۀ  نمـاز بخوانـد،    یارهیـ جب یا وضـو یـ مّم یبـا تـ   یعـذر  ۀواسـط به اگر امام جماعت
رون یـ ا نتوانـد از ب یـ با لباس نجس نمـاز بخوانـد،    یعذر ۀواسطبه اگر  حتی ،ردکتوان به او اقتدا یم

ه مستحاضـه  ک یز زنین ،ردکتوان به او اقتدا یند مطابق اطالقات مک یریا مدفوع جلوگیآمدن ادرار 
ر اقتـدا  یـ اخ ۀاط مسـتحب در مـوارد چهارگانـ   یند اگرچه احتکتواند به زن مستحاضه اقتدا یست مین
 ردن است. کن

3521 مسئلۀ یسـ یا پیخوره  یماریه بک یسانکاند و خورده یه حدّ شرعک یسانکاط یاحت بر بنا 
 د امام جماعت شوند. یان دارند نباینما

  
 تنماز جماعمستحبات 

3525 مسئلۀ حب است در طرف راست امام جماعـت  مرد باشد مست کیه مأموم ک یدر صورت
 یه جـا کـ سـتد  یبا یازن باشـد مسـتحب اسـت در طـرف راسـت امـام بـه گونـه         کیـ ستد و اگر یبا

 کیـ مـرد و   کیـ ن یمأمومچنانچه  ستد ویا پشت سر امام بایا قدم امام باشد یزانو  یاش مساوسجده
سـتند و اگـر چنـد    یپشت سر امام با هبقیطرف راست امام و مرد و چند زن باشند، مرد در  کیا یزن 
ستند و اگر چند مرد و زن باشند، مردها پشت سر امـام و زنهـا   یا چند زن باشند پشت سر امام بایمرد 

 ستند. یپشت سر مردها با

3526 مسئلۀ سـتد  یه امام جلـوتر نا ک آنستاط یاگر امام جماعت و مأموم هر دو زن باشند، احت
 رد. یامام در وسط قرار گ وستند یبا فیرد کیه همه در کبل

3523 مسئلۀ ستد و در صف اول هـم اهـل علـم،    یمستحب است امام جماعت در وسط صف با
 رند. یقرار بگ امال و تقوکفضل، 

3528 مسئلۀ صـف   کیـ ه در کـ  یسـان کن ینماز جماعت منظّم بوده و ب یمستحب است صفها
 گر باشد. یدکیف یآنان در رد ۀاند فاصله نباشد و شانستادهیا

3522 مسئلۀ زند. ین برخیمأموم« ۀقَدْ قَامَتِ الصَّالَ»ت بعد از گفتن مستحب اس 

3600 مسئلۀ  نـد و  کت یـ تـر را رعا فین ضـع یا مـأموم یمستحب است امام جماعت حال مأموم
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بدانـد   آنکهوع و سجود را طول ندهد مگر کز قنوت و ریف به او برسند و نیند تا افراد ضعکعجله ن
 هستند.  یار راضکن ینمازگزاران به اهمۀ 

3603 مسئلۀ خوانـد،  یه بلنـد مـ  کـ  ییرهـا کست امام جماعت در حمـد و سـوره و ذ  مستحب ا
متعارف صـدا را بلنـد    ۀانداز ش ازید بیبا ین بشنوند، ولیه مأمومکند کبلند  یخود را به قدر یصدا

 د است. کن استحباب مؤیند و در تشهّد و سالم اکن

3609 مسئلۀ د:یـ ه امام جماعت از قرائت حمـد فـارغ شـد، مـأموم بگو    ک یمستحب است موقع 
 «. نَیأَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ»

3601 مسئلۀ خواهـد اقتـدا   یده و مـ یتازه رس یوع متوجّه شود فردکاگر امام جماعت هنگام ر
 یهم برا یگریزد، هرچند فرد دیشه طول بدهد و بعد برخیوع را دو برابر همکند، مستحب است رک

 اقتدا وارد شده باشد. 

3601 مسئلۀ ش یسالم نماز را گفت، فوراً از جا هآنکد است امام جماعت پس از کمستحب مؤ
 رده بودند تمام شود. که به او اقتدا ک یسانکهمۀ ند تا نماز یه بنشکبلند نشود بل

   
 مکروهات نماز جماعت

3605 مسئلۀ ستد. یروه است نمازگزار تنها باکباشد م یخال ینماز جا یاگر در صفها 

3606 مسئلۀ ه امام بشنود. کد یبگو ینماز را طور یرهاکروه است مأموم ذکم 

3603 مسئلۀ ن یـ روه اسـت در ا کخواند میم یعتکه نماز ظهر و عصر و عشا را دو رک یمسافر
سـت،  یه مسـافر ن کـ  یسـ ک چنـین همنـد و  کست اقتـدا  یه مسافر نک یسکبه  -با وجود مسافر -نمازها

ند، پس بهتر است مسافر به مسـافر  کبه مسافر اقتدا  -ر مسافریبا وجود غ -ن نمازهایروه است در اکم
 ند. کاقتدا  و حاضر به حاضر

3608 مسئلۀ را « ۀقَـدْ قَامَـتِ الصَّـالَ   »بِّـر،  کمؤذّن و به اصطالح مردم م آنکهروه است بعد از کم
جماعـت   ریـ ه شـامل غ کست بلیراهت منحصر به نماز جماعت نکن یزده شود و البتّه ا یگفت، حرف

 برخوردار است.  یدتریراهت شدکنماز جماعت از  در یشود، ولیز مین

3602 مسئلۀ  ینمـاز مسـتحب   یسـ کروه اسـت  کرا گفت م« ۀقَدْ قَامَتِ الصَّالَ»ر بِّکم اینکهبعد از 
قَـدْ قَامَـتِ   »ن وجـود نداشـته باشـد و نمـازگزاران بعـد از گفـتن       یامام جماعت مع آنکهبخواند مگر 

نـد و  کیالم اقامـه را باطـل نمـ   کن یم، گفتن اینکجلو برو، تا به تو اقتدا به ند: یبگو یسکبه  «ۀالصَّالَ
  ست.یروه نکم

   
 نماز جمعه 

3630 مسئلۀ جمعـه بـا وجـود     یه در روزهـا کـ ه نماز جمعه است یومیواجب  یاز نمازها یکی
ث یو احاد ،جمعه ۀسور ،میرکشود و به آن در قرآن ینماز ظهر خوانده م یط خاص آن به جایشرا
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 شده است.  یادیسفارش ز ممعصوامامان 

3633 مسئلۀ  عصر عجّـل اللّـه    بت حضرت امامیط نماز جمعه در زمان غیردن شراکاگر فراهم
 نمـاز  ییردن آن واجـب اسـت و پـس از برپـا    کاط برپا ین باشد، بنا بر احتکف ممیفرجه الشر یتعال

د یـ ط هستند واجب اسـت و نبا یه واجد شراک یافراد یاط واجب حضور در آن برایجمعه بنا بر احت
 شود.  کتر یبدون عذر شرع

3639 مسئلۀ ه قبـل از  کـ  یحّت نماز ظهرپا شود، صط آن بریجمعه با وجود تمام شرا اگر نماز
ه مـزاحم  کـ  یگـر ید یارهـا کانجـام   چنینهمال است کتمام شدن نماز جمعه خوانده شود محل اش

 ست. یباطل هم ن یست، ولیز نیش از اتمام نماز جمعه جایر معامالت پینماز جمعه باشند نظ

3631 مسئلۀ مـاران،  یخورده، بران سـال یـ وانگـان، پ یان، دکـ ودکجمعـه بـر    حاضر شدن در نماز
نمـاز جمعـه فاصـله دارنـد،      یش از دو فرسخ از محل برگـزار یه بک یسانکان، مسافران، زنان، ینایبنا
بـه   یو سـخت  یا دشـوار یشود یم ینظم اجتماع یگه آشفتیه حضور آنها در نماز جمعه ماک یسانک

ست هر چند حاضر شدن موجب بطالن نمـاز  یدن باران و برف، واجب نیز هنگام باریهمراه دارد و ن
 یر طبقات در صـورت یوانه گان، سایان و دکودکشود. به جز ینماز ظهر محسوب م یست و به جاین
 نند. کت کد در نماز شریاط بایه در محل نماز جمعه حاضر شوند، بنا بر احتک

3631 مسئلۀ آن نمـاز ظهـر را    ید به جـا یند باک کتر راآن یسک نماز جمعه قضا ندارد و اگر
 ند. کت ظهر قضا ید به نیشته است باآورد و اگر وقت نماز ظهر هم گذ بجا

  
 ت نمازجمعهیفیک

3635 مسئلۀ ه در نمـاز جمعـه   کـ ن تفـاوت  یـ عـت اسـت بـا ا   کنماز جمعه مانند نماز صبح دو ر
منـافقون   ۀعت دوم بعد از حمد سـور کجمعه و در ر ۀعت اول بعد از حمد سورکمستحب است در ر

عـت دوم قنـوت را بعـد از    کدر روع و کقنوت قبل از ر عت اولکز الزم است در ریخوانده شود و ن
نـده گفتـه   یآ مسـائل ه در کـ  یطیز واجب است قبل از شروع نماز جمعـه بـا شـرا   یوع بخوانند و نکر

 خواهد شد، دو خطبه خوانده شود. 

3636 مسئلۀ وع کعت دوم بعد از قنوت به رکه در رکد متوجّه باشد ینمازگزار در نماز جمعه با
 نرود و اگر رفت نماز باطل است. 

3633 مسئلۀ موجـب بطـالن آن    یعتـ کواجـب دو ر  یگـر نمازهـا  یجمعه مانند د در نماز کش
 است.  یعتکز نماز جمعه مانند نماز واجب دو ریام نکاح ۀبقیشود، در یم

3638 مسئلۀ نماز جمعه را بلند بخواند.  ۀد حمد و سوریاط امام بایبنا بر احت 

  
 وقت نماز جمعه 

3632 مسئلۀ جمعـه شـروع    یهابالفاصله اذان و سپس خطبه ید اول ظهر شرعیاط بایاحت بنا بر
امام جمعـه پـس از داخـل شـدن      اینکهاط است مگر یش از ظهر خالف احتیشود و خواندن خطبه پ
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 ند. کرار کوقت مقدار واجب خطبه را ت

3690 مسئلۀ شـاخص بـه   ۀیه سـا ک یشود و هنگامید شروع میوقت نماز جمعه از زوال خورش 
هفـتم آن  دو ۀانداز شاخص به ۀیه ساک یاط تا زمانیرد البتّه بنا بر احتیپذیان میخودش شود پا ۀانداز

ن زمـان تمـام   یـ د نماز جمعه تمام شده باشد و اگر تا ایبا یساعت پس از ظهر شرع کیشود حدود 
 اطاً نماز ظهر را هم بخوانند. ینشد، احت

3693 مسئلۀ ح است. یا نه، نماز جمعه صحیاست  ینند وقت جمعه هنوز باقک کاگر ش 

3699 مسئلۀ عـت آن در وقـت واقـع    کر کیچنانچه  وقت آن بگذرد نماز جمعه یاگر در اثنا
 نند و نماز ظهر را هم بخوانند. کاط نماز جمعه را تمام یبنا بر احت وگرنهح است یشده باشد صح

3691 مسئلۀ صـحّت نمـاز گفتـه شـده اسـت،       یه براک یط عمومیدر نماز جمعه عالوه بر شرا
 گر هم وجود دارد: یچهار شرط د

 .د به جماعت خوانده شودینماز جمعه با -3
 سـالم  و ر مسـافر یـ نماز جمعه با خود امام، پنج مرد عاقل، بالغ، غ ییبرپا یدّاقل نمازگزار براح -9

از  یکـ یر و سالخورده نباشند و بهتر است مجموع امام و مأموم هفـت نفـر باشـند و اگـر     یپ است که
ند ک کمحل را تر یگریهر ضرورت دبه سبب ا ی اًاریاختیا و  اًعمد خطبه ینندگان در اثناکتکشر

ن صـورت  یـ بـه سـرعت بـازگردد و در ا    اینکـه شـود مگـر   یو عدد ناقص گردد نماز جمعه ساقط م
ه اگـر بـا فاصـله هـم برگـردد و عرفـاً       که امام جمعه خطبه را رجائاً دوباره بخواند بلک آنستاط یاحت

 اط عمل شود. ین احتیباشد، مطابق هم ینخورد و وقت نماز هم باق به هموحدت 

 ش از نماز بخواند. یه خواهد آمد، دو خطبه پک یلیه تفصامام جمعه ب -1

حـدود پـنج    یعنـ ی یفرسـخ شـرع   کیـ حدّاقل ، باید شودیه نماز جمعه برپا مک ین دو محلّیب -1
ن صـف دو نمـاز   یان دو نماز جمعه از آخـر یهزار و هفتصد و پنجاه متر فاصله باشد. )مسافت الزم م

 . (شودیمحاسبه م
3691 مسئلۀ هـا  ه هنگام خواندن خطبهک یسکط الزم برپا شود، یبا شرا جمعه ه نمازک یهنگام

عت کوع رکه به رکهم  یسکه کند بلکت کتواند در نماز شریحضور نداشته است، م اًهر چند عمد
ن صـورت  یعت دوم را خودش بخواند و در اکند و پس از سالم امام رکتواند اقتدا یده، میدوم رس
دن به امـام جمعـه   یرس ید و برایاالحرام را بگوۀبیرکتند و ک ح است و اگر اقتدایاو صح ۀنماز جمع

ت یـ همـان را بـه ن  کـه   آنستاط یا نه، احتیرده ک کوع امام را درکند در رک کوع برود و شکبه ر
 ند. کت ظهر اعاده یرده و دوباره به نکجمعه تمام 

3695 مسئلۀ  ی، شروع و خوانده شود، در صـورت یمتر از مسافت شرعکاگر دو نماز جمعه در 
تقـدّم داشـته باشـد،     یگریبر د یکیه ک یه هر دو با هم شروع شود هر دو باطل است و در صورتک
ه کـ  یرده باطـل اسـت و در صـورت   کبعد شروع  آنکهح و یصح یاالحرام، اولۀبیرکتدر گفتن  یحتّ

 ت ظهر اعاده شود. یاط واجب دوباره به نیدام جلوتر بوده، بنا بر احتکمعلوم نشود 
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 نماز جمعه  یهابهت خطیفیک

3696 مسئلۀ  راد یـ ر ایت زیفیکش از شروع نماز دو خطبه را با یب جمعه پیه خطکواجب است
 ند: ک

اط واجـب  یـ خداونـد متعـال و بنـا بـر احت     یها مشتمل بر حمد و ثنااز خطبه کیواجب است هر 
و  او موعظـه و دعـوت مـردم بـه تقـو      وابیـت  اهـل و  م الشّأن اسـالم یامبر عظیصلوات بر پ

خداونـد و   یدوم مشـتمل بـر حمـد و ثنـا     ۀامـل قـرآن باشـد و خطبـ    ک ۀسور کیز یو ن یزگاریپره
شـان و طلـب   یهمـراه بـا نـام مقـدس ا     و امامـان معصـوم   امبر بزرگوار اسـالم یپ صلوات بر
 امل هم بخواند. ک کوچک ۀسور کیاطاً یمؤمنان باشد و احت یآمرزش برا

3693 مسئلۀ خداوند سبحان یحمد و ثنا بنـا بـر    امبریـ و آل پ امبریـ و صلوات بر پ
 یاسـ یس مسائلان یرات و بک، موعظه، تذادعوت به تقو ، ولیح گفته شودیصح ید به عربیاط بایاحت

مختلـف باشـند، خـوب     ین اهل زبانهـا یندارد و اگر مستمع ین مانعیروز به زبان حاضر یو اجتماع
مسـتلزم اسـتفاده از ابـزار و     ه، گرچـ نـد کآن زبانها صـحبت  همۀ قدرت با  ۀانداز است امام جمعه به

 انات روز باشد. کام

3698 مسئلۀ و سـپس بـر    کندخدا  یحمد و ثنا در ابتدا بایدب جمعه یخط اط واجبیبنا بر احت
و  ارده و مـردم را دعـوت بـه تقـو    کـ و بعد از آن موعظه فرستد صلوات  امبریل پآو  امبریپ

ب را در هـر دو  یـ ن ترتیاست ابخواند و الزم  کوچکامل ک ۀسور کیان یند و در پاک یارکزیپره
 ند.کت یخطبه رعا

3692 مسئلۀ اول ب جمعه واجب اسـت دو خطبـه را قبـل از نمـاز بخوانـد و اگـر نمـاز را        یخط
 ند، نماز باطل است. کراد یها را ابخواند و سپس خطبه

3610 مسئلۀ سـتاده و بـا   ینماز جمعـه را شـخص امـام جمعـه در حـال ا      یهاواجب است خطبه
ا از یـ او را بشـنوند   یحاضـران صـدا  همـۀ  ه کبلند بخواند  یرسا بخواند و مناسب است طور یصدا
ن دو یگـران برسـد و واجـب اسـت بـ     ین صدا به گوش دکمم ۀلیا هر وسی یصوت یق دستگاههایطر

 ند. کدوم  ۀند و بعد شروع به خواندن خطبیبنش یمکخطبه 

3613 مسئلۀ اط واجب امام جمعه هنگام خواندن دو خطبه با وضو باشد. یاحت بر بنا 

3619 مسئلۀ ه امام جمعه هنگام خواندن دو خطبه عمامه بر سر داشته باشد و به ک مستحب است
ها به حاضران سـالم  ند و قبل از شروع خطبهیمنبر بنش یند و هنگام اذان بر روکه یکا اسلحه تیعصا 

 ه جواب سالم او را بدهند. کاست  ییفاکن واجب یند و بر مستمعک

3611 مسئلۀ امالً کرده و کب جمعه گوش یخط یهاد به خطبهیاط واجب حاضران بایبنا بر احت
نند و ماننـد نمـاز   یب بنشیزند و به طرف خطیبپره ینند و از خواندن نماز مستحبکت یوت را رعاکس

ها صحبت پس از اتمام خطبه ، ولینندکرو به قبله باشند و به راست و چپ و به پشت سر خود نگاه ن
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 ندارد.  یظاهر مانع، نند اینهاماجا شدن و نگاه به چپ و راست و پشت سر و هردن و جابک

3611 مسئلۀ خالف  نندکت نیقبل گفته شود رعا ۀمسئله در کرا  یامور اگر نمازگزاران جمعه
 ست. ینماز آنان باطل ن ، ولیاندردهکاط عمل یاحت

3615 مسئلۀ شـود، گرچـه خـالف    یهـا گفتـه مـ   ه در وسط خطبهکرها یبکرها و تکشعارها، تذ
  ند.کینماز جمعه را باطل نم ، ولیاط استیاحت
3616 مسئلۀ ت آنهـا مسـتحب اسـت، در امـام     یـ ا رعایه در امام جماعت شرط ک یطیتمام شرا

 و اسـت مـرد، بـالغ، عـادل، عاقـل     ن امـام جمعـه الزم   یت آنها مسـتحب اسـت، بنـابرا   یز رعایجمعه ن
اط یـ سـتاده داشـته باشـد و بنـا بـر احت     یها و نماز را در حـال ا خواندن خطبه ییو تواناباشد زاده حالل

بـت  یز امام جمعه در عصـر غ یز نخورده باشد و نین ینداشته و حد شرع یسیوره و پخ یماریواجب ب
ط منصوب شده باشد و اگر یا از طرف مجتهد عادل و واجد شراید خودش مجتهد باشد یا بای یبرک

ن یت امر مسلمیزعامت امّت و وال یه متصدّک یط متعدد باشند، از طرف مجتهدیمجتهد جامع شرا
 ۀا نداشته باشد، حضور در نماز جمعور رکط مذیه امام جمعه شراک یر صورتاست منصوب شود، د

 ست و نماز خواندن پشت سر او باطل است. یح نیاو صح

3613 مسئلۀ مهـذّب، شـجاع،   یمخلص، متخلّق به اخـالق الهـ   یسته است مردیامام جمعه شا ،
اسالم  یایدن یقتصادو ای، اجتماعیاسیز مطّلع به اوضاع سیغ و نیح، بلیت، موقّر، فصیح، با قاطعیصر

اسـالم   یاسـ یو س ی، اجتمـاع یاعتقـاد  مسـائل جمعه بـه   نماز یهان باشد و در خطبهیو مصالح مسلم
و  یرکـ ف ینـد و در رشـد و اعـتال   کزد امّـت اسـالم را گوشـ   یو معنـو  یماد یهایازمندیبپردازد و ن

تالش الزم را به عمـل  با و پر معنا یز یهاراد خطبهیق ایجامعه از طر یاسیس مسائل کو در یفرهنگ
، مردم را روشن یعلم یو مبان یو اسالم ینیل و استدالل و استناد به متون دیه و تحلیآورد و با تجز

گر ملل و فرهنگهـا  یز با دیگر و نیدکیبرخورد مردم با  ۀو نحو یاخالق ید روشهایند؛ و باکدار یو ب
واضـح و شـفّاف   طـور  بـه  ان رایـ جون و سلطهمبارزه با دشمنا یراههااموزد و یها را به آنان بو گروه

و  یرارکـ ه و سـخنان نامسـتند و ت  یـ پابـی  ن حال از مطالب سست ویند و در عکآنان مشخّص  یبرا
 یاسیزد. نماز جمعه مانند حج از اعمال سیننده بپرهکو خسته  یز، طوالنیاساس، فتنه انگبی یحرفها
ه از کزد یامیب به هم یآن طور یو قُرب یهات معنود جین بایاست، بنابرا یو اجتماع ی، فرهنگیعباد

 یو عظمت اسالم و امّت اسـالم  یمل به سود استقالل، اعتماد ملّکاطور به یم اسالمیگاه عظین جایا
دسـت  بـه  مناسـب   ۀجـ یق گفتار و رفتار امام جمعـه نت یت دادن به مردم از طریاستفاده شود. با شخص
 یاسـت اسـت و در تمـام   ین سین عبادت و عبادتش عیش عاستیه سکاست  ینیخواهد آمد. اسالم د

 مسلمانان است.  یابعاد زندگهمۀ ق به یبا نگاه ژرف و عم ینیگفتن دارد و د یها سخن براعرصه

ا اسـالم را  ینند، کیز میاسالم پره یو اقتصاد ی، اجتماعیاسیس مسائلردن که از مطرح ک کسانی
انـد تـا مـردم را از تـوان و قـدرت      دشـمنان قـرار گرفتـه    یطانیه تحت القائات شکنیا ایاند و نشناخته

 یایـ ج به سرنوشت خود و دنیاطالع نگاه دارند و به تدربی یت اسالم و نظام قدرتمند اسالمیمکحا



 احکام نماز بخش سوم:

        

931 

باشـند، در ضـمن   بـزرگ   یگانگـان و قـدرتها  یبه بوابسته جه همواره ینند و در نتکتفاوت بی اسالم
از  یه سـخنان و کـ امالً مراقـب باشـد   کـ د یـ ه او باکـ ه الزم اسـت  ب جمعیز به خطیته نکن نیر اکتذ
شود یگذاشته م یومت اسالمکنام نظام و اسالم تمام شده و به حساب ح ع نماز جمعه، بهیگاه رفیجا

شـمند و جـوان بـه او    یاند ر،کـ ز نسل متفین اندازه اشد، به همانباندازه سخنان او شفّاف، مستند  و هر
نمـاز   یهـا رد، امـا اگـر خطبـه   کـ گاه بلند نمازش استقبال خواهنـد  یاز او و جاخواهند آورد و  یرو

 یاعتمادبی و ینیومت دکموجب وهن اسالم و ح اندازه ر مستند باشد به همانیاساس و غبی سست،
ب جمعـه فـرض و   یـ ت خواهد بود لذا بر خطیور به امامت جمعه و انقالب و روحانکنسل جوان و ف

ن گفتـار و رفتـارش   ینـد بـ  ک ینـد و سـع  کد عمـل  یـ گویتر خود به آنچه مـ شیواجب است از همه ب
دارند و ر نظرین اعمال و رفتار او را زیزبیت یوسته مردم با چشمانیپ چوننباشد  ین تضادّیترکوچک

 . با سخنان غیر کارشناسانه، ناخواسته منویات دشمن اسالم را به ذهن و افکار جوانان القا نکند

 
 قربان  د فطر وینماز ع

3618 مسئلۀ ت یـ مکد و حایـ و بسـط   د فطر و قربان در زمان حضور امـام معصـوم  ینماز ع
بـت  یه با جماعت خوانده شـود و در زمـان غ  کز واجب است یبالفعل آن بزرگواران واجب است و ن

ط در رأس یه مجتهـد جـامع شـرا   کـ  یوجـود نـدارد، در صـورت    بـه امـام معصـوم    یه دسترسک
ه بنا بر ک آنستند، ظاهر کن فطر و قربان را فراهم یدیع ینمازها ۀامط اقیرد و شرایت قرار گیمکحا
سـتند  یه شـرعاً در عـدم حضـور معـذور ن    کط یاط اقامه شود و مانند نماز جمعه، افراد واجد شرایاحت

 نند. کت کواجب است شر

3612 مسئلۀ د فطر و قربـان  یع یست، در نمازهایه حضورشان در نماز جمعه واجب نک یافراد
 ست. یهم واجب ن

  
 د فطر و قربان یط نماز عیشرا

3610 مسئلۀ ز یـ نماز، چهـار چ  یط عمومیز مانند نماز جمعه عالوه بر شراید واجب نیدر نماز ع
 گر هم واجب است: ید

 به جماعت خوانده شود.  -3

ر مسـافر  یـ اط غیـ حدّاقل تعداد نمازگزاران به همراه امام، پنج نفر مرد بالغ و عاقل و بنـا بـر احت   -9
 باشند. 

 . بخواند بعد از نمازرا د دو خطبه یاامام ب -1
 5350)حدود  یفرسخ شرع کیشود، حدّاقل ید برپا میه نماز عک ین دو مصلّیاط بیبنا بر احت -1
 فاصله باشد.  (متر

3613 مسئلۀ ا یـ سـت  ید فطـر و قربـان فـراهم ن   یـ واجب ع ینمازها یط برایه شراک یدر موارد
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ن یـ سـت در ا یقبـل معتبـر ن   مسـئلۀ ور در کمـذ  طینند، شـرا کت کاند شربا عذر نتوانسته یافراد اینکه
ت یراد دو خطبه و رعایشود به جماعت خواند و هم فرادا و اید فطر و قربان را هم میصورت نماز ع

 ست. یز الزم نیقبل ن مسئلۀور در بند چهار کمذ ۀفاصل

3619 مسئلۀ ن دو یـ ا ینمـاز جمعـه اسـت، ولـ     یهاد فطر و قربان مانند خطبهینماز ع یهاخطبه
 راد شود. یم است در صورت وجوب بعد از نماز اخطبه الز

3611 مسئلۀ ات فطـره و در  کـ مربـوط بـه ز   مسـائل ام و کـ د فطر احینماز ع ۀبهتر است در خطب
 گفته شود.  یمربوط به قربان مسائلام و کد قربان احینماز ع ۀطبخ

3611 مسئلۀ ن فطـر و قربـان هـم    یدیـ ه در امام جمعه معتبر است در امام نماز عک یطیتمام شرا
 معتبر است. 

  
 د فطر و قربانیزمان نماز ع

3615 مسئلۀ د تا ظهر همان روز اسـت و در  ید فطر و قربان از طلوع آفتاب روز عیوقت نماز ع
 ل خوانده نشود، قضا ندارد. یه به هر دلک یصورت

3616 مسئلۀ د فطـر  یـ د قربان را پس از بلند شدن آفتاب بخواننـد و در ع یمستحب است نماز ع
د یات فطره را هم بدهند و بعد از آن نماز عکند و زنکمستحب است، پس از بلند شدن آفتاب افطار 

 فطر را بخوانند. 

   
 ام آن کد فطر و قربان و احیت نماز عیفیک

3613 مسئلۀ االحـرام و  ۀبیـر کتعت اول بعد از که در رکعت است کد فطر و قربان دو رینماز ع
وت پـنجم  قنـوت بخواننـد و بعـد از قنـ     کیر یبکند و پس از هر تیر بگویبکد پنج تیحمد و سوره با

عت دوم بعد کزند و در ریآورند و برخ بجاوع روند و دو سجده را کگفته شود و به ر یگریر دیبکت
ر پنجم را گفتـه و  یبکقنوت بخوانند و ت کیر یبکند و پس از هر تیر بگویبکاز حمد و سوره چهار ت

 نند. کو نماز را تمام  گویند و سپس تشهّدروند وع و بعد به سجده کبه ر

3618 مسئلۀ (83) یاعل ۀل سورعت اوکبهتر است در ر ، ولیندارد یمخصوص ۀد سورینماز ع 
ه یغاشـ  ۀعت دوم سورکشمس و در ر ۀعت اول سورکا در ریو  (23شمس ) ۀعت دوم سورکو در ر

 را بخوانند.  (88)

3612 مسئلۀ یند، ولکیت میفاکخوانده شود  یرکد فطر و قربان هر دعا و ذیدر قنوت نماز ع 
 د ثواب بخوانند: ین دعا را به امیبهتر است ا

وَ  یوَ أَهْلَ التَّقْوَ ةِحْمَوَ أَهْلَ الْجُودِ وَ الْجَبَرُوتِ وَ أَهْلَ الْعَفْوِ وَ الرَّ ةلْعَظَمَاءِ وَ ایبْرِکأَللَّهُمَّ أَنْتَ أَهْلَ الْ»

آلِهِ ذُخْراً وَ شَرَفاً وَهِیعَلَاللَّهُیداً وَ لِمُحَمَّدٍ صَلَّینَ عِیجَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمِ یوْمِ، أَلَّذِیَالْ بِحَقِّ هَذَا کَ، أَسْأَلُۀِالْمَغْفِرَ
ـ یرٍ أَدْخَلْتَ فِیلِّ خَکُ یفِ یمُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تُدْخِلَنِ یعَلَ یَداً، أَنْ تُصَلِّیرَامَتاً وَ مَزِکوَ  داً وَ هِ مُحَمَّ
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ـ یـ عَلَ کَمُحَمَّـدٍ، صَـلَوَاتُ   رَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّداً وَ آلَوءٍ أَخْلِّ سُکُمِنْ  یمُحَمَّدٍ وَ أَنْ تُخْرِجَنِ آلَ هِمْ، یهِ وَ عَلَ
ـ    کَبِـهِ عِبَـادُ   کَرَ مَـا سَـأَلَ  یـ خَ کَأَسْـأَلُ  یأَللَّهُمَّ إِنِّ  کاسْـتَعَاذَ مِنْـهُ عِبَـادُ    مِمَّـا  کَالصَّـالِحُونَ وَ أَعُـوذُ بِ
 «. صُونَالْمُخْلَ

3650 مسئلۀ برهنه و بـا   یاده و با پایاند، پد بر سر نهادهیسف ۀعمام هک یبهتر است مردم در حال
ه مسـتحب  کـ ابان و صحرا بخواننـد و در م ید حاضر شوند و نماز را در بینماز ع راینه بیوقار و طمأن

 آورند.  بجااست نماز را در مسجدالحرام 

3653 مسئلۀ روه است. کر سقف مید در زیخواندن نماز ع 

3659 مسئلۀ د یـ ننـد و در روز ع کد بـا خرمـا افطـار    ید فطر قبل از نماز عیمستحب است روز ع
 بخورند.  یاز گوشت قربان یقربان بعد از نماز قدر

3651 مسئلۀ ه منقـول  یـ تـب ادع که در ک یینند و دعاهاکد غسل یش از نماز عیمستحب است پ
 د ثواب بخوانند. یاست به قصد رجا و ام

3651 مسئلۀ تحب ه اگر با جماعـت بخواننـد مسـ   کد فطر و قربان، اذان و اقامه ندارد، بلینماز ع
 ند. یبگو« ۀأَلصَّالَ»است قبل از نماز سه مرتبه 

3655 مسئلۀ رها دستها یبکنند و در حال گفتن تکن سجده ین بر زمیدیمستحب است در نماز ع
 ا فرادا، نماز را بلند بخواند. یخواند چه با جماعت باشد ید میه نماز عک یسکنند و کرا بلند 

3656 مسئلۀ بعـد از نمـاز    چنینهمز صبح و د فطر بعد از نماز مغرب و عشا و بعد از نمایشب ع
 ند: ید، مستحب است بگویز بعد از نماز عید فطر و نیظهر و عصر روز ع

 «. مَا هَدَانَا یبَرُ عَلَکبَرُ وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ، أَللَّهُ أَکبَرُ، أَللَّهُ أَکبَرُ، الَ إِلَهَ إِالَّ اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکبَرُ، أَللَّهُ أَکأَللَّهُ أَ» 

3653 مسئلۀ ه اول آنهـا نمـاز ظهـر روز    کبعد از ده نماز  الحجهذیحب است انسان در ماه مست
ش یپـ  مسئلۀه در کرا  ییرهایبکو آخر آنها نماز صبح روز دوازدهم است، ت -الحجه یدهم ذ -دیع

مَا  یالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَ الْأَنْعَامِ وَ ةمَیبَهِمَا رَزَقَنَا مِنْ  یبَرُ عَلَکأَللَّهُ أَ»د و پس از آن ادامه دهد: یگفته شد بگو
ه اول آنها نمـاز ظهـر روز   کباشد، مستحب است بعد از پانزده نماز مِنا د قربان در یاگر ع یول«. أَبْالَنَا

 د. یرها را بگویبکن تیزدهم است، اید و آخر آنها نماز صبح روز سیع

3658 مسئلۀ رهـا را  کذ ۀبقیـ ر از حمـد و سـوره   ید غیگر باید ید مانند نمازهایمأموم در نماز ع
 د. یخودش بگو

3652 مسئلۀ ه محـل  کـ  یند، در صورتک کنماز ش یا قنوتهایرها یبکاگر نمازگزار در تعداد ت
نـد و اگـر محـل آن نگذشـته     کن ییخود اعتنـا  کبه ش -ندک کوع شکمثالً در ر -آن گذشته باشد

 ال ندارد. ک، اشاستباشد بنا را بر اقلّ بگذارد و اگر بعداً معلوم شود گفته 

3660 مسئلۀ ح اسـت یند، نمازش صحکا قنوتها را فراموش یرها یبکد قرائت، تیز عاگر در نما ،
 ند نمازش باطل است. کاالحرام را فراموش ۀبیرکتا یا دو سجده یوع کاگر ر ولی

3663 مسئلۀ رهـا را گفتـه   یبکاز قنوتهـا و ت  یه امام جماعـت تعـداد  کبرسد  یاگر مأموم هنگام
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وع کـ ه امـام بـه ر  کـ  یند و هنگامکامام متابعت مانده است، از  یه باقکباشد، در آن تعداد از قنوتها 
سُبْحانَ اللّـه   کیدر هر قنوت چنانچه  ه را خودش انجام دهد و بعد خود را به امام برساند ویرفت بق

بـه   رهـا یبکو بهتـر اسـت و اگـر بـا گفـتن ت      یافکند، ک کوع، امام را درکد و در ریا الحَمْدُهلل بگوی
ند بهتر ک کوع، امام را درکمختصر در رطور به لوآن ور کقنوت و ذ کهم و تر پشت سرصورت 

مختصـر،  طـور  بـه  لومانده را با قنوت و یرات باقیبکن مقدار هم مهلت نداشته باشد، تیاست و اگر ا
 وع به امام برساند. کلو بعد از رد و بعد خود را ویوع امام خودش بگوکبعد از ر

3669 مسئلۀ ند و کند، اقتدا ک کد دریاز ععت اول نمکوع رکاگر مأموم امام جماعت را در ر
وع امـام برسـاند و   کو خود را به ر بجای آوردتواند یه مکرات را با قنوت مختصر یبکاز ت اندازه هر

خـودش   راآن ریـ بکند و پس از چهار قنوت امام، قنـوت پـنجم و ت  کعت دوم برسد اقتدا کاگر در ر
 . ردبجای آوعت دوم را خودش کزد و ریبخواند و پس از سالم برخ

3661 مسئلۀ ه ک آنستاط یند، احتکا تشهّد را فراموش یسجده  کید یاگر نمازگزار در نماز ع
الزم  سـهو  ۀسـجد ه یـ ومی یآن در نمازها یه براکند ک یارکو اگر  بجای آوردآنها را پس از نماز 

 . بجای آورد به قصد رجا سهو ۀسجداط بعد از نماز دو یاست، بنا بر احت
3661 مسئلۀ ولـی ننـد ک ید خـوددار یـ حضـور در نمـاز ع   ه زنهـا از کـ اط مستحب است یاحت ، 
 ست. یخورده الزم نزنان سال یاط براین احتیردن اکت یرعا

3665 مسئلۀ ه افراد نمازگزار با اسلحه بـه نمـاز حاضـر    کروه است کد فطر و قربان میدر نماز ع
 شود. یراهت برداشته مکن صورت یه در اکهراس از دشمن وجود داشته باشد  آنکهمگر  ،شوند

  
 اتینماز آ

3666 مسئلۀ شود: یه در چهار موضع واجب مکاست  ییاز نمازها یکیات ینماز آ 

 . (سوفکد )یهنگام گرفتن خورش -3
 هم نترسد.  یسکاز آنها گرفته شود و  یکاند چه گر، (خسوف)هنگام گرفتن ماه  -9

 هم نترسد.  یسکچه  ه باشد، گرک اندازه بعد از زلزله هر -1

ه کـ شتر مردم بترسـند، بل یه بک یو سرخ و مانند آن در صورت اهیس یبعد از رعد و برق و بادها -1
ه خارج از حد متعارف باشد، هر چنـد  کمهم  ینیا زمی یحوادث آسمانهمۀ اط واجب در یبنا بر احت

 شتر مردم نترسند. یب

3663 مسئلۀ  مثالً زلزله بشود و فتدیات اتفاق بیا چند مورد از موارد وجوب نماز آیهرگاه دو ،
 ات بخوانند. ینماز آ کیدام کهر  ید برایرد، بایهم بگد ین خورشیدر همان ح

3668 مسئلۀ ز یـ چ کیـ  یآنهـا بـرا  همۀ ات بر او واجب شده است، اگر یه چند نماز آک یسک
آنها  یه قضاک یات نخوانده باشد، موقعید گرفته و او نماز آیواجب شده باشد مثالً سه مرتبه خورش

بجـای  ات قضـا  یـ ه اگر سـه نمـاز آ  کاست، بلدام دفعه ک یه براکند کن یست معیخواند الزم نیرا م



 احکام نماز بخش سوم:

        

933 

 یا مـثالً بـرا  یو زلزله  ی، ماه گرفتگید گرفتگیچند مورد مانند خورش یاست و اگر برا یافک آورد
است به مقدار آنچه واجـب شـده بـه قصـد      یافکبر او واجب شده باشد،  یینها نمازهایدو مورد از ا

 الذّمه بخواند. یماف

3662 مسئلۀ فقط مردم  فتدیآنها واجب است در هر منطقه اتفاق ب یات برایه نماز آک ییزهایچ
 یمحل ۀست و مردم توابع وحومیگر واجب نید یات بخوانند و بر مردم جاهاید نماز آیهمان محل با

شان هـم در  یا زلزله در آنجا اتفاق افتاده است، اگر ایاند ردهکت یا ماه را رؤید یخورش یه گرفتگک
ن صـورت  یر ایات بخوانند و در غید نماز آیلزله قرار گرفتند، باا زید و ماه یخورش یمعرض گرفتگ

 ست. یواجب ن

3630 مسئلۀ  ات واقـع شـده   یـ از موارد وجوب نماز آ یکیه کندکدا ین پیقیاگر انسان خودش
نـان  یننـد اطم کین مـ یا خسوف را معیسوف ک، زمان یعلم یراههاه از ک یسانکاست مثالً از گفته 

ات را یـ خبر دهند، واجب است نمـاز آ  یا ماه گرفتگید یخورشا دو نفر عادل از وقوع یند کحاصل 
ات را یـ ه نمـاز آ کـ  آنسـت اط واجـب  یـ مرد عادل هم خبـر دهـد، احت   کیه ک یبخواند و در صورت

 بخواند. 

3633 مسئلۀ ه کـ سـت خبـر دهنـد    یشـان معلـوم ن  یه عـدالت ا کـ ا دو نفـر  یاز مردم  یاگر گروه
د و یـ ایندست به نان یاطم آنان یهاتهه از گفک یا خسوف رخ داده است در صورتید گرفته یخورش
انـد، در  عادل بوده اینکها یاند گفتهیم صحیحه آنها کات را نخواند و بعداً معلوم شود یز نماز آیاو ن
ات را بخوانـد و اگـر تمـامش    یا ماه گرفته باشد واجب است نماز آید ین صورت اگر تمام خورشیا

 ست. یات واجب نیاز آگرفته باشد، خواندن نم یه مقدارکنگرفته بل

3639 مسئلۀ ه کـ  یه خوانده است باطـل بـوده، در صـورت   کرا  یاتیاگر نمازگزار بفهمد نماز آ
 ند. کقضا  وگرنهادا بخواند صورت به  است، دوباره یوقت باق

3631 مسئلۀ امالً باز که ک یند تا وقتکیا ماه شروع به گرفتن مید یه خورشک یااز همان لحظه
ه کـ د نینـداز ر یات را بـه تـأخ  یـ نمـاز آ  قـدر آنو بهتر اسـت   ات خوانده شودید نماز آینشده است با

 نند. کا ماه شروع به باز شدن ید یخورش

3631 مسئلۀ ا مـاه بـه   یـ د یر اندازد و بعد از شروع به باز شـدن خورشـ  یات را به تأخیاگر نماز آ
ز شدن الذمه انجام دهد و اگر بعد از بایتواند به قصد مافیز میند و نکت ادا یتواند نیستد، مینماز با

 ند. کت قضا ید نیات بخواند بایا ماه بخواهد نماز آید یتمام قرص خورش

3635 مسئلۀ ات را در ینماز آ اًعمد د گرفته باشد و نمازگزاریا خورشیه تمام ماه ک یدر صورت
 . بجای آوردنماز را  یند و سپس قضاکد غسل یاط اول بایوقت خود نخواند، بنا بر احت

3636 مسئلۀ ه تمام آن گرفته بـوده، واجـب   کا ماه بفهمد ید یاگر بعد از باز شدن قرص خورش
از آن گرفته بوده اسـت، قضـا بـر او واجـب      یات را بخواند و اگر بفهمد مقدارینماز آ یاست قضا

 ست. ین
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3633 مسئلۀ  عـت باشـد و نمـازگزار   کر کیـ  ۀانـداز  ش ازید بـ یا خورشیاگر مدّت گرفتن ماه 
است، واجـب   یعت به آخر وقت باقکر کی ۀانداز هه بک یراندازد تا وقتیات را به تأخینماز آ اًعمد

خوانـدن   ۀانـداز  ا ماه بهید یاگر مدت گرفتن خورش حتی ؛بجای آوردت ادا یات را به نیاست نماز آ
 ت ادا بخواند.یاطاً به نیمتر هم باشد، واجب است نماز را احتکا یعت کر کی

3638 مسئلۀ ا حـوادث  یـ ام آنها قبالً گفته شد، اگر زلزله که احکد یر از گرفتن ماه و خورشیغ
رده اسـت و  کت یات بخواند و اگر نخواند معصی، واجب است انسان فوراً نماز آفتدیاتفاق ب یگرید

 ند. کت ادا یهر موقع بخواهد نماز را بخواند الزم است ن

3632 مسئلۀ ا رعد، برق، زلزله و یرد ید و ماه بگیا نفاس باشد و خورشیض یاگر زن در حال ح
ا نفـاس  یـ ض یشود، در حال حـ یا ماه باز مید یه خورشکوقت ن لحظات یو تا آخر فتدیره اتفاق بیغ

 ه در خارج از وقت هم قضا ندارد. کست بلیات بر او واجب نین صورت نماز آیباشد، در ا

3680 مسئلۀ د، غسـل جنابـت بـر او واجـب اسـت، در      یا خورشـ یـ ه موقـع گـرفتن مـاه    ک یسک
ات یند و نماز آکسل ن از غسل است، واجب است فوراً غکغسل دارد و متم یه وقت براک یصورت

ند کمّم یندارد واجب است ت یافکغسل وقت  یا براین از غسل جنابت نباشد کرا بخواند و اگر متم
 . بجای آوردات را یو نماز آ
3683 مسئلۀ  ات هم بر انسان واجب شود پنج حالت دارد: یه نماز آیومیاگر در وقت نماز 

ال ندارد هر چند کند اشکا شروع دام رکوجود دارد، هر  یافکهر دو نماز وقت  یاگر برا -الف
 مقدّم بدارد.  ه رایومیه نماز ک آنستاط مستحب یاحت

ه وقـت آن تنـگ   کـ را  ید نمـاز یـ ع باشد بایوس یگریاز آنها تنگ و وقت د یکیاگر وقت  -ب
 است اول بخواند. 

 ات بر او واجب شده و وقتیه وقت آن وسعت دارد بفهمد نماز آکه یومینماز  یاگر در اثنا -ج
ه هم یومیوقت نماز چنانچه  ند وکات را شروع یرده و نماز آکه را رها یومید نماز یآن تنگ است با
 ات را بخواند. یند و بعد نماز آکتمام  راآن دیتنگ باشد، با

 ه را مقدّم بدارد. یومید نماز یات هر دو تنگ باشد، بایه و نماز آیومیاگر وقت  -د

ه تنـگ  یـ ومین نمـاز متوجّـه شـود وقـت نمـاز      یند و در بکروع ات را شیه نماز آک یدر صورت -ه
رد بـدون  کـ تمـام   راآن آنکـه ه شـود و بعـد از   یومیند و مشغول نماز کات را رها ید نماز آیاست، با
 رده ادامه دهد. که رها ک ییجاهمانات را از ینماز آ ۀبقیزند، یم به همه نماز را ک یارکانجام 

  
 اتیدستور نماز آ

3689 مسئلۀ ه بـه دو صـورت   کـ وع دارد کـ عت پـنج ر کعت است و در هر رکات دو رینماز آ
 توان انجام داد: یم

وع رود و برگردد، دوبـاره  کاالحرام، حمد و سوره را بخواند و به رۀبیرکتت و یبعد از گفتن ن -3
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وع پـنجم  کـ از ر آنکـه ق تا پنج مرتبه، بعد از ین طریوع رود و به همکحمد و سوره را بخواند و به ر
ل انجام دهـد و بعـد از دو   کن شیعت دوّم را هم به همکلند شد به سجده برود و بعد از دو سجده رب

 عت دوم تشهّد بخواند و سالم نماز را بدهد. کر ۀسجد

ند، پس از حمد کم یاالحرام حمد را بخواند و سوره را به پنج قسمت تقسۀبیرکتت و یبعد از ن -9
حمـد بخوانـد قسـمت دوم     آنکـه وع بدون کع برود و بعد از روکقسمت اول سوره را بخواند و به ر

وع سوم رود کوع دوم رود و پس از آن قسمت سوم سوره را بخواند و به رکسوره را بخواند و به ر
وع پنجم به سجده رود کوع پنجم برسد و بعد از بلند شدن از رکند تا به رکب عمل ین ترتیو به هم

عـت دوم،  کر ۀسـجد ب انجام دهـد و بعـد از دو   ین ترتیز به همیعت دوم را نکو بعد از دو سجده، ر
 تشهد بخواند و سالم دهد. 

3681 مسئلۀ بِسْمِ اللَّهِ »اط یند، بنا بر احتکم یخواهد سوره را به پنج قسمت تقسیه مک ییدر جا
آن  اینکـه قسـمت قـرار ندهـد مگـر      کیـ  عنـوان به ه از سوره را یآ کیمتر از کا ی« مِیالرَّحْمَنِ الرَّحِ

ن یـ نـد، ا کم یقدر را به پنج قسـمت تقسـ   ۀواهد سورباشد؛ پس اگر بخ یه، جمله مستقلیت از آقسم
 ةِلَة یلَ یمِ، إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِیبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِ»د: یرد بگوکحمد را تمام  آنکهند، بعد از کگونه عمل 

وع رود و کو به ر« الْقَدْرِ ةُلَیلَمَا  کیوَ مَا أَدْرَ»د: یستد و بگویوع باکوع رود، پس از رکو به ر« الْقَدْرِ

تَنَـزَّلُ  : »دیـ زد و بگویـ وع رود و بـاز برخ کو به ر« رٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍیالْقَدْرِ خَ ةُلَیلَ»د: یزد و بگویباز برخ

سَـالَمٌ  »د: یـ زد و بگویـ آن برخوع رود و بعد از کو به ر« وَ الرّوحُ فِیهَا بِإِذنِ رَبِّهِم مِن کُلِّ أَمر ئِکَةُالمَلَا
آورد و  بجـا وع، دو سـجده را  کـ وع رود و پـس از سـر برداشـتن از ر   کو به ر« مَطْلَعِ الْفَجْرِ یحَتَّ یهِ
چهـار   یدارا یاب بخواند و تشهّد بخواند و سالم دهد و اگـر سـوره  ین ترتیز به همیعت دوم را نکر
بِسْمِ اللَّهِ الـرَّحْمَنِ  »تواند یم اینجاشود در یه میجمعاً پنج آ« مِیرَّحِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ ال»ه با که باشد یآ

 ند. که حساب یآ کی عنوانبه را « مِیالرَّحِ

3681 مسئلۀ  عـت  کات پنج مرتبـه حمـد و سـوره بخوانـد و در ر    یعت از نماز آکر کیاگر در
عـت  کر کیـ در توانـد  یز مـ یـ نـدارد و ن  یالکند اشکمرتبه بخواند و سوره را پنج قسمت  کیدوم 
نـد، مـثالً   کم یا چهار سوره را تقسیعت دو، سه کر کیتواند در یز میمتفاوت بخواند و ن یهاسوره

از  یید توجه داشته باشد در هر جایبا یند، ولکگر را سه قسمت یسوره را دو قسمت و سوره د کی
ه رهـا  کـ آنجـا  ه برگشت حمد را نخوانـد و سـوره را از   ک یوع رفته است وقتکه به رکوسط سوره 

وع حمـد را بخوانـد و   کـ وع رفـت، بعـد از ر  کـ رد و به رکتمام  رده ادامه دهد و هر وقت سوره راک
عت دوم را با حمد کند و رکوع پنجم تمام کاطاً سوره را قبل از ریند و احتکرا شروع  یگرید ۀورس

 ند. کگر شروع ید یاو سوره

3685 مسئلۀ ات یمستحب است در نماز آ ایه واجب یومیواجب  یه در نمازهاک ییزهایتمام چ
بـه  « ۀأَلصَّـالَ »اذان و اقامه سـه مرتبـه    یات به جایدر نماز آ آنکهر از یا مستحب است، غیهم واجب 
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 شود. ید ثواب گفته میام

3686 مسئلۀ وع و کش از ریو پ« سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»وع پنجم و دهم کمستحب است بعد از ر
سـت هـر چنـد    یر مستحب نیبکوع پنجم و دهم گفتن تکپس از ر یول د،یبگو« بَرُکأَللَّهُ أَ»پس از آن 

 مستحب است.  هسجدرفتن به  یبرا

3683 مسئلۀ وع دوم، چهارّم، ششم، هشتم و دهم قنوت بخواند و اگر کمستحب است قبل از ر
 یندارد، ولـ  یوع دهم بخواند، مانعکش از ریقنوت هم پ کیوع پنجم و کقنوت قبل از ر کیفقط 

 باشد.  خوب است به قصد رجا

3688 مسئلۀ نرسـد،   ییرش بـه جـا  کـ عـت خوانـده و ف  کنـد چنـد ر  ک کات شـ یاگر در نماز آ
 نمازش باطل است. 

3682 مسئلۀ عت دوم و کوع اول رکا در ریعت اول است کوع آخر رکه در رکند ک کاگر ش
وع کـ ه چهـا ر کـ ند ک کعت شکر کیمثالً اگر در  ینمازش باطل است، ول نرسد ییرش به جاکف
بجـای  دارد  که شـ کـ را  یوعکـ د ریـ رفتن به سجده خم نشـده با  یابرچنانچه  وع،کا پنج ریرده ک

نـد و اگـر خـم نشـده،     کخـود اعتنـا ن   کرفتن به سجده خم شده به ش یو اگر برا انجام دهد هآورد
 ند. کو نماز را تمام  بجای آوردوع را کر

3620 مسئلۀ  اد یـ ا زیـ م کـ  عمداً و یا سهواًه اگر کن است کات رینماز آ یوعهاکاز ر کیهر
 شود. یاطل مشود نماز ب

3623 مسئلۀ ت آن ماننـد بـه   یـ فیکتوان فرادا خوانـد و هـم بـا جماعـت و     یات را هم مینماز آ
 ه است. یومیواجب  یجماعت خواندن نمازها

   
  ()طلب باران نماز استسقاء

3629 مسئلۀ بجای  یگا نماز طلب باران است و چگونیمستحب، نماز استسقا  یاز نمازها یکی
مسـتحب   امـا ن اسـت،  یدیآن هم مانند نماز ع یو قنوتهات اسد فطر و قربان ین آن مثل نماز عآورد

ند و هر کبندگان  یبرا یو نزوالت آسمان یاست در قنوتها از خداوند درخواست نزول رحمت اله
 از امامـان معصـوم   خوانـده شـود کـه    ییدعاها است که بهتر ، ولیال نداردکبخواند اش ییدعا
 ست.ه نوشته شده ایتب ادعکل آن در یتفص و دهیرس

3621 مسئلۀ اده و آرامـش و وقـار و   یـ پ یمستحب است نماز باران را در صحرا بخوانند و با پا
ان و کـ ودکرمـردان و  یو پ اتقـو  رون روند و افراد صـالح و بـا  ینت بکخضوع و با حالت تضرّع و مس

ن نوع اعمال موجـب  یند، چون ابینداز ییان و مادران جداکودکان یرزنان را همراه خود ببرند و میپ
و جلـب رأفـت و رحمـت     یات آسـمان کـ ه در نـزول بر کـ شود یم یه و زاریشتر و حالت گریتأثر ب

 انشاءاللّه.  ؛خداوند مؤثّر است

3621 مسئلۀ رفـع   یه بـرا کـ ست، بلیان شد نینون بکه تاک یمنحصر به موارد یمستحب ینمازها
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ده اسـت  ر شکمخصوص ذ یتهایفیکبا انحاء و  یینها نمازهایها و استخاره و مانند ایازمندیحوائج و ن
 یتابهـا کو  یو فقهـ  ییتب مفصّل رواکتوانند به یمندان مهه اسناد معتبر و قابل استناد دارد و عالقک
 نند.کمراجعه  یهدعا



 

 
 
 

 بخش چهارم: 

 احکام روزه

 
 
 

 احکام کلی روزه

 مقدمه
ان یـ و اد یالهـ  یایـ و اول ءایـ ن دسـتورات انب یو از برتـر  ین عبـادات اسـالم  یتـر از مهـم  یکیروزه 

ه اگـر بـا   کـ ه اسالم بر آنها بنـا شـده اسـت    کاست  یاگانهپنج یهااز استوانه یکیاست و  یدیتوح
و  یب نفـوس بشـر  یر جسم و جان و تهذیر فراوان در تطهیط الزم انجام شود تأثیو شرا ینیآداب د

 ات و همنوعانش خواهد داشت.یت اراده و سالمت فرد و جامعه و توجه انسان به معنویتقو

مشرق و مغـرب،   میان فاصلۀ ۀانداز دار را بهروزه، انسان روزه»ند: فرمود اسالم یگرامرسول 
همـۀ  بـا   یدرپـ یمسـتمر و پـ  صـورت  بـه   مـاه تمـام   کیـ ه ک یسکژه یبه و 3«سازدیطان دور میاز ش

ه بتواند خود را کند کیخود فراهم م یبرا یتیفرصت و موقع یامروز یالت زندگکها و مشیگرفتار
ات، افاضات و اشراقات یسب معنوک، آزاد سازد و با یمادّ یزندگ یرهایها و زنجیو وابستگ ودیاز ق
ن ارزشـها  یـ سب اکدار با گردد. انسان روزه یاله یند و صاحب ورع و تقواک شدیدخود را ت یربوب

ان دراز خـود را  یه سـال کـ ب و طاهر در طول سال و بلیط یزندگ یشود و برا یاجتماع یوارد زندگ
ه رنج فقـرا و مسـتمندان را   کسازد یت را فراهم مین موقعیدار افرد روزه یسازد. روزه برایه مآماد
 یشـان متوجّـه و  یاوجـود  ه بـه سـبب   کـ را  ینیت سـنگ یند و مسئولکرا فراموش ن هاو آنکرده لمس 

ه در گـروه  کـ ن احسـاس  یند. اکت یشان حمایدان عمل از ایند و در مک کاست، با تمام وجود در
، تعاون یدرد، همیدلجامعه به هم تمامخود آمد خودبه وجودبهمسلمان  ۀجامع کیاز افراد  یادیز

                                                             
   .  9، ح126از ابواب صوم المندوب، ص 3الشّیعه، باب وسائل. 3



 احکام روزه بخش چهارم:

        

981 

 ۀمنـد خواهـد شـد و بـه فرمـود     بهـره  یدارات روزه و روزهکنند و از برکیدا میرغبت پ یارکو هم
 و فتـد بیامـت  یروز ق یازهایاد فقر و نیبه  یویاز دنیبا لمس فقر و ن الرضایموسبنایحضرت عل

  3.ندکر بندگان محروم خدا باشد و آنان را فراموش نکرفع خطر آن روز در ف یبرا

3625 مسئلۀ  ونـد متعـال، از اذان صـبح صـادق تـا      انجام فرمان خدا یه انسان براک آنستروزه
 ند. ک یه شرح آنها بعداً خواهد آمد خوددارک ییزهایاز چ یب شرعوغر

3626 مسئلۀ ت الزم یدر تحقّق ن ، ولیباشدت ید همراه با نیبا یگر عبادات اسالمیروزه مانند د
 یتوجّه و برا باه کن مقدار یه همکسازد، بل یا بر زبان جاریاز قلب خود بگذراند  راآن ست انسانین

، از یه از اذان صبح تا غروب آفتـاب شـرع  کم داشته باشد یمتعال تصم یامر خدا یامتثال و فرمانبر
ن یـ ند تمـام ا کدا ین پیقی اینکه یاست و برا یافکند، یگز یند دورکیه روزه را باطل مک ییزهایچ

ه روزه را کـ  یارکـ هم بعد از مغرب،  یقبل از اذان صبح و مقدار ید مقداریمدّت را روزه بوده، با
 ند، انجام ندهد. کیباطل م

3623 مسئلۀ یند، ولکت یآن ن یفردا ۀروز یانسان واجب است در هر شب از ماه رمضان برا 
 ند. کماه را بهمۀ  ۀوزرت یز نیه شب اول ماه نکبهتر است 

3628 مسئلۀ ن سه حالت را دارد: یاز ا یکیت روزه ین 

فـردا   ید قبل از اذان صـبح بـرا  یماه رمضان، با ۀروزن باشد، مثل یاو واجب و مع ۀروزچنانچه  -3
ال ندارد، بـه  کند اشکت یفردا را ن ۀروزهر وقت  -ماه رمضان -اول شب تا اذان صبح ند و ازکت ین

 باشد و برنگردد.  یباقت خود یبه ن اینکهشرط 

واجب، وقت آن تا ظهـر ادامـه    ۀفّارکا یقضا  ۀروزن باشد مثل یر معیاو واجب غ ۀروزچنانچه  -9
ه ک یارکچنانچه  د داشته باشد،یا تردیرد یم نداشته باشد روزه بگیش از ظهر تصمیه اگر پکدارد، بل

 یح اسـت، ولـ  یاو صـح  ۀروزنـد،  کت یـ ش از ظهـر شـدن ن  یند انجـام ندهـد و پـ   کیروزه را باطل م
 ند. کت یتواند نیازظهر نمبعد

قه به اذان مغرب روز بعـد  یت آن از اول شب تا چند دقیباشد وقت ن یاو مستحب ۀروزچنانچه  -1
قه به اذان مغرب یت روزه از اذان صبح تا چند دقیل، بدون نیبه هر دل یسکه اگر کن معنا یاست، به ا

او  ۀروزنـد،  ک یمسـتحبّ  ۀروزت یانجام نداده باشد و قبل از مغرب نند کیه روزه را باطل مک یارک
 ح است. یصح

3622 مسئلۀ ده و بعـد از گذشـتن   یـ قبـل از اذان صـبح خواب   ۀروزت یـ ه بـدون ن کـ  یسـ ک یبرا
 دار شده است دو حالت وجود دارد: یت روزه بیاز وقت ن یمقدار

واجـب   -ح اسـت یش صـح انـد، روزه کدار و متوجّه شود و قصـد روزه  یقبل از ظهر بچنانچه  -3
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رد و بنـا  ین، روزه را بگیا نذر معیماه رمضان  ۀروزن، مثل یواجب مع ۀروزدر  یول -ا مستحبیباشد 
 . بجای آوردهم  راآن یاط مستحب قضایبر احت
در ماه رمضان  ، ولیستیح نیواجب از او صح ۀروزدار شود، یبعد از ظهر از خواب بچنانچه  -9

زد و یـ نـد بپره کیه روزه را باطل مـ ک یارکاز  یعنیند، ک کالذّمّه، امسا یف اط به قصد مایبنا بر احت
 . بجای آورد راآن یهم قضا کبعد از ماه مبار

3300 مسئلۀ  نـد و بخوابـد و بعـد از مغـرب     کت یفردا ن ۀروز یقبل از اذان صبح برا یسکاگر
 ح است. یآن روزش صح ۀروزدار شود، یب

3303 مسئلۀ داده شـده،   قـرار  یام خاصـ یه در اک ییهارمضان و روزه ۀروزر از یاگر بخواهد غ
قضا داشته باشـد هـم    ۀروزمثالً هم  -رد، اگر متعدد باشدیبگ یگرید ۀروزض، یالبامیا ایمثل اول ماه 

اگـر متعـدد    یرم، ولیگینذر م ۀروزا یقضا  ۀروزه کند کت یند، مثالً نکن یمعرا آن دیبا -نذر ۀروز
اسـت و در مـاه رمضـان الزم     یافکـ نـد  کالذمّـه  یت مافینرد و یاگر روزه بگکه  آنست نباشد، ظاهر

اسـت و اگـر ندانـد مـاه      یافکـ فـردا   ۀروزت یـ ه نکرم، بلیگیماه رمضان م ۀروزه کند کت یست نین
 چنـین هم ،شـود یماه رمضان حساب م ۀروزند، کت ین یگرید ۀروزند و کا فراموش یرمضان است 

ه کـ  یض، در صـورت یالبـ امیده شده است مانند اخاص قرار دا یه در روزهاک ییهام روزهکاست ح
ت یاگر بـه آن خصوصـ   ، ولیندکن ید معیرد بایت آن روز، روزه بگیانسان بخواهد با همان خصوص

آن  ، ولــیح اســتیاش صــحرد، اگرچــه روزهیــمطلــق روزه بگصــورت بــه  توجــه نداشــته باشــد و
 شود. یت محقق نمیخصوص

3309 مسئلۀ  ۀروزند، نـه  کر رمضان یغ ۀروزت ین اًعمد ه ماه رمضان است وکاگر انسان بداند 
 رده است. که قصد ک یاشود و نه روزهیرمضان حساب م

3301 مسئلۀ  ت روز یـ ند، مثالً بـه ن کت روزه یماه رمضان ن یاز روزها یکی عنوانبه اگر انسان
 ح است. یاش صحم بوده روزها چهاریند و بعد معلوم شود روز دوم، سوم کت یاول ماه رمضان ن

3301 مسئلۀ  ن روز به هـوش آمـد سـه    یدر ب و هوش شدیرمضان قبل از اذان صبح باگر در ماه
 ش متصوّر است: یحالت برا

ش از ظهر به هوش آمـده  یهوش شده است و پیرده و بکت روزه یش از اذان صبح نیپچنانچه  -3
د بنـا بـر   یو اگر بعداز ظهر به هوش آ بجای آورد راآن یرد و اگر نگرفت قضاید روزه بگیاست، با

 . بجای آوردآن روز را  یرد قضاکند و اگر تمام نکآن روز را تمام  ۀروزد یط باایاحت
الظاهر آن روز روزه بر ید، علیرده و بعد از ظهر به هوش آکت نیش از اذان صبح نیپچنانچه  -9

 ست و قضا هم ندارد. یاو واجب ن

اط واجـب  یـ بنا بـر احت  د،یش از ظهر به هوش آیرده باشد و پکت نیقبل از اذان صبح نچنانچه  -1
 . بجای آورد راآن یرد قضاکند و اگر تمام نکآن روز را تمام  ۀروزرده و کت روزه ین

3305 مسئلۀ  ن روز یند و بعداً مست شـود و در بـ  کفردا  ۀروزت یقبل از اذان صبح ن یسکاگر
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مـام  آن روز را ت ۀروزاط واجـب  یـ بنا بر احت -ا بعد از ظهرید یایقبل از ظهر به هوش ب -دیبه هوش آ
 . بجای آورد راآن یرد قضاکند و اگر تمام نک

3306 مسئلۀ  چنانچـه   ه ماه رمضان است و قبل از ظهر متوجّه شود،کند کا فراموش یاگر نداند
چنانچـه   ح اسـت و یاو صـح  ۀروزنـد و  کت ید نیند انجام نداده باشد باکیه روزه را باطل مک یارک
دار روزه از ظهر متوجّه شود ماه رمضان استا بعد یند انجام داده است کیه روزه را باطل مک یارک

نـد انجـام ندهـد و بعـد از مـاه      کیه روزه را باطـل مـ  ک یارکد تا مغرب یبا یول ،شودیمحسوب نم
 ند. ک رمضان هم آن روزه را قضا

3303 مسئلۀ ه در ماه رمضان بالغ شود چهار حالت دارد: ک یسک 

 رد. یآن روز را بگ ۀد روزیاگر قبل از اذان صبح بالغ شود با -3

نـد انجـام نـداده باشـد، بنـا بـر       کیه روزه را باطـل مـ  ک یارکاگر قبل از اذان ظهر بالغ شود و  -9
 یمسـتحب ولـو  ت روزه یـ رد، مخصوصـاً اگـر از اذان صـبح ن   یآن روز را بگ ۀروزد یاط واجب بایاحت
 یولـ  ،ستیآن روز واجب ن ۀروز آنست یرده، اقوکت روزه نیاگر از اذان صبح ن یول ،رده باشدک

 رد. یآن روز را بگ ۀروزند انجام نداده باشد، کیه روزه را باطل مک یارکبهتر است اگر 

ه روزه را باطـل  کـ هـم   یارکـ آن روز را داشته باشـد و   ۀروزظهر بالغ شود و قصد اگر بعداز -1
 ست. یواجب ن یرد، ولیآن روز را بگ ۀروزتواند یند انجام نداده باشد، مکیم

ه روزه را باطـل  کـ  یارکـ آن روز را نداشـته باشـد، چـه     ۀروزبالغ شود و قصد  اگر بعدازظهر -1
ح یرد صحیست و اگر روزه هم بگیآن روز بر او واجب ن ۀروزند انجام داده و چه نداده باشد، کیم
 ست. ین

3308 مسئلۀ ه قـدرت  کـ گر عبادات بچّـه نابـالغ   یه در باب نماز گذشت، روزه و دکهمان طور
 ح است. یص خوب و بد را دارد صحیتشخ

3302 مسئلۀ  نـد انجـام   کیه روزه را باطل مـ کهم  یارکش از ظهر مسلمان شود و یافر پکاگر
بـه   یهوشبی ایعاقل گردد،  یاوانهیاگر د چنینهمرد، یاط آن روز را روزه بگینداده باشد، بنا بر احت

روز را آن  ۀروزاط واجب یند انجام نداده باشد، بنا بر احتکیه روزه را باطل مک یارکد و یهوش آ
 رد. یبگ

3330 مسئلۀ است  چنینهمرد، یبگ یمستحبّ ۀروزتواند یرمضان دارد نم یقضا ۀروزه ک یسک
ه ک یرد، در صورتیبگ یمستحبّ ۀروزند و کفراموش چنانچه  داشته باشد و یگریواجب د ۀروزاگر 

اند را به واجب برگردت خود یتواند نیخورد و میم به هماو  یمستحب ۀروزد، یایادش بیقبل از ظهر 
 ۀروزد صحّت یایادش بیب هم وغره اگر بعد از کاو باطل است بل ۀروزظهر متوجّه شود و اگر بعداز

 ست. یال نکاز اش یاو خال

3333 مسئلۀ ۀروزه کـ  یر شـده اسـت، در صـورت   یـ اج یتیم ۀروزن بجای آورد یه براک یسک 
 کتـر  رانآ ال ندارد، هر چند بهتـر اسـت  کنگردد اش یجاریاست ۀروزرد و مانع گرفتن یبگ یمستحب
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 ند. ک

3339 مسئلۀ توانـد  یمـ  ه وقت آن وسعت داشـته باشـد  ک یقضا دارد، در صورت ۀروزه ک یسک
 رد. یبگ یجاریاست ۀروز

3331 مسئلۀ ه کـ رده کـ دارد، مثالً نذر  یگرین دیواجب مع ۀروزرمضان،  ۀروزر از یه غک یسک
ل است و اگر اش باطند، روزهکت نیتا نماز صبح ن اًاریاختیا  و اًعمد رد، اگریروزه بگ ینیدر روز مع

ه قبـل از  ک یرده باشد، در صورتکفراموش  ، ولیدانستهیا میآن روز بر او واجب است  ۀروزنداند 
اش نـد و روزه کت یـ د فـوراً ن یـ رده باشـد، با کـ نـد ن کیه روزه را باطل مـ ک یارکد و یایادش بیظهر 
 اش باطل است. ند روزهکن یر از ایح است و اگر غیصح

3331 مسئلۀ چه قبل از ظهر که  آنست ابد اظهریبهبود  روز ۀانیدر م ض در ماه رمضانیاگر مر
اگرچه بهتر  ،ردید بگیبا راآن یست و قضایآن روز بر او واجب ن ۀروزظهر، خوب شود و چه بعداز

نـد انجـام نـداده باشـد     کیه روزه را باطل مک یارکش از ظهر خوب شود و یه پک یاست در صورت
 . بجای آوردز ین راآن یو قضا ردیند و آن روز را روزه بگکت روزه ین

3335 مسئلۀ ست روزه یا اول رمضان واجب نیدارد آخر شعبان است  که انسان شکرا  یروز
ا یـ قضـا   ۀروزت یـ د نیـ ه باکـ نـد بل کرمضـان   ۀروزت یـ تواند نیرد نمیرد و اگر بخواهد روزه بگیبگ

ه رمضان بوده، رد و بعد معلوم شود آن روز جزء مایر رمضان روزه بگیند و اگر به قصد غک یمستحب
 شود. یرمضان حساب م یه گرفته براک یاروزه

3336 مسئلۀ ا یـ قضـا   ۀروزت یا اول رمضان به نیدارد آخر شعبان است  که شکرا  یاگر روز
 ۀروزت یـ د نیـ ه مـاه رمضـان اسـت، با   کـ ن روز بفهمد یرد و در بیو مانند آن روزه بگ یمستحبّ ۀروز

 ند. کرمضان 

3333 مسئلۀ  ا مردّد یت روزه گرفتن برگردد یرمضان از ن ۀروزمانند  ینیواجب مع ۀروزاگر در
نـد انجـام   کیه روزه را باطل مک ییارهاکاز  یکیند کاگر قصد  حتیشود، یاش باطل مشود، روزه

 ییزهـا ید از چیـ در هر دو صورت با ؛اش باطل استه روزهک آنست دهد، هر چند انجام ندهد اظهر
 رد. یز بگین ارآن یند و قضاکند اجتناب کیه روزه را باطل مک

3338 مسئلۀ  ند کفّاره، اگر قصد کا یقضا  ۀروزست، مانند ین نیه وقت آن معک یواجب ۀروزدر
انجام ندهد و تا قبل از ظهر دوبـاره  چنانچه  ا مردّد شود،یند انجام دهد کیه روزه را باطل مک یارک
ح ینـد صـح  کت یـ مستحب اگر قبل از غروب هم ن ۀروزح است و در یاش صحند روزهکت روزه ین

 است. 

3332 مسئلۀ  تواند قبل از یدار مست و وسعت دارد، روزهین نیه وقت آن معک یواجب ۀروزدر
چنانچه  ست ویز نیند جاکاگر بعد از اذان ظهر بخواهد باطل  یند، ولکخود را باطل  ۀروزاذان ظهر 

 ند. کباطل  راآن تواندیباشد هر وقت بخواهد م یاو مستحبّ ۀروز
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 مبطالت روزه
3390 مسئلۀ ند:یگویند و به آنها مبطالت روزه مکیه روزه را باطل مکت ز اسیچند چ 

ا امامـان  یـ  امبریـ ا پیدروغ بستن به خدا  -5استمناء،  -1جماع،  -1دن، یآشام -9خوردن،  -3
نان یامبران و جانشـ یـ ر پیو سـا  اط واجب دروغ بستن بر حضرت زهـرا یو بنا بر احت معصوم

 -8فرو بردن تمـام سـر در آب    -3ظ به حلق، یغبار غل اط واجب رساندنیبنا بر احت -6، شانیا
 -30ع و روان، یمـا  یزهـا یردن بـا چ کـ  تنقیـه  -2ض و نفاس تا اذان صبح، یماندن بر جنابت، ح یباق

 شود. یان مینده بیآ مسائلن موارد در یام اک؛ و احردنک یق عمداً

  
 دن یخوردن و آشام -2و  1

3393 مسئلۀ دن آن، یا آشـام یـ اشامد، چـه خـوردن   یا بید بخور یزیچ اًعمد داراگر انسان روزه
ا یـ م باشـد  کـ درخـت و امثـال آن،    ۀریو ش کا معمول نباشد مانند خایمعمول باشد مانند نان و آب 

رون آورد و دوباره به یه رطوبت دارد از دهان بکرا  یکاگر مسوا یشود، حتّیاش باطل ماد، روزهیز
ه کم باشد ک یقدربه رطوبت  آنکهمگر  ،شودیاطل ماو ب ۀروزفرو دهد  راآن دهان ببرد و رطوبت

 آب دهان بر آن غالب شود. 

3399 مسئلۀ ا مسـتحب،  یاو واجب باشد  ۀروزاشامد، چه یا بیبخورد  یزیچ اًسهو داراگر روزه
 شود. یاش باطل نمروزه

3391 مسئلۀ واجب است متوجّه شود صبح شده،  یه در حال خوردن سحرک یاگر انسان موقع
شـود و در  یاش باطـل مـ  ند و چنانچه عمداً غذا را فرو برد، روزهک یداراست از فرو بردن غذا خود

 شود. یز بر او واجب میفّاره نکه بعداً گفته خواهد شد ک یماه رمضان بنا به دستور ۀروز

3391 مسئلۀ ند انجام کیرا باطل م هروزه ک یارکتواند یا نه، میه صبح شده کند ک کاگر ش
 انجام ندهد.  یارکن یچنق یاط قبل از تحقیبنا بر احت یدهد، ول

3395 مسئلۀ و  یـی و دارو یتیتقـو  یدار از زدن آمپولهاه شخص روزهک آنست اط واجبیاحت
ق یـ ن درد تزریکا تسـ یـ ردن عضـو  کـ حـس  بـی  یه بـرا کـ  ییآمپولها یند، ولکانواع سرمها اجتناب 

ه بـ  ، ولـی او ضـرر نـدارد   یه روزه بـرا کـ باشد  یضیدار مرن اگر روزهیال ندارد، بنابراکشود، اشیم
آن روز را  ۀروزاز دارد و ناچـار اسـت در روز آمپـول بزنـد، پـس از زدن آمپـول،       ین ییآمپول دارو

 . بجای آوردهم  راآن یاط واجب قضایرد و بنا بر احتیبگ
3396 مسئلۀ اش باطـل  فرو برد، روزه اًعمد دندان مانده است در بین هکرا  یزیدار چاگر روزه

 شود. یم

3393 مسئلۀ  ست هر چند احتمـال  یبل از اذان صبح الزم نردن دهان و دندان قکشستن و خالل
دندان مانـده در روز فـرو    یه الک ییاگر بداند غذا ، ولیرودیدندان در روز فرو م یال یدهد غذا

فّاره هـم  ک، غذا رفتن در صورت فرو , شودیاو باطل م ۀروزاط یند، بنا بر احتکرود و خالل نیم
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بجـای  هـم   راآن ینـد و قضـا  ک کآن روز را امسا آنست اط واجبیالزم است و اگر فرو نرود احت
 . آورد
3398 مسئلۀ ولـی ال نداردکده اشیدهان نرس یه به فضاک ینه تا وقتیفرو بردن اخالط سر و س ، 

 فرو نبرد.  راآن اط واجبیده باشد بنا بر احتیدهان رس یاگر به فضا

3392 مسئلۀ  و مانند آن در دهان جمـع شـده    یتصوّر ترشخاطر به فرو بردن آب دهان هرچند
 ند. کیال ندارد و روزه را باطل نمکاشد، اشب

3310 مسئلۀ اگـر   ، ولـی خود را بخورد ۀروز یجسم یضعف و ناتوانخاطر به تواند یانسان نم
 ، ولـی ال نـدارد کست، خوردن روزه اشیقابل تحمّل ن یعادّطور به هکاد است یز یضعف او به قدر

 رد. ید بگیبا راآن یحالش بهتر شد، قضا آنکهبعد از 

3313 مسئلۀ  رد و اگر با وجود ضرر روزه ید روزه بگیانسان ضرر داشته باشد نبا یبرااگر روزه
ش یاست اگر احتمال دهد روزه برا چنینهم ،ردیبگ راآن ید قضایاش باطل است و باگرفت، روزه

 و بجا باشد.  ییضرر دارد و احتمال او در نظر مردم عقال

3319 مسئلۀ ه به سبب آن معمـوالً  کا نهیدن غذا و مانند ایا پرنده و چشیبچه  یدن غذا برایجو
اگـر انسـان از ابتـدا     ینـد، ولـ  کیرسد، اگرچه اتفاقاً به حلق برسد، روزه را باطل نمیغذا به حلق نم

فّاره کرد و یبگ راآن ید قضایشود و بایاش باطل مرسد، چنانچه فرو رود روزهیه به حلق مکبداند 
رد و بنـا بـر   یـ ز آن روز را روزه بگیـ ود نن صـورت اگـر فـرو نـر    یه در اکشود، بلیهم بر او واجب م

 . بجای آوردهم  راآن یاط قضایاحت
  

 جماع -3
3311 مسئلۀ گاه داخل ختنه ۀانداز فقط به ، گرچهندکیردن روزه را باطل مک یکیجماع و نزد

باشد  یوانیا با حیبا مرد  -ردهکنا یخدا -ایه با زن باشد کند کینم یفرق .دیایرون نیهم ب یشود و من
 دار باشند. ه هر دو روزهک یشود، در صورتیفاعل و مفعول م ۀروزمل موجب باطل شدن ن عیو ا

3311 مسئلۀ نـد و توجـه داشـته باشـد     که جماع کرد یم بگیدار تصمه انسان روزهک یدر صورت
رون یب یگاه داخل نشود و منختنه ۀانداز ا بهیرد یچند جماع انجام نگ شود، هریاش باطل مه روزهک
بجـای  ز یـ ن راآن ینـد و قضـا  کآن روز را تمام  ۀروزال است، پس کو محل اشا ۀروزد، صحت یاین

 . آورد
3315 مسئلۀ یکیا او را به جماع و نزدیند که روزه است و جماع کند کدار فراموش اگر روزه 
او باطـل   ۀروزار او واقـع شـود،   یـ ه عمـل جمـاع بـدون اراده و اخت   کـ  یطـور بـه نند کردن مجبور ک
د فوراً از حال جماع خارج یگر مجبور نباشد، بایا دید یایادش بیماع ن جیدر بچنانچه  یشود، ولینم

 شود. یاش باطل موگرنه روزه ،شود

3316 مسئلۀ اینکها یا نه، یداخل شده است  یه آلت تناسلکند ک کدار شه روزهک یدر موارد 
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 شود. یاش باطل نما نه، روزهیگاه داخل شده ختنه ۀانداز به

  
 استمناء -4

3313 مسئلۀ ار کـ ن یـ از او خارج شـود و ا  یه منکند ک یارکانسان با خود ه ک آنست استمناء
ار از یاختبی ندک یرکا فیانجام دهد  یارک آنکهاگر بدون  ، ولیندکیحرام است و روزه را باطل م

 شود. یاش باطل نمد روزهیرون آیب یاو من

3318 مسئلۀ  رون یـ هم ب یمن اینکهولو شود یاز او خارج م یه به سبب آن منکند ک یارکاگر
بجـای  آن روز را  یز قضـا یند و بعداً نک کامسا ید تا غروب شرعیشود و بایاش باطل مد روزهیاین

 . آورد
3312 مسئلۀ  ارددن کمم حالت د چندیرون آیاز او ب یار منیاختبی هکند ک یارکاگر : 
شده است و اتفاقاً یاز او خارج م یداده منیارها انجام مکن یه هرگاه از اکعادت داشته است  -3

 فّاره واجب است. کهم شده، هم روزه باطل است و هم خارج 

ه کـ هـم نداشـته    یانجام داده است و عادت یارها را بدون قصد خارج شدن منکن یاز ا یبعض -9
ن صـورت  یـ د در ایـ ایرون بیب یاز و یمن یاتّفاقطور به از او خارج شود و یارها منکن نوع یبعد از ا

ش نبوده است، یو لمس زن خو یل بوسه و بازیارها هم از قبکداشته و  یاگر عادت بر عدم انزال من
 ست. یاش باطل نروزه که آنست ظاهر

هـم   یانجام داده و عادت بر عدم انـزال منـ   یارها را بدون قصد انزال منکن یه اک یدر صورت -1
 ننده اسـت و ک کیه معموالً تحرکو لمس زن خود بوده  یل بوسه و بازیارها از قبکنداشته است و 

ند و ک کد آن روز را امسایاش باطل است و بااط واجب روزهیهم خارج شده، بنا بر احت یاتفاقاً من
 . بجای آوردز ین راآن یقضا
ا یـ ه در حـدّ نگـاه   کـ نبـوده بل  یل لمس و بوسه و بازیانجام شده از قب یارهاکه ک یدر صورت -1

انجام نداده و عادت او هـم بـر انـزال     ارها راکن یز این یرون آمدن منیصحبت بوده است و با قصد ب
که  آنست خارج شده است، ظاهر یار منین حال بدون اختیارها نبوده است و در عکن یبعد از ا یمن

 . بجای آوردهم  راآن یند و قضاک کآن روز را امساکه  آنست اطیگرچه احتا ،ستیاش باطل نروزه
3310 مسئلۀ سـت از  یار شـود، واجـب ن  دیـ از خـواب ب  یرون آمـدن منـ  یدار در حال باگر روزه

 ند. ک یریرون آمدن آن جلوگیب

3313 مسئلۀ خـارج   یه اگـر در روز بخوابـد، در حالـت خـواب از او منـ     کدار بداند اگر روزه
ح است، گر چـه  یاش صحه بخوابد و محتلم هم شود روزهک یتواند بخوابد و در صورتیشود، میم

آن  ید و محـتلم شـد قضـا   یـ ر خوابه اگر مشقّت نداشته باشد نخوابد و اگک آنست اط مستحبیاحت
 رد. یروز را بگ

3319 مسئلۀ ا احتمـال  یـ ند و اگـر بدانـد   کتواند ادرار و استبراء یه محتلم شده، مک یدارروزه
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نـد و بعـد از غسـل    کش از غسل ادرار و اسـتبراء ن یه پک یدر مجرا مانده است و در صورت یدهد من
ش از غسـل ادرار و  ید پـ یـ اط واجـب با یـ شود، پس بنا بـر احت ید، دوباره جنب میرون آیاز او ب یمن

د یآیرون میب یمن ۀماند یرده باشد و بداند به سبب ادرار و استبراء باقکاگر غسل  یند، ولکاستبراء 
 ردن او موجب عُسر و حرج شود. کبول ن آنکهمگر  ،ندکتواند استبراء یشود، نمیو دوباره جنب م

  
 ا امامان معصومیو  امبریا پیبه خدا  یعمد دروغ بستن -5

3311 مسئلۀ ا یـ  امبریـ ا پیـ ا اشاره و مانند آن بـه خـدا   یبا گفتن، نوشتن  اًعمددار اگر روزه
او  ۀروزنـد،  کا توبـه  یـ د دروغ گفـتم  یـ نسبت دروغ بدهد، گرچه بالفاصله بگو مامامان معصو

ان نان آنـ یامبران و جانشیر پیو سا م در مورد حضرت زهراکن حیاط ایشود و بنا بر احتیباطل م
 ان دارد. یز جرین

3311 مسئلۀ اط یـ ند، بنـا بـر احت  کنقل  ا دروغیداند راست است یه نمکرا  یدار خبراگر روزه
اجمـال  طـور  به ایند که آن خبر در آن بوده نقل ک یتابکا از یه آن خبر را گفته ک یسکد از قول یبا

ا امامان ی امبریا پیاز قول خدا  یجدّطور به دین مضمون وارد شده است و نبایبه ا ید خبریبگو
 خبر دهد.  معصوم

3315 مسئلۀ ا یـ  امبریـ ا پیـ ح است، از قول خدا یصح یخبر اینکهبه  اعتقادبا دار اگر روزه
 شود. یند و بعد معلوم شود دروغ بوده، روزه اش باطل نمکرا نقل  یخبر امامان

3316 مسئلۀ روزه را  گر امامان معصـوم یو د به خدا و رسول خدا اًعمد نسبت دروغ
اگـر آن دروغ را   یپرداخته باشـد، ولـ   راآن یگریا دیچه خودش آن دروغ را بسازد  ند،کیباطل م

 شود. یاش باطل نمند، روزهکساخته از او نقل  یگریه دک

3313 مسئلۀ از  یکـ یا یـ  شا رسـول یـ ا خداونـد متعـال   یه آکسؤال شود  یداراگر از روزه
اش باطـل  روزه دان کنـ یـ بخـالف واقـع را    اًعمد اند و اورا فرموده ین مطلبیچن امامان معصوم

 شود. یم

3318 مسئلۀ ه کـ  ید: حرفـ یـ ه روزه اسـت بگو کرا نسبت دهد و روز بعد  یاگر در شب دروغ
ه شب گذشـته  کد یرا در شب نسبت دهد و در روز بگو یا حرف راستیشب قبل گفتم درست بود 

 او باطل است.  ۀروزدروغ گفتم، 

3312 مسئلۀ  هـر چنـد  ، یشـوخ  بـه صـورت   و امامـان  امبریـ نسبت دروغ به خـدا و پ 
 ند. کیاست اما روزه را باطل نم یادببی

  
 ظ به حلقیرساندن غبار غل -6

3350 مسئلۀ نـد، چـه   کیاط واجب روزه را باطل میاحت بر ، بنااًعمد ظ به حلقیرساندن غبار غل
ه خوردن آن حرام است مثـل  کباشد  یزیا چیه خوردن آن حالل است مثل آرد کباشد  یزیغبار چ

 رساند. یشود به روزه ضرر نمیه عرفاً جزء هوا محسوب مک قیدن غبار رقیرس ی، ولکخا
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3353 مسئلۀ  متوجّه است  اینکهدا شود و انسان با یپ یظیردن، غبار غلکا جارو یاگر به سبب باد
 شود. یاش باطل ماط واجب روزهیند و آن به حلق برسد، بنا بر احتکمواظبت ن

3359 مسئلۀ اط واجـب یـ احتن یت نـدارد، بنـابرا  یظ خصوصـ یه بخار و غبـار غلـ  ک آنست ظاهر 
 ات را هم به حلق نرساند. یگر دخانیگار و دیظ و دود سیدار بخار غله روزهک آنست

3351 مسئلۀ نها داخل حلق شـود، یا دود و مانند ایا بخار و یند و غبار کدار مواظبت ناگر روزه 
 ح است. یاش صحرسد روزهیه به حلق نمکا گمان داشته باشد ینان یاطمچنانچه 

3351 مسئلۀ اسـتفاده   یالهیاز وسـ  کنفس به دسـتور پزشـ   یتنگ یارمیه به سبب بک یاشخاص
چنانچـه   رسـد، یه آنهـا مـ  ینند و قهراً به رکیاستنشاق م ینیا بیآن از راه دهان  وسیلۀبه ه کنند کیم

 ال ندارد. کرند، اشیتوانند روزه بگیبدون آن نم

3355 مسئلۀ  بـه   ار غبـار و ماننـد آن  یاختبی ایند که روزه است و مواظبت نکند کاگر فراموش
 شود. یاش باطل نمحلق او برسد، روزه

   
 فرو بردن تمام سر در آب  -7

3356 مسئلۀ چه ر آب ببرد، گریدفعه ز کیا یج یار، تمام سر خود را به تدریاخت باو  اًعمد اگر
اگر تمام بـدن را   یرد، ولیآن روزه را بگ ید قضایاط واجب بایرون باشد، بنا بر احتیبدن او از آب ب

 شود. یرون باشد، روزه باطل نمیاز آن ب یا مقداری رد و تمام سریآب بگ

3353 مسئلۀ ه تمـام  کـ  یطوربهگر در آب فرو برد یرا بار د یمیبار و ن کیاز سر را  یمیاگر ن
 ست. یاش باطل نر آب نباشد روزهیلحظه ز کیسر در 

3358 مسئلۀ ر آب یـ ن اگـر سـر را ز  یبنابرا ،ابطال روزه فرو بردن تمام سر در آب است کمال
 رد. یبگ راآن ید قضایاط واجب بایرون بماند، بنا بر احتیاز موها ب یببرد و فقط مقدار

3352 مسئلۀ ند و کخود اعتنا ن کا نه، به شیر آب رفته یه تمام سر زکند ک کدار شاگر روزه
 ح است. یاش صحروزه

3360 مسئلۀ دار از فرو بردن سر در گالب ه در ماه رمضان انسان روزهک آنست اط واجبیاحت
ه روان اسـت، ماننـد   کـ  یگـر ید یزهایفرو بردن سر در چ ، ولیندکگر، اجتناب یمضاف د یو آبها

 ال ندارد. کع، اشیر و روغن مایش

3363 مسئلۀ سرش را در محفظـه   آنکهو مانند  یاله غواصکدار با استفاده از اگر شخص روزه
 ح است. یاش صحر آب فرو رود، روزهیدهد به زیقرار م

3369 مسئلۀ د و بینـداز او را در آب  یسـ کا یـ  فتـد یار در آب بیدار بدون اختاگر شخص روزه
اش نـد، روزه کر آب یـ ه روزه است و سر خـود را ز کند کا فراموش یر آب فرو رود یتمام سرش ز

رد، واجب است فوراً کدا یرون آمدن از آب را پیادش آمد و قدرت بیهر وقت  ، ولیشودیباطل نم
همـۀ  د تا مغـرب از  یاما با اش باطل است،اورد روزهیرون نیاورد و اگر بیرون بیر آب بیسرش را از ز
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 رد. یآن روز را هم بگ یرده و قضاکند اجتناب کیه روزه را باطل مک ییزهایچ

3361 مسئلۀ رون یر آب فرو ببرد و بعد از بیت غسل سرش را زیدار سهواً به ناگر شخص روزه
 ال است. کاشبی ه انجام دادهک یح است و هم غسلیاش صحآوردن متوجّه بشود، هم روزه

3361 مسئلۀ ر آب فـرو  یـ ت غسل سر خـود را ز یبه ن اًعمد ه روزه است وکار بداند داگر روزه
 ببرد دو صورت دارد: 

د روزه را یاط واجب بایماه رمضان، بنا بر احت ۀروزن باشد، مانند یاو واجب و مع ۀروزچنانچه  -3
ر رمضـان،  یـ ن غیواجب مع ۀروزانجام دهد هر چند در  یبیترتصورت به  ند و غسل را دوبارهکقضا 

ه غسـل او  کـ سـت  ید نیـ ند بعکت غسل یا در حال خارج شدن از آن نیر آب یز ونکاگر در حال س
 اش باطل است. روزه یول ،ح باشدیصح

ه اتمام ک یه وقت آن وسعت دارد طورکباشد  یواجب ۀروزا یمستحب  ۀروزاو  ۀروزچنانچه  -9
 واجب روزه باطل است.  اطیبنا بر احت یشود، ولیواجب نباشد، غسل باطل نم ۀروزو  کامسا

3365 مسئلۀ ر آب اسـت،  یـ ر از فرو بردن سر خود بـه ز یق ناگزینجات غر یه براک یدارروزه
او واجب  ۀروزست، پس اگر یح نیاو صح ۀروزاط واجب یق واجب باشد بنا بر احتیچه نجات غرگر
ن بـوده و  یر معـ یـ رد و اگر واجـب غ یهم بگ راآن یند و قضاک کامسا ین است، تا غروب شرعیمع

و اگـر   بجـای آورد  راآن د عـوض یـ ند و تنها باکآن روز را تمام  ۀروزست یقبل از ظهر باشد الزم ن
ه واجـب  کـ  یز نـدارد، در تمـام مـوارد   یـ ند و قضا نکتمام  راآن ستیباشد، الزم ن یاو مستحبّ ۀروز

تماس رده و ارکبرد، اگر مخالفت  دار سرش را در آب فروق و مانند آن روزهینجات غر یاست برا
بـودن   یچـون الزمـه وجـوب ارتمـاس ممنـوع و منهـ       ،اش باطل استند، بنا بر اظهر باز هم روزهکن

 است.  کامسا

3366 مسئلۀ ا آبشـار  یـ بـزرگ   یهااگر مثل آب لوله یندارد، ول یالکسر اش یختن آب رویر
 ال دارد. کپوشاند، اشیباره تمام سر را م کیه به کاست 

3363 مسئلۀ نـد چـه   کیباشـد روزه را باطـل مـ    اًعمـد  اگـر  یاط واجب غسل ارتماسیبنا بر احت
 . نداند ایبداند  راآن دار مبطل بودنروزه
  

 ا نَفسا تا اذان صبحیض یا حیماندن بر جنابت  یباق -8
3368 مسئلۀ تـا   اًعمـد  ا نفاس شـود و یآن، جُنُب، حائض  یدار در ماه رمضان و قضااگر روزه

 شود. یاو باطل م ۀروزد، نکمّم نیمّم است تیاو ت ۀوظیفا اگر یند، کنماز صبح غسل ن

3362 مسئلۀ ن دارد، یرمضان وقت مع ۀروزه مثل ک یواجب ۀروزا یدار در ماه رمضان اگر روزه
ند، مثالً ندانـد  کمّم نیمّم است، تیاش تفهیا اگر وظیند کعذر غسل نبه خاطر ا یو  اًتا اذان صبح سهو

 ت. ح اسیاش صحند، روزهکمّم یا تیه غسل کنگذارد  یگریا دیه جنب شده ک

3330 مسئلۀ ن یه وقـت معـ  کـ رد یبگ یار رمضان روزهیخواهد در غیه جنب است و مک یسک
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ح اسـت،  یاش صـح رد و روزهیـ مّم روزه بگیتواند با تـ یند، مکوقت غسل ن یدارد، اگر عمداً تا تنگ
 ار است. کتیغسل معص یر عمدیتأخخاطر به  یول

3333 مسئلۀ  د، یـ ایش بادیـ روز  کیـ ند و پـس از  کاگر جنب در ماه رمضان غسل را فراموش
دانـد  یه مـ کـ هـر چنـد روز را    ید قضـا یایادش بیرد و اگر بعد از چند روز یهمان روز را بگ یقضا

ا یـ ندانـد مـثالً سـه روز بـوده اسـت       ، ولیداند چند روز جنب بودهیرد و اگر میجنب بوده است بگ
ثـر  کو ا ن اقـلّ یل دوران امـر بـ  یـ خودش نباشد و از قب یوتاهک که منشأ شک یچهار روز، در صورت

 است.  یافک بجای آورداقل را  یباشد و قضا

3339 مسئلۀ د خـود  یمّم، نبایت یغسل وقت دارد و نه برا یه در شب ماه رمضان نه براک یسک
رد و یـ روزه را بگ ید هم قضـا یاش باطل است و باند روزهکند و اگر خود را عمداً جنب کرا جنب 

رده که عمداّ خود را جنب ک یاشد در صورتمّم وقت داشته بیت یاگر تنها برا یول ،فّاره بدهدکهم 
 رده است. کگناه  یح، ولیاش صحند، روزهکمّم یو ت

3331 مسئلۀ ه اگر جنب شـود بـه  کا گمان داشته باشد ینان یاگر انسان در شب ماه رمضان اطم 
غسـل   ۀانـداز  ه بـه کـ ند و بعداً معلوم شود کغسل جنابت وقت خواهد داشت و خود را جنب  ۀانداز

است بنا بر اظهر اگر گمـان   چنینهمح است و یاش صحند روزهکم بدل از غسل مّیوقت نداشته و ت
نـد و بعـد معلـوم شـود وقـت      کغسل خواهد داشت و خـود را جنـب    ۀبه اندازه وقت کداشته باشد 
 ح است. یاش صحند روزهکمّم بدل از غسل ینداشته و ت

3331 مسئلۀ ت بعـد از  سـ یند، واجـب ن کمّم یروزه ت یه در ماه رمضان واجب است براک یسک
 هم سر نزند.  یگریدار بماند، گرچه بهتر است تا صبح نخوابد و از او حدث دیمّم تا اذان صبح بیت

3335 مسئلۀ ه در شب ماه رمضان جنب شده است اگر بخواهد بخوابد، چهـار حالـت   ک یسک
 ش وجود دارد: یبرا

اط یـ بنا بـر احت دار شدن ندارد، یا عادت به بیشود یدار نمیه بداند تا اذان صبح بک یدر صورت -3
فّاره کاش باطل و قضا ودار نشود، روزهیه بخوابد و تا اذان صبح بک ید بخوابد ودر صورتیواجب نبا

 شود. یبر او واجب م

ن دو حالـت را  یـ از ا یکیدار شود، یش از اذان صبح بیا عادت دارد پیا گمان و یداند یاگر م -9
 دارد: 

دار نشـود،  یـ تـا اذان ب  ، ولـی ند بخوابـد کار شدن غسل دیه پس از بکم ین تصمیبا اچنانچه  -الف
 ح است. یاش صحروزه

م بند الـف را دارد و  کدار نشود، حیم بخوابد و بین تصمیدار شود و با ایاگر از خواب اوّل ب -ب
دار شـد  یاگر از خواب اول ب آنست اطیاگرچه احت ،ستین ین خواب اول و دوم و سوم فرقیظاهراً ب

 دتر است. کاط در خواب سوّم مؤین احتیرود و ادوباره به خواب ن

دار یم بر غسل بعد از بیتصم ، ولیشودیدار میاذان صبح ب یدهد برایا احتمال میداند یاگر م -1
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دار یـ ه بخوابـد و تـا اذان صـبح ب   ک یا نه، در صورتیند که غسل کد داشته باشد یا تردیشدن نداشته 
 یعمد یاز موارد بقا اینکه یشود برایز بر او واجب میره نفّاکاش باطل است و قضا و نشود، روزه
 است.  بر جنابت

 یلّکطور به شود و بعدیدار میاذان صبح ب یه اگر بخوابد براکدهد یا احتمال میداند یاگر م -1
ح اسـت چـون   یاش صـح از جنابت و غسل غفلت داشته باشد و تا اذان صبح در خواب بمانـد، روزه 

 ند. کیبر جنابت صدق نم یتعمّد بر بقا

3336 مسئلۀ ند. کست فوراً غسل یدار در روز محتلم شود، الزم ناگر روزه 

3333 مسئلۀ م فـرق وجـود دارد   کـ از نظـر ح  یبعـد  یان خـواب اول و خوابهـا  یه مک یموارد
ه انسـان در آن محـتلم   کرا  ین خوابیشود، بنابرایه بعد از جنابت واقع مکاست  یخواب اول، خواب

ث یـ اول، دوم و سـوم از ح  ین خوابهایاگر ب چنینهمه حساب آورد و د خواب اول بیشده است نبا
 یسـوم، چهـارم و بـاالتر فرقـ     یان خوابهـا یـ وجود داشته باشد، م یفّاره فرقکبطالن روزه و وجوب 

ه کـ  آنسـت  گرچه اظهـر  ،م استم خواب سوکشتر همان حیا بیم م خواب چهارکوجود ندارد و ح
 وجود ندارد.  یان آنها تفاوتیم

3338 مسئلۀ  ه محـتلم شـده،   کـ دار شـده و متوجّـه شـود    یدر ماه رمضان بعد از اذان صبح باگر
 ه قبل از اذان محتلم شده است. کاگرچه بداند  ،ح استیاش صحروزه

3332 مسئلۀ رد اگـر تـا اذان صـبح، هـر چنـد     یـ رمضـان را بگ  ۀروز یخواهد قضایه مک یسک 
ست و اگر وقـت وسـعت   او باطل ا ۀروزوقت قضا وسعت دارد، چنانچه  نباشد، جُنب بماند، یعمد

 ند. کقضا  راآن ند و بعد از رمضانک کاط آن روز را امسایندارد، بنا بر احت

3380 مسئلۀ  آن، تا اذان صبح جنـب بمانـد، ظـاهر    یر از رمضان و قضایغ یواجب ۀروزاگر در 
ن، یر معـ یـ ن باشد و چه غیح است چه واجب معیاش صحهم جنب بماند، روزه اًعمد اگرکه  آنست

ند کرد و بعد از رمضان قضا یمّم روزه را بگیند و با تکمّم یتبوده  یعمد ی کهر صورتاطاً دیاحت یول
 دتر است. کن مؤیر معیاط در واجب غین احتیو ا

3383 مسئلۀ نـد و در  کغسـل ن  اًعمـد  شـود و  کا نفاس پایض یاگر زن قبل از اذان صبح از ح
رمضـان   یاط واجب قضـا یاو در ماه رمضان باطل است و بنا بر احت ۀروزند، کمّم نیوقت هم ت یتنگ

 م را دارد. کن حیهم هم

3389 مسئلۀ غسـل نداشـته    یشود و وقت برا کا نفاس پایض یاگر زن قبل از اذان صبح از ح
ان یـ ن جهـت م یح است و در ایاش صحدار بماند، روزهیست تا اذان صبح بیند و الزم نکمّم یباشد، ت
 آنسـت  اگرچه بهتـر  ،ستین یفرق ین و مستحبیر معیواجب غ یهاآن و روزه یرمضان و قضا ۀروز
 رد. یمّم روزه نگین و مستحب با تیر معیواجب غ یهادر روزهکه 

3381 مسئلۀ دام از غسل کچ یه یشود و برا کا نفاس پایض یاذان صبح از ح کیاگر زن نزد
 ،ح اسـت یاش صـح شده، روزه کش از اذان پایه پکا بعد از اذان بفهمد یمّم وقت نداشته باشد، یو ت



 احکام روزه بخش چهارم:

        

925 

رمضـان در   یاگرچـه در قضـا   ،نیر معـ یـ ن باشد و چـه غ یب و چه واجب معچه واجب و چه مستح
واجـب   یهـا ا روزهیـ مسـتحب   ۀروزست و در یال نکاز اش یصورت وسعت وقت صحت روزه خال

 رند. یمّم روزه نگیبا تکه  آنست ست، بهترین نیه وقت آن معکفّاره کن مانند یر معیغ

3381 مسئلۀ ا در وسط روز خون یشود  کپاا نفاس یض یاگر زن بعد از اذان صبح از خون ح
 او باطل است.  ۀروزب باشد، وغر کیند، اگرچه نزدیا نفاس ببیض یح

3385 مسئلۀ ا چنـد روز  یـ  کیـ نـد و بعـد از   کا نفاس خـود را فرامـوش   یض یاگر زن غسل ح
آنها را  یه قضاک آنست ح است، گرچه بهتریه گرفته صحک ییهاه روزهک آنست د، ظاهریایادش بی

 . بجای آوردهم 
3386 مسئلۀ ام کـ ه در احکـ  یبـ یخـود را بـه ترت   یه در حال استحاضه است اگر غسـلها ک یزن

 ح است. یاو صح ۀروزاستحاضه گفته شد انجام دهد، 

3383 مسئلۀ رد و اگر یت روزه بگیم تواند بدون غسل مسیرده است، مکت یم ه مسک یسک
 شود. یاش باطل نمند روزهکت را لمس یدر حال روزه هم م

3388 مسئلۀ وضو و غسـل دارد و   ینه آب برا یعنی ،ستن ایه به اصطالح فاقد طهورک یسک
 مسـئله ن یـ رد و در ایمّم روزه بگیتواند بدون غسل و تیح است، میمّم به آنها صحیه تک ییزهاینه چ
 ض و نفاس وجود ندارد. ین جنابت و حیب یتفاوت

  
 روان  یزهایردن با چک تنقیه -9

3382 مسئلۀ الجـه باشـد روزه را   معیا ضرورت و  به خاطراگرچه  ،روان یزهایردن با چک تنقیه
 ند. کیباطل م

3320 مسئلۀ ه کـ را  ییافهایا شـ یـ نـد  کجامـد را اسـتعمال    یایدار اشه انسان روزهک یدر صورت
از  یتاست حگرچه بهتر  ،ال نداردکبرند مورد استفاده قرار دهد، اشیار مکمعالجه و درمان به  یبرا

 ند. ک یع هم خودداریر مایغ یایاستعمال اش

3323 مسئلۀ ه اثـر  کـ  ییافهایو تمـام شـ   کایـ تر یافهایز استعمال شـ ه اک آنست اط واجبیاحت
 شود.  یدارند خوددار ییا داروی ییغذا

3329 مسئلۀ یعـ یطب یچـه از راه و مجـرا   ،نـد کیروزه را باطـل مـ  عمـداً،   عیبـا مـا   ردنک تنقیه 
 ند. کصدق  تنقیهعرفاً  اینکهر آن، مشروط بر یا از غیرد یصورت گ

3321 مسئلۀ ردن با بخار ک تنقیه یول ،ندکیباطل مع روزه را یروان و ما یزهایردن با چک تنقیه
 آنسـت  اط واجـب یاحتیول ،ندکیرده است روزه را باطل نمکدا ید رواج پیه در اعصار جدکا هوا ی
گرچـه   ،ننـد ک یه در زمان ما متداول است خـوددار کدستگاه  وسیلۀبه وشو دادن معده ه از شستک

 ند. کبر آن صدق ن تنقیهعنوان 

3321 مسئلۀ  وشـو  شود، معده را شستیق دهان وارد معده میه از طرک یدستگاه وسیلۀبه اگر
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 شود. یرون آورند، روزه باطل نمیق بیوشو را از همان طرل شستیدهند و سپس وسا

  
 ردنک یقِ -11

3325 مسئلۀ اش باشـد، روزه  یناچـار یـا  و  یماریب به خاطرگرچه  ،ندک یدار عمداً قاگر روزه
 ال ندارد. کند، اشک یقار یاختبی ای اشتباهاًاگر  یشود، ولیباطل م

3326 مسئلۀ او ضـرر و مشـقّت    یبـرا چنانچه  ند،ک یردن خوددارک یدار بتواند از قاگر روزه
 ند. ک ید خوددارین بایواجب مع ۀروزنداشته باشد در 

3323 مسئلۀ شـود در  یه قصد دارد در شب بخورد موجب مـ کرا  یکدار بداند خورااگر روزه
نـد،  کد آن روزه را قضـا  یـ اط واجـب با یا بر احتند، بنک یبخورد و قچنانچه  ند،ک یروز ناخواسته ق

 رد. یآن روزه را بگ یاط قضایبنا بر احت نیز ندکن یق اگرن فرض یدر ا حتی

3328 مسئلۀ نـد  یگویه مکیشود، طوریاز گلو خارج م یزیدار بداند با آروغ زدن چاگر روزه
 . ال نداردکن نداشته باشد، اشیقیاگر  یول ،د عمداً آروغ بزندیرده است، نباک یق

3322 مسئلۀ زدیـ رون بریب راآن دید، بایایا دهانش بیدر گلو  یزیار چیاختبی اگر آروغ بزند و، 
 ح است. یاش صحار فرو رود روزهیاختبی اگر یول

3800 مسئلۀ  د، واجـب اسـت   یـ ایادش بیـ دن به گلو یرا فرو برد و قبل از رس یزیچ اشتباهاًاگر
بـه معـده   چنانچـه   د،یایادش بیعده مبه دن یز اگر قبل از رسیح است و نیاش صحزد و روزهیرون بریب

رون آورد و یـ ب راآن دیـ ند، باکهم به آن صدق ن ین باشد و قکرون آوردن آن ممیده باشد و بینرس
بـر آن   یردن عمـد کـ  یعنـوان قـ   ، ولـی ن باشـد کرون آوردن آن ممیح است و اگر بیاو صح ۀروز

ل و شرب، کدن عنوان ان برییاست و پا یعمد یرون آوردن مصداق قین صورت بیند در اکصدق 
دن یه سهواً فرو برده و بعد از رسکرا  یزیچ آنست یست اگرچه اقویز نیرون آوردن آن جایظاهراً ب
نـد و اگـر   کیدن بر آن صدق نمـ یده باشد، خوردن و آشامیبه معده نرس ، گرچهادش آمدهیبه حلق 

 ،وردن آن واجـب اسـت  رون آیـ نباشد ب یحساب شود و باال آوردن هم ق یفرو بردن، خوردن عمد
ند، چون کیصدق م یرون آورد قین صورت اگر بید در ایایادش بیدن به حلق یاگر بعد از رس یول

ل و شـرب صـدق   کـ بوده و حرمت نداشته اسـت، بـر فـرو بـردن آن عنـوان ا      یاصل فرو بردن سهو
 کروب امسـا اط واجب تا غیست و در هر صورت بنا بر احتیز نیرون آوردن جاین بیند، بنابراکینم
 . بجای آوردز ین راآن یرده و قضاک

3803 مسئلۀ ز یـ مانند رمضان گرفته و مشغول نمـاز واجـب ن   ینیواجب مع ۀروزه ک یسک یبرا
نماز را  آنکهست مگر ین نکرون آوردن آن ممیش رفته و بیبه گلو یزین حال چیشده است و در ع

 ند، چند حالت وجود دارد: کباطل 

ن حـال  یـ ه فرو نبرد تا روزه باطل شود، در اک یطوربهن باشد کمآن تا اتمام نماز م ینگهدار -3
 د. بیندازرون یب راآن ند و پس از اتمامک ینگهدار راآن واجب است تا اتمام نماز
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اش ه روزهکـ بخـورد   فرو بـرد و  راآن دیا بایه ک یطوربهن نباشد، کآن مم یحفظ و نگهدار -9
و اگـر   اَخ ۀلمـ کلم به کبا تولو ند کل اورد و نماز را باطیبرون ین بکق ممیا به هر طریشود یباطل م
ند، در صورت وسعت وقت واجب که عرفاً عنوان خوردن به آن صدق کفرو نرفته  یز به حدیآن چ
ه خـوردن  کـ  ییزهـا یان چیم مکن حیباعث بطالن نماز شود. در ا اینکهولو  ،رون آوردیب راآن است

اگرچه وجوب  ،وجود ندارد یست، فرقیه خوردن آنها ذاتاً حرام نک ییزهایا چیآنها ذاتاً حرام است 
 دتر است. کرون آوردن در قسم اول مؤیب

ند به مقدار که اگر نماز را باطل ک یطوربهق باشد ین، وقت نماز هم ضیشیفروض بند پهمۀ با  -1
دن آن بـر  ن فـرض، اگـر فـرو   یـ در اکـه   آنست ند اظهرکینم کز از وقت نماز را دریعت نکر کی

نـد، نمـازش   کشود الزم است فـرو بـرد و نمـاز را تمـام     یه عرفاً خوردن محسوب نمکاست  یطور
ند، کیه عنوان خوردن بر آن صدق مکاست  یبردن طور ست و اگر فرویاش باطل نح و روزهیصح

فـرو ببـرد و روزه را باطـل     راآن ه خوردنش حرام است واجب اسـت کست ین ییزهایئ از چیاگر ش
ه کـ باشـد   ییزهـا یاگر از چ چنینهمرد و یگیروزه را م یند و بعد قضاکباطل ن اًعمد ا نماز راند تک

سـت و  یز نیابطـال نمـاز جـا   که  آنست نجس و خون، ظاهر یذاتاً خوردن آنها حرام است مانند غذا
 گر است. ید یزهایت آن باالتر از چیاهم

اش اورد و روزهیـ رون بیـ ب راآن واندبت ، ولین نباشدکآن مم یه حفظ و نگهدارک یدر صورت -1
اورد و نماز یرون بیب راآن هم باطل نشود و نماز را هم متناسب با حالت اضطرار بخواند، واجب است

 ح است. یو هم روزه و هم نمازش صح بجای آورداضطرار صورت به  را

3809 مسئلۀ رون یـ تواند انگشت خود را به گلو فروبرد و بیدار مشخص روزهکه  آنست ظاهر
اش هم باطل رون آورد و روزهیه وارد گلو شده با انگشت خود بکرا  یزیز است چیز جایاورد و نیب

 . شودنمی
  

 ام مبطالت روزه کاح
3801 مسئلۀ نـد انجـام   کیه روزه را باطـل مـ  ک ییارهاکاز  یکیار یاخت با و اًعمد داراگر روزه

اگر جنب بخوابد و  ولی، ح استیاش صحنباشد روزه یعمد چنانچه شود ویاش باطل مدهد، روزه
 او باطل است.  ۀروز ندکگفته شد تا اذان صبح غسل ن 3336 مسئلۀه در ک یلیبه تفص

3801 مسئلۀ ند انجـام دهـد و بـه    کیه روزه را باطل مکرا  ییارهاکاز  یکی اًدار سهواگر روزه
 ت. اش باطل اساز آنها را انجام دهد روزه یکی اًاش باطل شده است دوباره عمدروزه اینکهال یخ

3805 مسئلۀ  ند انجام دهد،کیه روزه را باطل مک ییارهاکاز  یکی مسئلهاگر به سبب ندانستن 
م کـ ا حیرده کن یوتاهکاگر  یاش باطل است، ولرده باشد روزهک یوتاهک مسئلهدر دانستن چنانچه 
 آنست دکاط مستحب مؤیست، هر چند احتیاو معلوم ن ۀروزده باشد، باطل بودن یرا اشتباه فهم مسئله

 . بجای آورد راآن دوبارهه ک
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3806 مسئلۀ ا سـر او را بـا زور در آب   یـ زنـد  یدار برانسان روزه یرا به زور در گلو یزیاگر چ
نـد، مـثالً بـه او    کخود را باطـل   ۀروزه کنند کشود، امّا اگر مجبورش یاش باطل نمفرو ببرند، روزه

از ضـرر   یریجلـوگ  یم و خـودش بـرا  یزنـ یبه تو مـ  یا جانی یضرر مال یه اگر غذا نخورکند یبگو
نـد و  ک کروز را امسـا  ۀبقیـ در مـاه رمضـان باشـد،    چنانچـه   شود ویاش باطل مبخورد روزه یزیچ

 . بجای آوردهم  راآن یقضا
3803 مسئلۀ ش یدر گلـو  یزیـ ه چکـ نـان دارد  یا اطمیـ دانـد  یه مـ کـ برود  یید جایدار نباروزه

قط قصد رفـتن بـه آنجـا را    ند و اگر فکاش را باطل ه خودش روزهکنند کیا مجبورش میزند یریم
شود و اگر بعـد از  یاش باطل نمروزه آنست اظهر ،به خوردش ندهند یزیا برود و چیرده و نرود ک

در  یزیـ اگـر چ  ، ولـی اش باطـل اسـت  اط روزهیـ اش را بخورد، بنا بـر احت نند روزهکرفتن مجبورش 
 یور قضـا کفـروض مـذ   همۀاگرچه بهتر است در  ،اش باطل شودست روزهیزند معلوم نیش بریگلو
 . بجای آورد راآن
3808 مسئلۀ ادامـه   عمـالً  ه اگر آب نخوردکند کغلبه  یدار طورو عطش به روزه یاگر تشنگ

اش آب بخـورد و روزه  توانـد یمـ  رفع ضرورت و سـدّ رمـق   هبه اندازفقط ، نباشدر روزه برایش میسّ
 قضا کند.  بعد از ماه رمضانمی تواند بنابر احتیاط مستحب  اگرچه شود،یمنباطل 

  
 روزه ۀفّارک

3802 مسئلۀ  اش را ند و روزهکدر ماه رمضان افطار  یو بدون داشتن عذر شرع اًعمد یسکاگر
ز یـ مـاه رمضـان سـه چ    ۀروز ۀفّـار کشود و یز بر او واجب میفّاره نک ،آن یند، عالوه بر قضاکباطل 
 از آنها را انجام دهد:  یکیمعمول طور به ر استیه انسان مخکاست 

 یپـ دریآن پـ  ۀبقیـ باشـد و اگـر    یپردیروز آن پ کیو  یه سک یطوربهدو ماه روزه  گرفتن -3
 ال ندارد. کنباشد اش

 ردن آنها. کر یا سیر یبه شصت فق (ر استیده س یکطعام )هر چار کدادن شصت مُد و چار -9

 . (ندارد یتیفعالً موضوع هکبنده در راه خدا ) کیردن کآزاد  -1
3830 مسئلۀ ند کشروع  یرد واجب است طوریرمضان را بگ ۀروزه خواهد دو مایه مک یسک
برخـورد   د قربـان یـ مـثالً ع  ،ه روزه در آن حرام اسـت ک یروز به روز کیو  یش از گرفتن سیه پک
اگر  ین، ولیمانند نذر مع ،ن باشدیآن واجب مع ۀروزه کند کبرخورد  ید به روزینباچنین هم ند،کن

رون است فاصله یار او بیرفتن آن مجبور بوده و از اخته در ک یا سفریض و نفاس یمانند ح ییعذرها
 ه را انجام دهد. ید بعد از برطرف شدن عذر بقیال ندارد و باکشود، اش

3833 مسئلۀ روز، بـدون   کیـ و  یسـ  طولرد، اگر در یروزه بگ یپدرید دو ماه پیه باک یسک
آن واجـب   ۀزروه کبرسد  ین آن به روزیه در بکند کشروع  یا وقتیرد یروز را روزه نگ کیعذر 
 رد. یها را از سر بگد روزهین است، بایمع
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3839 مسئلۀ ا در یـ بـاره   کیـ تواند آنها را بـه  یند، مکر یر را سیخواهد شصت فقیه مک یسک
مُد طعـام گنـدم، جـو، خرمـا، بـرنج، ذرت و       کیدام کتواند به هر یز میند و نکچند نوبت دعوت 

ر یـ فق کیـ سـت بـه   یز نیفّاره جـا ک کیو در بدهد  یکگرم مواد خورا 350یبینها معادل تقریمانند ا
ه کـ ر را یـ طعام داده شود و اگر توان پرداخت آن مقدار را هم نداشته باشد، هر چند فق کیش از یب
چ وجـه تـوان نـدارد    یتوانـد بدهـد و اگـر بـه هـ     یه مک یکا هر مقدار مواد خورایند کر یتواند سیم

 بدهد.  فّاره راک ند و پس از آن هر وقت توانست بهتر استکاستغفار 

3831 مسئلۀ ر یـ ند، اگر بـه شصـت فق  کر یر را سید شصت فقیروز با کی ۀفّارک یه براک یسک
مرتبـه   کیش از یر را بیفق کیا یمُد طعام بدهد  کیش از یر بیفق کیتواند به یندارد، نم یدسترس

ر یا آنان را سیدهد یر آنها را به زن و فرزند خود میه فقکنان داشته باشد یاطمچنانچه  ، ولیندکر یس
 مُد طعام بدهد.  کیر باشند، یر اگرچه صغیفق یخورهااز نان کیهر  یتواند برایند، مکیم

3831 مسئلۀ هـر روز   ید بـرا یـ چند روز روزه نگرفته است و با یه به علّت عذرک یدر موارد
 ر بدهد. یفق کیچند روز را به  ۀفّارکتواند یر بدهد، میمُد طعام به فق کی

3835 مسئلۀ نـد و  کظهر مسافرت رده، پس از آن، چه بعدازکاش را باطل روزه اًعمد هک یسک
اگـر قبـل از ظهـر     حتـی شـود،  یفّـاره از او سـاقط نمـ   کنـد،  کفرار از روزه سـفر   یا قبل از ظهر برای

 شود. یفّاره از او ساقط نمکد، یش آیاو پ یمسافرت برا

3836 مسئلۀ  ا یـ اس ض، نفیمانند ح یند و بعد از آن عذرکخود را باطل  ۀروزعمداً  یسکاگر
 شود. یفّاره از او ساقط نمکاط واجب ید، بنا بر احتیش آیدار ضرر دارد پروزه یه براک یمرض

3833 مسئلۀ  ند کاش را باطل روزه اًعمد ه اوّل ماه رمضان است وکن داشته باشد یقیاگر انسان
 فّاره بدهد. کگرچه بهتر است  ،فّاره نداردکه آخر ماه شعبان بوده، کو بعداً معلوم شود 

3838 مسئلۀ  خود  ۀروز اًا اول ماه شوّال و عمدیه آخر ماه رمضان است کند ک کش یسکاگر
فّـاره  کست، گرچه بهتـر اسـت   یفّاره بر او واجب نکند و بعداً معلوم شود اول شوّال بوده، کرا باطل 
 بدهد. 

3832 مسئلۀ  نـد،  کدار خـود را وادار بـه جمـاع    دار در مـاه رمضـان همسـر روزه   اگر مـرد روزه
باشـد   یاگر زن به جماع راض یهمسرش را، ول ۀفّارکش را بدهد و هم خود ۀفّارکواجب است هم 

هـر   ۀفّـار کنـد انجـام دهـد،    کیه روزه را باطل مـ ک یارکا یند و کا زن شوهرش را وادار به جماع ی
 س بر خودش واجب است. ک

3890 مسئلۀ یند و زن در اثنـا کدار خود را در ماه رمضان وادار به جماع اگر مرد همسر روزه 
دار شـود، امّـا اگـر مـرد روزه    یفّاره بـر زن واجـب مـ   ک کیفّاره بر مرد و کدد، دو گر یجماع راض
ر از جماع یغ -ندکیه روزه را باطل مک یگرید یارهاکدار خودش را در ماه رمضان به همسر روزه

 ست. یدام واجب نکچ یزن بر ه ۀروز ۀفّارکوادار سازد  -

3893 مسئلۀ ه خـواب اسـت جمـاع    کـ دار خـود  دار در ماه رمضان با همسر روزهاگر مرد روزه
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 ز ندارد. یفّاره نکح است و یزن صح ۀروز ، ولیشودیفّاره بر خودش واجب مک کیند فقط ک

3899 مسئلۀ سـت، حـق نـدارد همسـر     یمـار اسـت و روزه ن  یا بیـ مسافر  اینکهس به علّت کچ یه
بـر   زن بنـا  ۀفّـار کح اسـت و  یزن صـح  ۀروزنـد،  کدار خود را وادار به جماع سازد و اگر وادارروزه
 ست. یفّاره واجب نکبر خود مرد  ، ولیاط بر مرد واجب استیاحت
3891 مسئلۀ نـد ک یوتـاه کن آن بجای آورداوست در  ۀعهدفّاره بر که ک یست انسانیز نیجا، 
بر  یزیر افتاد، چین سال به تأخیرد و چندک یوتاهکاگر  ، ولیست انجام دهدیز الزم نیچه فوراً نگر

 شود. یآن افزوده نم

3891 مسئلۀ گر یند، دکباطل ن راآن رمضان گرفته است اگر تا اذان ظهر ۀزرو یه قضاک یسک
مُـد طعـام    یـک دام کـ ر هـر  ید به ده فقیند باکباطل  اًعمد راآن ظهرند و اگر بعدازکتواند باطل ینم
د بنا بـر  یتواند باینها بدهد و اگر نمیا ذرّت و مانند ایگرم گندم، جو، خرما، برنج  350حدود  یعنی

ر را اطعـام  یـ ر، شصـت فق یـ ده فق یرد و خوب است به جـا یروزه بگ یپدریروز پ اط واجب سهیاحت
 ند. ک

3895 مسئلۀ رد، واجب است مطابق نذر خـود عمـل   ین را روزه بگیرده روز معکه نذر ک یسک
 رمضان است.  ۀفّارکاو مانند  ۀفّارکالظاهر یند علکافطار  اًعمد ند و اگرک

3896 مسئلۀ نـد و  کاش را با جمـاع باطـل   روزه دتوانیاف گرفته است نمکاعت ۀروزه ک یسک
ب را یـ اط الزم، ترتیماه رمضان است و بنا بر احت ۀفّارکاو مانند  ۀفّارکند، کبا جماع باطل  اًعمد اگر
سـپس   -اسـت  ینون مصداق ندارد، موضوعاً منتفکچون ا -ندکند، ابتدا بنده را آزاد کت ید رعایبا

 350دام کر، هر یا به شصت فقیند کر یر را سیسوم شصت فق ۀرد و در مرتبیروزه بگ یدرپیدو ماه پ
بـه   ،فّـاره نـدارد  کند کر از جماع باطل یغ یگریف روزه را با مبطالت دکگرم طعام دهد و اگر معت

 فّاره داده شود. که بهتر است کجز استمناء 

  
 روزه واجب است  یه فقط قضاک یموارد

3893 مسئلۀ روزه واجب است:  یر فقط قضایدر موارد ز 

بزند  به همخود را  ۀروزه کند کار مُبطِل روزه انجام دهد، قصد ک آنکهدار بدون هرگاه روزه -3
 ند. کت روزه نیند و نکت روزه عدول یا از نیند کا یا قصد ریند کباطل  راآن و

ا چنـد روز، روزه  ی کیند و با حالت جنابت کهرگاه در ماه رمضان غسل جنابت را فراموش  -9
 رد. یبگ

نـد  کیه روزه را باطل مک یارکا نه یند صبح شده کق یتحق اینکهرمضان بدون هرگاه در ماه  -1
ه کـ نـد  کق گمـان  یـ ه بعـد از تحق کـ  یدر صورت حتی ،و بعد معلوم شود صبح بوده است انجام دهد
ه ک یارکه ک یا نه، در صورتیه صبح شده کد داشته باشد یا تردیاست  یا هنوز شب باقیصبح شده 

دا ین پیقیق یاگر پس از تحق، ولیالزم است ی روزهانجام داده باشد، فقط قضاند کیروزه را باطل م
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 ست. یواجب ن ی روزهقضا ،بخورد و بعداً معلوم شود صبح بوده یزیند صبح نشده است و چک

نـد انجـام دهـد و    کیه روزه را باطل مـ ک یارکد صبح نشده یگویه مک یسک ۀهرگاه به گفت -1
او  ۀاز گفتـ . اگـر  ا نباشـد یـ او حجّت باشد  یآن فرد برا ۀگفتست، خواه بعد معلوم شود صبح بوده ا

 فّاره دارد و نه قضا. کن صورت نه یدر اصبح نشده و بعداً معلوم شود صبح شده است، ه کندکن یقی

رده اسـت و  کـ  ینـد شـوخ  کال یا خیند کن نیقید صبح شده، یگویه مک یسکگاه به گفته هر -5
 نجام دهد و بعد معلوم شود صبح بوده است. ه مبطل روزه است، اک یارک

نـد و  کرده و افطـار  کـ نان یب شده اطموغرد یگویه مک یسک ۀنا و مانند آن به گفتیهرگاه ناب -6
 ب نبوده است. وغربعد معلوم شود 

ب شده و افطـار  وغرند کن یقیشدن هوا،  کیصاف به علّت تار یاط هرگاه در هوایاحت بنا بر -3
ب شـده  وغـر  اینکهنان به یبا اطم یابر یاگر در هوا یب نبوده است، ولوغروم شود ند و بعداً معلک

نـد  ک کصاف شـ  یست و اگر در هوایب نبوده است، قضا الزم نوغرند و بعداً معلوم شود کافطار 
فّاره هم ککه  آنست یند اقوکب شده است، اگر افطار وغره کا ظن داشته باشد یب شده و وغره ک

 بدهد. 

ب شده و وغرکه ند کدا ینان پیاطم یسک ۀگفتا به یند کخود را افطار  ۀروزدو عادل  ۀفتبه گ -8
 ۀا از گفتـ یـ گان عادل نباشند خبر دهندچنانچه  ب نبوده است ووغربعد معلوم شود  ، ولیندکافطار 
 فّاره هم واجب است. کند، بنا بر اظهر کنان حاصل نیاطم یفرد

 یولـ  ،ن بگردانـد اآب را در دهـ  یعنـ ی، نـد کن مضمضـه  شـد  کخنـ  یا برایجهت بی هرگاه -2 
 نـد و کنمـاز واجـب مضمضـه     یوضـو  یا بـرا یـ نـد روزه اسـت   کاگر فرامـوش   .ار فرو دهدیاختبی
را در دهـان قـرار دهـد و     یگـر یز دیـ ر از آب چیـ اگر غ .ستیار فرو رود، قضا بر او واجب نیاختبی

قضـا  باز هم ار فرو رود، یند و بدون اختکینیارد باستنشاق و عنوانبه ا آب را یار فرو رود یبدون اخت
 ست. یواجب ن

 ا عادت داشته باشد،یقصد  اینکهند و بدون ک یگاه با همسرش مالعبه و بازاط هریبنا بر احت -30
 یاط مسـتحب قضـا  یـ اگرچه بنـا بـه احت   ،ه قضا نداردک آنست یاز او خارج شود، اقو یار منیاختبی
 . بجای آورد راآن
3898 مسئلۀ رده و کـ ا فرامـوش  یـ آب فرو خواهد داد  ،ندکه بداند اگر مضمضه ک یرتدر صو

 ست. یز نیردن آب جاکآب را فرو خواهد برد، مضمضه 

3892 مسئلۀ روه است و اگر بعد از مضمضه بخواهد آب دهان کدار مروزه یاد برایمضمضه ز
 زد. یرون بریرا فرو ببرد بهتر است قبل از آن سه مرتبه آب را در دهان بگرداند و ب

  
 واجب است هر دو ،فّارهکه قضا و ک یموارد

3810 مسئلۀ شود: یز بر انسان واجب میفّاره نک ی روزهر عالوه بر قضایدر موارد ز 
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اط واجب یبنا بر احتچنین هم از مبطالت روزه را انجام دهد و یکیو عمد  یعلم، آگاهبا اگر  -3
وامامــان  امبر اســالمیــا نســبت دروغ بــه خداونــد متعــال و پیــر آب ببــرد یــاگــر عمــداً ســر را ز

 یاقـو  ردن،کـ  یدر قـ  ؛فّاره هـم بدهـد  ککه  آنست اط واجبیند، احتک تنقیها یبدهد  معصوم
 فّاره بدهد بهتر است. کاگر  ، ولیستیفّاره واجب نککه  آنست

 ۀروز مسـئله ل ندانسـتن  یـ رده و بـه دل کـ  یوتاهک مسئلهاد گرفتن یاط واجب اگر در یبنا بر احت -9
 رده باشد. کخود را باطل 

 فرو برد.  اًعمد ه در دهانش ماندهکرا  یزیبر اثر آروغ زدن چچنانچه  -1

 ند. کن حال عمداً افطار یب شده است و با اوغرند کا گمان ی ندک کاگر ش -1

خود  ۀروزه در شرع اعتبار ندارد، ک یشخص ۀص وقت را دارد به گفتیتوان تشخ اینکهاگر با  -5
 ب نشده است. وغرود ند و معلوم شکرا افطار 

ند انجام دهد و بعد کیروزه را باطل م ، ولیه حالل استک یارکر از جماع و استمناء یاگر غ -6
اط یـ ن صـورت بنـا بـر احت   یـ ه در االبتـ  ؛ندکخود را باطل  ۀروزبه جز جماع و استمناء  یار حرامکبا 

 بدهد. هم جمع  ۀفّارکمستحب 

 ند. کخود را باطل  ۀروزبه حدّ ترخّص، عمداً دن یه قبل از رسک یاطاً مسافریاحت -3

3813 مسئلۀ  نـد کباطل  اًعمدرا  است ردهکنذر بر خود واجب خاطر به ه کرا  ینیمع ۀروزاگر 
 ر شوند. یتا س غذا دهدر را یاط شصت فقیآن بنا بر احت یعالوه بر قضا

  
 جمع  ۀفّارک

3819 مسئلۀ د دو یـ م باهـ  یعنـ یشود، یجمع واجب م ۀارفّکاط واجب یر بنا بر احتیدر موارد ز
نـد و چـون   کان آزاد کـ بنده را در صـورت ام  کیند و هم کر یر سیرد و هم شصت فقیماه روزه بگ

 گر را انجام دهد: ید دو صورت دیت ندارد، بایردن بنده در زمان ما موضوعکآزاد 

ز ذاتاً حرام باشد مثل شراب و یند، چه آن چکخود را باطل  ۀروزز حرام یدار با چگاه روزههر -3
 یزیـ دن چیا خـوردن و آشـام  یض، یبا همسر در حال ح یکیحرام شده باشد مثل نزد یا به سببینا، ز
 دارد.  العادهاو ضرر فوق یه براک

اط یـ و بنا بر احت از امامان معصوم یکیا ی امبریا پیرا به خدا  یدار دروغگاه روزههر -9
 دهد. نان آنان نسبت یامبران و جانشیر پیا سای واجب حضرت زهرا

ل غذا بـودن خـارج شـده و    که از صورت و شک یزیدار آروغ بزند و چه روزهک یدر صورت -1 
 فرو ببرد.  اًد و عمدیایخوردنش حرام است به دهانش ب

3811 مسئلۀ ه در کـ را  یسـه مـورد   نـد جمع بر او واجب شده اسـت اگـر نتوا   ۀفّارکه ک یسک
 . آورد بجایتواند یه مکرا  کیانجام دهد، هر  فته شد،قبل گ مسئلۀ
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 شودیم مضاعف فّارهکه ک یموارد
3811 مسئلۀ شود: یرار مکرمضان ت ۀروز ۀفّارکر یاط واجب در موارد زیبنا بر احت 

د بـه  یـ اط واجب بایند، بنا بر احتکا استمناء یروز ماه رمضان چند بار جماع  کیدر  اًعمد اگر -3
ند انجام کیه روزه را باطل مک یگریار دکاگر چند مرتبه  ، ولیفّاره بدهدکا استمناء یتعداد جماع 

فّـاره در صـورت   ک کیـ ت یـ فاک ، گرچـه است یافکفّاره ک کیمثالً چند مرتبه غذا بخورد،  ،دهد
 ست. یاز قوت ن یا استمناء، خالیرار جماع کت

ند انجام دهـد و بعـد بـا همسـر     کیه روزه را باطل مک یگریار دکر از جماع و استمناء یاگر غ -9
 شود. یفّاره واجب مک کیدام کهر  یاط برایا بر احتبن ،ندکخود جماع 

جمـع   ۀفّـار ک کیـ  یند، بنا بر اقـو کند و بعد با همسر خود جماع کهرگاه از راه حرام جماع  -1
 ز بدهد. یر جمع نیغ ۀفّارک کیکه  آنست اط مستحبیاحت ، ولیاست یافک

3815 مسئلۀ شـود چنـد   یب مجمع واج ۀفّارکه به سبب آن کدار جماع و استمناء را اگر روزه
اط مستحب به تعداد یاحت بر بنا ، ولیندکیت میفاکجمع  ۀفّارک کیکه  آنست یبار انجام دهد، اقو

 ند. کرار کجمع را ت ۀفّارکآنها 

  
 قضا  ۀروزام کاح

3816 مسئلۀ فـر  کا یـ  یگوانید یروزها یمسلمان گردد، قضا یافرکا یوانه عاقل شود، یاگر د
دوران ارتداد و  یهاروزه یو دوباره مسلمان شود، قضان مرتد ست، امّا اگر مسلمایشان واجب نیبر ا
 فر بر او واجب است. ک

3813 مسئلۀ را  یزیـ د قضا شود، هـر چنـد چ  یشده با کتر یه از انسان به سبب مستک یاروزه
 ،رده و مست شده استکت روزه یه اگر نکمعالجه خورده باشد، بل یآن مست شده برا وسیلۀبه ه ک

 . بجای آوردز ین راآن یند و قضاکآن روزه را تمام د یاط واجب بایبنا بر احت
3818 مسئلۀ کآن شـ  تعـداد ت و در ا بدون عذر چند روز، روزه نگرفته اسیه با عذر ک یسک 

ه پنجم ماه رمضان از سفر برگشته کداند یه قبل از ماه رمضان مسافرت رفته و نمک یسکدارد، مانند 
ه کـ  یدانـد عـذر  یه نمـ کـ  یسـ کز ین ؛ردیوزه بگند و پنج روز رکتفا کتواند به حدّاقل ایا ششم، می

ه در کـ  یسکند، مثل کمتر را قضا کتواند مقدار یدا شده است، میآمده چه وقت پ وجودبه ش یبرا
ا یـ ست و پـنجم بـوده   یسفر او ب یند و بعد از رمضان نداند ابتداکآخر ماه رمضان مسافرت  یروزها

ند و کم را روز شروع مسافرت خود حساب ست و ششیتواند روز بیمین شخصیست و ششم، چنیب
دانسـته و بعـد فرامـوش    یه روزه نگرفتـه مـ  کرا  ییه عدد روزهاکنیرد، مگر ایبگ قضا ۀروزپنج روز 

 ند. کدهد قضا یه احتمال مکشتر را یاط مقدار بین صورت بنا بر احتیه در اکرده باشد ک

3812 مسئلۀ جب اسـت بعـد از   ش را خورده است، وایهاا نفاس روزهیض یه به سبب حک یزن
ده اگـر بـه وظـائف استحاضـه عمـل      یـ ه خون استحاضه دک یرد، امّا زنیآنها را بگ یشدن قضا کپا
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 او قضا ندارد.  یهارده باشد، روزهک

3810 مسئلۀ رد یـ ه بگکدام را کهر  یقضا داشته باشد، قضا ۀروز اگر انسان از چند ماه رمضان
ه کـ  آنسـت  اطین آخر تنگ باشد، احترمضا ۀروز یال ندارد و اگر وقت قضاکند اشکت ین راآن و

 رد. یرمضان آخر را بگ ۀروز یاول قضا

3813 مسئلۀ ت ین آن نبجای آوردواجب باشد و در  یسکچند ماه رمضان بر  ۀروز یاگر قضا
 ست. ین آنها شرط نیب بیترت ، گرچهدیآیسال اول به حساب م یه قضاک آنست ند، ظاهرکن نیمع

3819 مسئلۀ  فّـاره و  ک ۀروزواجب است ماننـد   هک یگرید ۀروزقضا و هم  ۀروزهم  یسکاگر
از آنهـا را جلـوتر    کیـ سـت و هـر   یب الزم نیـ اش باشد، در انجام آنهـا ترت نها به عهدهینذر و مانند ا

 رد. یبگ یمستحب ۀروزتواند یواجب دارد نم ۀروزه ک یسک یندارد، ول یرد مانعیبگ

3811 مسئلۀ روزه  ،گـر یا عـذر د یـ  یضـ یمر ،ش آمـده یه پک یاگر در ماه رمضان به سبب عذر
نـده  یه تـا رمضـان سـال آ   کـ  آنسـت  اط واجبیرد و بعد از ماه رمضان عذر او برطرف شود، احتینگ
رد، واجـب اسـت   یـ آن روزه را نگ ینده قضایتا رمضان آ اًعمد هک یرد و در صورتیبگ راآن یقضا

 ره بـه یـ گرم گندم و جو و غ 350ر است و یه ده سکمُد طعام  کیهر روز  یآن، برا یعالوه بر قضا
 ر بدهد. یفق

3811 مسئلۀ نده یعهده دارد اگر در انجام آن تا رمضان سال آ رمضان بر ۀروز یه قضاک یسک
دا شـود و نتوانـد قضـا را    یـ پ یوقت عـذر  یدر تنگ یاتفاقطور به ا وقت تنگ شود ویند ک یوتاهک

 ر دهد. یمُد طعام به فق کیهر روز  یرد و هم برایها را بگروزه یانجام دهد، واجب است هم قضا

3815 مسئلۀ نـد،  کیاش را افطار مـ داشتن عذر روزه یدارد و برا یق عذریه به هر طرک یسک
ند و عذرش برطرف شود کش را قضا یهام داشته باشد هر موقع عذرش برطرف شد روزهیاگر تصم

دا شود، واجب است یپ یگریوقت عذر د یا وقت تنگ شود و در تنگیرد یبگ راآن یو نتواند قضا
 ر دهد. یمُد طعام به فق کیهر روز  یبرااطاً یاحترد و هم یها را بگروزه یهم قضا

3816 مسئلۀ ییروزهـا  ینده خوب نشود، قضـا یشد و تا رمضان آکطول ب شخص یماریاگر ب 
تـا   یر بدهـد و اگـر بعـد از بهبـود    یـ مُد طعام بـه فق  کیهر روز  یبرا ، ولیستیه خورده واجب نک

اگر مرض او چند سال ادامه  .ردیآنها را بگ ید قضایقضا وقت داشته باشد، با ۀبه اندازنده یرمضان آ
مـاه   یوقـت داشـته باشـد، فقـط قضـا      هااز رمضـان  یکـ ی یقضا ۀبه اندازنده یتا رمضان آ و ندکدا یپ

آنهـا   یر بدهـد و قضـا  یـ مُد طعام به فق کیش یپ یهر روز از سالها یرد و برایرا بگ یرمضان آخر
 ست. یواجب ن

3813 مسئلۀ گنـدم، جـو، خرمـا و     ،مُـد طعـام   کیمقدار هر روز به  یفّاره براکد یه باک یسک
 ر بدهد. یفق کیچند روز را به  ۀفّارکتواند یم ،ر بدهدیبه فق ،مانند آن

3818 مسئلۀ ش را ید واجـب اسـت قضـا   بینـداز ر یرمضان را چند سال به تـأخ  ۀروز یاگر قضا
اضـافه   فّـاره کبه  یزیر چیتأخ یر بدهد و با استمرار سالهایمُد طعام به فق کیهر روز  یرد و برایبگ
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 شود. ینم

3812 مسئلۀ او  ۀروز یرمضان روزه گرفته است، اگر وقت قضـا  ۀروز یت قضایه به نک یسک
 راآن سـت یز نیجـا  ن صـورت یـ ر ایند و در غکخود را باطل  ۀروزتواند قبل از ظهر یم ،تنگ نباشد

 فّاره هم دارد. که کند بلکباطل 

3850 مسئلۀ  راآن یهـم قضـا  رد، واجـب اسـت   یـ رمضان را نگ ۀروزو اختیاراً  اًعمد یسکاگر 
ر طعـام دهـد و اگـر تـا     یـ ا بـه شصـت فق  یرد یفّاره بگک ۀروزهر روز، دو ماه  یو هم برا بجای آورد
 ر بدهد. ید به فقیمُد طعام با کیهر روز  یاورد براین بجا راآن ینده قضایرمضان آ

3853 مسئلۀ اط واجـب  یـ گرفتـه باشـد بنـا براحت    یجاریا اسـت ی رایگانرا  یتیم ۀروز یاگر قضا
 ند. کباطل ن راآن ظهربعداز

3859 مسئلۀ  رد و قبل از تمـام  یرمضان را نگ ۀروزض و نفاس، یا حی یماریبه علّت ب یسکاگر
رد و یـ اگر بـه علّـت مسـافرت نگ    ، ولینندکاو را قضا  یهاست روزهیرد، الزم نیشدن ماه رمضان بم

 نند. کاو قضا  ید برایها را بان روزهیرد، ایقبل از تمام شدن رمضان بم

3851 مسئلۀ ن وارث، یتـر اط واجب پس از مرگ مـادر، بـزرگ  یپدر و بنا بر احت بعد از مرگ
است اگر پدر و چنین هم و بجای آوردآنها را  ۀروزنماز و  یمطابق طبقات ارث، واجب است قضا

ن مـوارد اگـر پـدر    یـ داشته باشند، در ا نذر ۀروزمانند  یگریواجب د ۀروزرمضان  ۀروزمادر به جز 
 ار را انجام دهند. کن یت ایتر مپسر بزرگ کمکبا اط یت زنده است بنا بر احتیم

3851 مسئلۀ  واجـب   یآنهـا بـر ولـ    ۀروز یقضـا  ی، وقتـ مـادر اط یبنا بر احتبعد از مرگ پدر و
 یمـار یب کیت بعد از ین اگر مثالً میماند بر او واجب بود، بنابرایت زنده میه اگر خود مکشود یم

دا یـ آنها پ یقضا یتا وقت مرگ، وقت برا یانچ ماه رمضیه بعد از هک یطوربها برود یاز دن یطوالن
ن وارث مـرد  یتـر ه بـزرگ کـ ت هـم  یم یول یآنها واجب نبوده، پس برا یاو قضا یند، چون براکن

 ست. یاست، واجب ن

  
 مسافر  ۀروزام کاح

3855 مسئلۀ د روزه یـ بخواند، نبا یعتکرا دو ر یعتکچهار ر یه واجب است نمازهاک یمسافر
خود را  ۀروزد یبا ،ه شغلش مسافرت استک یسکمانند  ،ام استه نمازش تمک یمسافر یرد، ولیبگ

 رد. یهم بگ

3856 مسئلۀ    یفـرار از روزه باشـد، ولـ    یال نـدارد، هرچنـد بـرا   کمسافرت در مـاه رمضـان اشـ 
 یار ضـرور کـ ا یـ ، عمره حج یبرا اینکهروه است، مگر کم رمضان مست و چهاریش از بیمسافرت پ

 انجام گرفته باشد.  یگرید

3853 مسئلۀ  تواند آن روز مسافرت یرد نمیسفر نرود و روزه بگ ینیوز معند رکنذر  یسکاگر
نـد ده روز در آنجـا بمانـد و آن    کد قصـد  یرد و اگر در سفر باشد باید آن روز را روزه بگیند و باک
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توانـد در آن  یمـ  یرد، بنا بر اقویرا روزه بگ ینیرده باشد روز معکاگر نذر  ، ولیردیروز را روزه بگ
اگـر   ، ولـی بجـای آورد  راآن یاط واجب قضایاحت بر رد و بنایر سفر روزه نگند و دکروز مسافرت 

تواند یمکه  آنست ین شده باشد، اقویق شدن، معیقضا داشته باشد و وقت آن بر اثر مض ۀروز یسک
 رد. یاش را بگند و روزهکور بهتر است مسافرت نکصور مذهمۀ در  ، ولیندکمسافرت 

3858 مسئلۀ  بجـای  در سـفر   راآن توانـد یند، نمکن نیمع راآن روزرد و یند روزه بگکاگر نذر
 ،بجـای آورد در سـفر   راآن دیـ رد، بایرا در سفر روزه بگ ینیه روز معکند کنذر چنانچه  ی، ولآورد
د آن روز را اگرچـه  یـ رد بایـ روزه بگ -ا نباشدیمسافر باشد  -را ینیه روز معکند کاگر نذر چنین هم

 رد. یمسافر باشد روزه بگ

3852 مسئلۀ بـرآورده   یتوانـد بـرا  یمسـافر مـ   یست، ولـ یز نیدر سفر جا یمستحب ۀروز گرفتن
قضا نداشته باشـد و   ۀروز آنکهرد، به شرط یبگ یمستحب ۀروزره، منو ۀنیشدن حاجت سه روز در مد

 شنبه و جمعه باشد. چهارشنبه، پنج یه روزهاک آنست احوط

3860 مسئلۀ ن روز بـه  یبـ  رد ویگدر سفر روزه ب اگر ،مسافر باطل است ۀروزداند یه نمک یسک
اگـر   یح اسـت، ولـ  یاش صـح ب نفهمـد، روزه وغـر اگر تا ، شودیاش باطل مآگاه شود روزه مسئله
 اش باطل است. ه مسافر است، روزهکست یا متوجّه نیرده است کدانسته و فراموش یرا م مسئله

3863 مسئلۀ ش متصـوّر  یر برایاز چند حالت ز یکیه روزه است و قصد مسافرت دارد ک یسک
 است: 

 ند. کتمام  راآن دیح است و بایاش صحند روزهکاگر بعد از اذان ظهر مسافرت  -3

متـر  کا بخواهد یمتر از هشت فرسخ داشته باشد کاگر قبل از ظهر از وطن خارج شود و فقط  -9
 ان ببرد. یبه پا راآن دیح است و بایاش صحاز چهار فرسخ برود و برگردد، روزه

ا چهار فرسـخ رفـت و   ین خارج شود و قصد حداقل هشت فرسخ رفت اگر قبل از ظهر از وط -1
آن واجـب   یسـت و قضـا  یح نیاو صـح  ۀروزدن به حدّ تـرخّص  یبرگشت را داشته باشد، بعد از رس

دن بـه حـدّ   یمسـافر قبـل از رسـ   چنانچـه   شود، هر چند از شب قبل قصد مسافرت نداشـته باشـد و  یم
 شود. یبر او واجب مز یاره نفکند، کخود را باطل  ۀروزترخّص 

3869 مسئلۀ  خواهـد ده روز در آنجـا   یه مـ کـ  ییا بـه جـا  یاگر مسافر قبل از ظهر به وطن خود
د آن روز را روزه یـ نـد انجـام نـداده باشـد با    کیه روزه را باطل مک یارکچنانچه  ند برسد،کاقامت 

 ست. یح هم نیه صحکست، بلیآن روز بر او واجب ن ۀروز است، رد و اگر انجام دادهیبگ

3861 مسئلۀ خواهد ده روز در آنجا بماند یه مک ییا به جایظهر به وطن خود گر مسافر بعدازا
 ست. یح نیآن روز صح ۀروزند انجام نداده باشد، کیه روزه را باطل مک یارکبرسد، گرچه 

3861 مسئلۀ رد و بعـد  یند، اگر روزه بگکاقامت  قصد ییه مسافر است و ده روز در جاک یسک
 صورت دارد:  رف شود، دواز ظهر همان روز از قصد اقامت منص

جاسـت  آن یح اسـت و تـا وقتـ   یاش صحادا خوانده باشد، روزه یعتکنماز چهار ر کیچنانچه  -3
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 رد. یز بگیش را نیهاش را تمام بخواند و روزهید نمازهایبا

 ، ولــیح اســتیآن روزش صــح ۀروزادا نخوانــده باشــد،  یعتــکنمــاز چهــار ر کیــچنانچــه  -9
 رد. یتواند روزه بگیبعد هم نم یبخواند و در روزهاسته کد شیش را باینمازها

3865 مسئلۀ  روه اسـت در روز مـاه رمضـان    که از روزه گرفتن معذور است، مک یسکمسافر و
 ند. کر یامالً سکدن خود را یا در خوردن و آشامیند کجماع 

  
 ست یه روزه بر آنها واجب نک یسانک

3866 مسئلۀ از:  عبارتندست یه روزه بر آنها واجب نک یسانک 

 یاو مشـقّت دارد، ولـ   یا روزه گرفتن برایروزه گرفتن ندارد  ییتوانا یریه به علّت پک یسک -3
ر یهـر روز، ده سـ   ی، بـرا ییاط واجب در صورت تعذّر و عدم توانـا یز بنا بر احتیدر صورت دوّم و ن

دهـد و  ر بیر طعام به فقیست سیب یعنیه دو مُد طعام کر بدهد و بهتر است یفّاره به فقک عنوانبه طعام 
رند، بهتر یاند را بگردهکه افطار ک ییهانگونه افراد اگر بعد از ماه رمضان بدون مشقّت بتوانند روزهیا

 نند. کاست قضا 

او  یا بـرا یـ را ندارد  یا توان تحمّل تشنگیشود یاد تشنه میه زکاست  یه دچار مرضک یسک -9
هـر   ید بـرا یـ رت نداشتن قـدرت، با اط واجب در صویمشقّت دارد و در صورت مشقّت و بنا بر احت

 یعنـ یه دو مُـد  کـ  آنسـت  اط مسـتحب یر بدهد و احتیر طعام است، به فقیه ده سکمُد طعام  کیروز 
ه بعد از ماه رمضان بتواند بـدون  ک ی، در صورتآنست دکاط مؤیر بدهد و احتیر طعام به فقیست سیب

 اط الزم و واجـب یـ ز احتیـ و ن آوردبجـای  رده کـ ه افطـار  کرا  ییهاروزه یرد، قضایمشقّت روزه بگ
ه مـرض عطـش   ک یسانکر و یه افراد پک یشتر از مقدار ضرورت آب ننوشد؛ در صورتیه بک آنست

 ست. یبر آنان الزم ن یزیر را ندارند، چیر طعام به فقیدارند توان دادن ده س

ت اول و ان دارد، در صوریا خود او زیه بچ یاست و روزه برا کیه وضع حمل او نزدک یزن -1
ر بدهـد و در هـر دو   یـ مُد طعام بـه فق  کیهر روز  ید برایاط واجب در صورت دوم بایز بنا بر احتین

 ند. که نگرفته قضا کرا  ییهاد روزهیصورت با

ر یاو، چه با اجـرت شـ   ۀیا دایچه مادر بچه باشد  -م استکر او یدهد و شیر میه بچه شک یزن -1
خود او ضرر دارد، در صورت اول  یا برایخورد یر میه شک یابچه یو روزه برا -اجرتبی ایدهد 

ر بدهـد و در هـر دو   یـ مُد طعـام بـه فق   کیهر روز  ید برایاط واجب در صورت دوم بایو بنا بر احت
ا بـا گـرفتن   یـ ه بدون اجـرت  کدا شود یپ یسکند و اگر که نگرفته قضا کرا  ییهاد روزهیصورت با

اط واجـب بچّـه را بـه او دهـد و     یـ ر دهد، بنا بر احتیگر، بچه را شیفرد دا یا مادر بچّه یاجرت از پدر 
 رد. یخود روزه بگ

3863 مسئلۀ  اگـر گـرفتن روزه    ، ولـی ردکـ توان روزه را افطار یضعف و مانند آن نمخاطر به
 یرد و بعـد از رمضـان قضـا   یـ ز است روزه نگیه به حدّ عُسر و حرج برسد، جاکسخت باشد  قدرآن
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 اشامد و غذا بخورد. ید به مقدار ضرورت آب بیاط الزم بایبر احت و بنا بجای آورد راآن

3868 مسئلۀ ف یضع قدرآن یاز جهات جسم ، ولیده استیرس یه به سن بلوغ شرعک یدختر
ان او یـ ا باعـث ضـرر و ز  یـ ا عُسر و حـرج دارد و  یست یاو عادتاً مقدور ن یه روزه گرفتن براکاست 

 رد. ید بگیروزه را با یرد قضاکدا یه قدرت پک یف از او ساقط است و هنگامیلکشود، فعالً تیم

   
 روزهاقسام 

 روه و حرام.کواجب، مستحب، م :دارد یروزه اقسام
  

 واجب  یهاروزه -1
3862 مسئلۀ یاقضا، روزه ۀروزفّاره، ک ۀروزماه رمضان،  ۀروزواجب عبارت اند از:  یهاروزه 
ه در ک یانذر، عهد، قسم و روزه ۀوزرشود، یشتر در حجّ تمتع انجام م یو قربان« یهَدْ» یه به جاک

روز سـوم   ۀروزد و یـ آیر شدن به عهـده مـ  یه با اجک یاز روزهیشود و نیاثر التزام به شرط واجب م
 اف.کاعت

  
 حرام یهاروزه -2

3830 مسئلۀ حرام عبارتند از:  یهاروزه 

 د فطر. یروز ع ۀروز -3

 د قربان. یروز ع ۀروز -9

 رد. یت اوّل رمضان روزه گیا اوّل رمضان، اگر به نیاست  داند آخر شعبانیه نمک یدر روز -1

 مال شدن حقوق شوهر شود. یزن اگر باعث پا یمستحب ۀروزاط واجب یبنا بر احت -1

رده باشـد،  کـ  ینه یمستحب ۀروزه شوهرش او را از ک یزن یمستحب ۀروزاط واجب یبنا بر احت -5
 ن نرود. یهر چند حقّ شوهر هم از ب

 یاط واجـب در صـورت  یـ ز بنا بر احتین و ا مادر شودیفرزند اگر باعث آزار پدر  یمستحب ۀروز -6
م را کـ ن حیز همـ ین یاط جدّ پدریبنا بر احت ؛رده باشندک ینه یمستحب ۀروزه آنان او را از گرفتن ک

 دارد. 

 ان داشته باشد. یدار ضرر و زروزه یه براک یاروزه -3

 استثناء شده است. ه ک یشخص مسافر مگر در موارد ۀروز -8

 واجب نذر شود.  کا تریاب حرام و کارت یه براک یاروزه -2

 راآن از یا مقـدار یـ ه روزه گرفتـه  کـ  ینـد در تمـام روز  کت یـ ن یسـ ک یعنـ یصُمت،  ۀروز -30
 د روزه قرار دهد. یوت را قکه سک یاند به گونهکوت کس

دو روز را روزه  اینکها یذا نخورد رد و شب هم تا سحر غیروز را روزه بگ یعنیوصال،  ۀروز -33
، ندارد ید مانعبیندازر یا شب بعد به تأخیاگر افطار را تا سحر  ، ولیندکرد و در وسط آن افطار نیبگ
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ز اعالم شـده  یحرام، صوم دهر ن یهاان روزهیدر اسالم در م اینکهه انجام ندهد و ک آنست بهتر ولی
 الّ خود صوم دهر مستقلّاً حرمت ندارد. ن است و إیدیاست، به اعتبار شمول آن به ع

3833 مسئلۀ  ن روز او را منـع  یرد و در بـ یـ بگ یمسـتحب  ۀروزپدر و مادر  ۀاجازاگر فرزند بدون
 ند. کرا افطار خود اطاً واجب است روزه ینند، احتک

3839 مسئلۀ د ضـرر دارد،  یبگو کاگر پزش یش ضرر ندارد حتّین دارد روزه برایقیه ک یسک
ز ضرر نداشته باشد و اگر بعداً معلـوم شـود ضـرر    یدر واقع ن نکهآرد، به شرط یواجب است روزه بگ

ا احتمال یو گمان دارد  ا ظنین یقی یسکو اگر  بجای آورد راآن یاط واجب قضایداشته، بنا بر احت
رد و یـ د روزه بگیـ د ضرر ندارد نبایبگو کاو ضرر دارد، گرچه پزش یه روزه براکدهد یم یهموج

  قصد قربت از او محقّق شود و معلوم شود ضرر نداشته است. آنکهمگر ، ستیح نیرد صحیاگر روزه بگ
3831 مسئلۀ متخصّـص و   کاو ضـرر دارد و پزشـ   یه روزه بـرا کداشته باشد  کاگر انسان ش

 حجّت است.  کاو وثوق آور باشد، نظر دهد، نظر پزش ۀه گفتکحاذق 

3831 مسئلۀ رد و پـس از یـ روزه بگچنانچـه   او ضـرر نـدارد   یده دارد روزه بـرا یـ ه عقک یسک 
 . بجای آوردش را ید قضایاو ضرر داشته، با یمغرب معلوم شود روزه برا

   
 روهکم یهاروزه -3

3835 مسئلۀ از:  عبارتند -م بودن ثواب عملک یبه معنا -روهکم یهاروزه 

 روز عاشورا.  ۀروز -3

 دارد. یآن روز باز م یاو را از دعاها هروزه ک یسک یروز عرفه برا ۀروز -9

 د قربان. یا عیارد عرفه است د که شک یروز ۀروز -1

 ت پدر و مادر. یفرزند بدون احراز رضا یمستحب ۀروز -1

راهت آن کرده باشد، ک یزبان مهمان را نهیه مک یزبان و در صورتیم ۀاجازمهمان بدون  ۀروز -5
انطبـاق عنـوان    عنـوان بـه  خانـه شـود   ت و آزار صاحبیمهمان موجب اذ ۀروزدتر است و اگر یشد
 حرام باشد.  ۀروزاست  نک، ممیدوم

  
  یمستحب ۀروز -4

3836 مسئلۀ ۀروزه گفتـه شـد،   کـ روه کـ حـرام و م  یهـا سال بـه جـز روزه   یتمام روزها ۀروز 
 شده است، از جمله:  یشتریروزها سفارش ب یبعض یند و برایآیبه حساب م یمستحب

شـود   کتره بعد از روز دهم ماه است و اگر ک یاول ۀاول و آخر هر ماه و چهارشنب ۀپنجشنب – 3
مُد طعـام بـه    کیهر روز  یان براکه شود و در صورت عدم امبجای آوردآن  یمستحب است قضا

 ر داده شود. یفق

 ض. یام البیا ،زدهم و چهاردهم و پانزدهم هر ماهیس -9

 روز.  کی ین باشد حتّکتمام ماه رجب و شعبان و هر چه از آنها مم -1
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 . ()روز عرفه الحجهذیروز اوّل تا نهم  -1
 . (عبهکقعده )انزال یست و نهم ذیو ب -دحو االرض -ست و پنجمیروز ب -5
 روز اول و سوم محرم.  -6

 . (ست و هفتم رجبی)ب امبر بزرگ اسالمید مبعث پیروز ع -3
 . (ع االولی)هفدهم رب امبر اسالمیروز والدت با سعادت پ -8
 . (الحجّهذیر )هجدهم ید غدید سعیروز ع -2
 د نوروز. یع روز -30

 هر ماه.  ۀپنجشنبه و جمع یروزها ۀروز -33

3833 مسئلۀ دتر اسـت و کاول مؤ ۀاول هر ماه دو روز پنجشنبه جمع شود، پنجشنب ۀاگر در ده 
 دتر است. کآخر مؤ ۀبشنبه جمع شود، پنج شنآخر هر ماه دو پنج ۀاگر در دهچنین هم

3838 مسئلۀ ن یبنـابرا  ،دبه آخـر برسـان   راآن ستیگرفته است واجب ن یمستحب ۀروزه ک یسک
ن روز یند، مستحب اسـت دعـوت او را قبـول و در بـ    کاو را دعوت به خوردن غذا ب یاگر فرد مؤمن

 ند. کافطار 

3832 مسئلۀ  ام یـ دارد، مصادف باشد بـا ا  یخصوصبه  یمستحب ۀروزه ک یامیدام از اکاگر هر
 یگـر یآن روز بـه سـبب عنـوان د    ۀروزا یـ اش واجب است مانند مـاه رمضـان و   ا روزهیه ک یگرید

ت هـر دو  یـ است، اگر به ن امبریالد پیه مصادف با روز مکست ا یامستحب است، مثالً پنجشنبه
 رد، ثواب هر دو را خواهد داشت. یعنوان روزه بگ

3880 مسئلۀ یشـتر ا بیسه روز  ۀبه انداز ه بخواهدکب یاگر در هر ماه به هر ترتکه  آنست اظهر 
ه در بنـد  کـ  یبـ یبا همـان ترت  آنست چه بهتراست، اگر یافک ندهکا پرایرد یبگ یپدریپ روزه بگیرد،

 ند. کگفته شد عمل  3833 مسئلۀ کی

   
  داربرای غیر روزهاز مبطالت روزه خودداری 

3883 مسئلۀ یدار نباشـند، بـرا  چند گـروه مسـتحب اسـت در مـاه رمضـان اگرچـه روزه       یبرا 
 نند: کاجتناب  مُبطِل روزه یارهاکاز  کت حرمت ماه مباریرعا

ند انجام داده باشد و قبل از ظهر بـه وطـنش   کیه روزه را باطل مک یارک ه در سفرک یمسافر -3
 خواهد بماند برسد. یه ده روز در آنجا مک ییا جای

 خواهد در آنجا بماند برسد. یه ده روز مک ییا جایظهر به وطن ه بعدازک یمسافر - 9

 نجام داده باشد. ند اکیه روزه را باطل مک یارکش از ظهر خوب شود و یه پک یماریب - 1

 ظهر خوب شود. ه بعدازک یماریب -1

 شود.  کض و نفاس پاین روز از خون حیه در بک یزن -5

 رمضان مسلمان شود.  که وسط روز ماه مبارک یافرک -6
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ه اگر قبل از زوال ک آنست اط الزمیه در وسط روز به بلوغ برسد، گرچه در طفل احتک یطفل -3
رد و یـ نـد و روزه بگ کت یـ ند انجـام نـداده باشـد، ن   کیه روزه را باطل مکز ین یارکبه بلوغ برسد و 

 ند. کرد بعداً قضا یح است و اگر روزه نگیاش صحروزه

3889 مسئلۀ یردن، بخوانـد، ولـ  کـ ش از افطـار  یدار نماز مغرب و عشا را پمستحب است روزه 
انـد، بهتـر   بخوتواند بـا حضـور قلـب نمـاز     یه نمکبه غذا دارد  یادیل زیا میمنتظر اوست  یسکاگر 
 . بجای آوردن است نماز را در اول وقت آن که ممکقدر  هر یند، ولکافطار  ابتدااست 
  

 روه است کدار مروزه یآنچه برا
3881 مسئلۀ روه است: کدار مروزه یز برایچند چ 

ه ک یسانک یبرا و نیزجوانها  یه خصوص براهمسر بردن با ک یو باز یدن، شوخیلمس، بوس -3
رون یـ ه قصـد ب کـ است  یراهت در صورتکن یشود، البتّه ایم کیهوت آنها تحرن نوع اعمال شیبا ا

باشـد و   یرون آمـدن منـ  یهم نداشته باشد و اگر به قصد ب ین حالت و عادتینداشته و چن یآمدن من
آن و بعد از زوال باشـد،   ین مانند رمضان و قضایه در واجب معک یهم خارج شود، در صورت یمن

 اش باطل است. ده و هم روزهب شکمرت یار حرامکهم 

 نها. یدن و مانند ایشکختن به چشم و سرمه یدوا ر -9

 ردن و مانند آن. که موجب ضعف انسان شود، مانند حمام رفتن و حجامت ک یارکهر  -1

 ست. یز نیرسد و االّ جایش میه نداند به گلوک یدن در صورتیشکه یانف -1

 دتر است. یشد گل نرگس ر مورداین کراهت داهان معطّر؛ یردن گکبو  -5

 ن دارد. بر ته ک یردن لباسکس یخ -6

 دن دندان. یشکرون آمدن خون از دهان شود، مثل یه موجب بک یارکهر  -3

 عات. یر مایردن با غکاف یش -8

 ر وضو. یغ یمضمضه برا -2

 نشستن زن در آب.  -30

ه بـر آن  کـ اد نباشـد  یـ آن زه رطوبت ک یمرطوب در صورت کزدن دندانها با مسوا کمسوا -33
 شود.  کدر آب دهان مستهل آنکهست مگر یز نیجا وگرنه ،ندکصدق  یآب خارج

 ردن. کمجادله  -39

 ست. یز نیباشد و الّا جا حقبه  هک یدر صورت یردن بر قسم به خداوند تعالکشتاب  -31

ف و یـ تمل بـر تعر ا مشـ یـ نـد و  کیق مـ یب و تشـو یا ترغیه انسان را به دنک یاشتغال به اشعار -31
 ند. کدار را به خود مشغول ه روزهک استیدن یظاهر یورهاید از صاحبان قدرت و ثروت و زیجتم

  
 راه ثابت شدن اوّل و آخر هر ماه

3881 مسئلۀ  شود: یر ثابت میق زیاز پنج طر یکیاول و آخر ماه با 
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 اگرچه با چشم مسلح باشد.  ،ندیخود انسان ماه را بب -3

 کیـ خبـر و شـهادت هـر     آنکـه به شـرط   ،انددهیه در شب ماه را دکدهند دو مرد عادل خبر  -9
ات یخصوص یص بعضیا خالف واقع نباشد، امّا اگر فقط در تشخی یگریصفات ماه خالف د دربارۀ

 شود. یآنان ماه ثابت م ۀبا گفت ،اختالف داشه باشند

 یزیاست هر چچنین هم میادهیدند ماه را یشود، بگویدا مینان پیاطم شانیا ۀه از گفتک یاعدّه -1
 شود. یدا مینان پیاطم آن ۀواسطبه ه ک

روز از  یشود و سیه به سبب آن اول ماه رمضان ثابت مکروز از آغاز ماه شعبان بگذرد  یس -1
 شود. یثابت م، د فطریع، ه به سبب آن اول ماه شوالکاول ماه رمضان بگذرد 

 ل ماه است. ه اوّکند کم کط حیم شرع جامع شراکحا -5

3885 مسئلۀ د یـ ه از او تقلکـ  یسـ که اوّل ماه است، کند کم کط حیم شرع جامع شراکاگر حا
ا او را یـ رده است کم شرع اشتباه کداند حایه مک یسک یند، ولکم او عمل کد به حیز بایند نکینم

 ند. کم او عمل کتواند به حیداند، نمیط نمیجامع شرا

3886 مسئلۀ از  آنکـه شـود، مگـر   یآن، اوّل ماه ثابـت نمـ  ن و امثال یمنجّم ییشگویبا اخبار و پ
آمـده  دسـت  بـه  نـان  یاطم ن صورت الزم است مطابقیحاصل شود، در او اطمینان  نیقیشان یا ۀگفت

 ند. کعمل 

3883 مسئلۀ  ست. یشب قبل اوّل ماه بوده، ن اینکهل بر یردن آن دلکر غروب یا دیبلند بودن ماه 

3888 مسئلۀ  ثابـت نشـود و روزه    یسـ که گفته شـد اوّل مـاه رمضـان بـر     ک ییراههااگر مطابق
ده شـده  یـ معلوم شود شب قبل ماه د یگریا از راه دیه دو مرد عادل خبر دهند ک یرد، در صورتینگ

ده شده است، یه شب قبل ماه دکرد و اگر همان روز ثابت شود یبگ راآن یاست، واجب است قضا
ت روزه یباشد، واجب است نند انجام نداده کیه روزه را باطل مک ییارهاکاگر قبل از زوال باشد و 

ظهر آن روز ا بعـداز یند انجام داده باشد و کیه روزه را باطل مک ییارهاکرد و اگر یند و روزه بگک
نـد و هـم   کز یـ نـد پره کیه روزه را باطل مـ ک ییارهاکآن روز از  ۀبقیمعلوم شود، واجب است هم 

 . بجای آورد راآن یقضا
3882 مسئلۀ ت یا اول ماه شوال، واجب است به نیاست داند آخر ماه رمضان یه نمکرا  یروز

ا دو مرد عادل شـهادت دهنـد اول شـوّال اسـت،     یرد و اگر قبل از ظهر معلوم شود یرمضان روزه بگ
 ند. کواجب است افطار 

3820 مسئلۀ بـه خـاطر  ن اگـر  یت باشد، بنابرایرؤ به سببد یدو مرد عادل با یشهادت و گواه 
 ت دو مرد عادل اعتبار ندارد. شهاد عنوانبه دهند،  یگواه یا قواعد علمیحدس 

3823 مسئلۀ انسان علم  اینکهشود، مگر یتلگراف و مانند آن ثابت نم اهاوّل و آخر هر ماه از ر
ه شـرعاً اعتبـار   کـ  یگـر ید یهـا ا راهیدو مرد عادل  یشهادت و گواه به سببه تلگراف کند کدا یپ

 ن صورت معتبر خواهد بود. یه در اکدارد، بوده است 
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3829 مسئلۀ گـر هـم اوّل مـاه    ید یمردم جاها و شهرها یماه ثابت شود، برااوّل  یاگر در شهر
روز و در  یکـ یمـثالً در  کـه  اد و خارج از حدّ متعارف باشد یز قدرآنه تفاوت افق کمگر آن ،است

ه در کـ نیلو او ،در شب استآنها  کاشترا ،زان در وحدت افقین صورت میدر ا .شب باشد یگرید
 یماههـا  یصـه در تمـام  یاده و نقیـ چـون اخـتالف و ز   ؛دآخر شب باشـ  یگریاول شب و در د یکی

 منصوص است.  یمعقول و متعارف و حت یروز امر کی ۀبه اندازاز جمله رمضان  یقمر

3821 مسئلۀ ا نـه،  یـ ه ماه رمضان است کند کدا یتواند علم پیه نمک یدر موارد یر و زندانیاس
ه روزه کـ را  یمـاه  ن نباشـد هـر  کـ ند و اگر ظنّ و گمان هـم مم کواجب است مطابق گمانش عمل 

مـاه   کیـ ه روزه گرفته است، دوبـاره  کازده ماه یح است و واجب است بعد از گذشت یرد صحیبگ
ه ماه رمضان است، واجب است مطابق ظنّ و گمان خـود  کرد کدا یرد و اگر گمان پیگر روزه بگید

و  یه ارتبـاط جهـان  ژیها و به وطات و رسانهر است امروزه با توجّه به رشد ارتباکان ذیند، شاکعمل 
 است.  غیرممکنباً یتقر یتین وضعینترنت، فرض چنیا یم اطالع رسانیدستگاه عظ

   
 ام آن کاح اف وکاعت

ه انسان به قصد تقرّب به خداوند متعال و به کنیعبارت است از ا اسالم یاف در نظر فقهاکاعت
 شد، در مسجد بماند. ان خواهد ینده بیآ مسائله در ک یط خاصیمنظور عبادت او با شرا

ردن، کـ مـالزم شـدن، حـبس     یوف به معنـا کگرفته شده و ع« وفکع»اف در لغت از مادّه کاعت
 قـرار و مسـتقر شـدن و    یآنهـا نـوع   یه در تمـام ک استنهیردن و مانند اکدن، مواظبت یمتلبّس گرد

و ظـاهراً   رده اسـت کـ دا یـ وف اشتقاق پکاف از عکاعت معنای لغوی،ثبات مالحظه شده و با توجه به
ود و یـ با ق راآن منتها شارع مقدّس ،استدر شرع گرفته شده  یو لغو یعرف یهمان معنابه اف کاعت
 یسـت و در هـر مـورد   ین یصرف تعبّـد  یاف از معانکن اعتید فرموده، بنابرای، محدود و مقیطیشرا
وارد نشده باشد  ید و حدّیه قکشود و در هر جا یاخذ م به آن قید وارد شده باشد ید و حدّ شرعیق
 خواهد شد. داده ارجاع  یو لغو یعرف ید قرار گرفته باشد به همان معنایو ترد کا مورد شیو 

   
 ایات اسالمیدر رواعتکاف 

در  م الشـأن اسـالم  یامبر عظـ یـ از پ یعه و سنّیق شیمتواتر از طرطور به یادیات زیاخبار و روا
نقـل   ن مضمون از زبان امامان معصـوم یز به همین یات و سخنانیاف وارد شده و رواکمورد اعت

اف در کده روز اعت»اند: فرموده م الشّأن اسالمیامبر عظیپ نقل شده که یتیده است؛ در روایگرد
امبر یـ آخـر رمضـان پ   ۀه دهـ کـ ز نقـل شـده   یو ن 3«ش معادل دو حج و دو عمره استماه رمضان ثواب
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جمـع  کـامالً  ن دهـه  یـ شـان در ا یا تر خـواب بسـ شـدند و  یف مـ کدر مسجد معت بزرگوار اسالم
  3.شدیم

3821 مسئلۀ اف کـ ه روزه گرفتن در آنها حـرام اسـت، اعت  ک ییر از روزهایام سال غیدر تمام ا
 . آنست آخر ۀژه دهیح است و افضل آنها ماه رمضان به ویصح
3825 مسئلۀ نها بر انسـان  یبه سبب نذر، قسم، عهد و مانند ا ، ولیاست یمستحبّ عملیاف کاعت

 شود. یواجب م

3826 مسئلۀ  اف کاعت دربارۀه کرا  یید، نمازها و دعاهاشویف مکعتمه ک یسکمستحب است
 وارد شده است، در حدّ توان انجام دهد. 

  
 افکط اعتیشرا

3823 مسئلۀ ردر را دایط زیح شرایاف صحکاعت : 
 ست. یح نیر مسلمان صحیاف غکن اعتیاسالم، بنابرا -3

 ست. ین آنهاشرط صحّت  ، ولیاعمال استهمۀ  یمان، شرط قبولیا -9

 عقل.  -1

 گر. یعبادات دهمۀ ، مانند یقصد تقرّب اله -1

 ست. یح نیافش صحکرد، اعتیگیروزه نم یلیه به هر دلک یسکروزه داشتن،  -5

ا قصد یمتر از سه روز در مسجد بماند و ک یسکن اگر یحدّاقل سه روز در مسجد بماند، بنابرا -6
وجـود   یاف حـدّ شـرع  کـ ثر اعتکاحـد  یست و بـرا یح نیافش صحکمتر از سه روز بماند، اعتکند ک

 ندارد. 

3828 مسئلۀ ح و جـامع  یست و نماز جمعـه صـح  یه جامع نک یر مسجد و مسجدیاف در غکاعت
 کیـ ه در کـ  یست و در مـوارد یز نیجا لهیط در آن خوانده نشده، مثل مسجد بازار و مسجد قبیشرا

ن دو یـ دام از اکـ ست در هر ر ایننده مخکاف کشهر و روستا دو مسجد جامع وجود داشته باشد، اعت
 ند. کاف که بخواهد اعتکمسجد 

3822 مسئلۀ ه در مسـجد  کـ  آنسـت  افضـل  ، ولـی سـت یح نیر مسجد جامع صـح یاف در غکاعت
 انجام شود.  ا مسجد بصرهیوفه ک، مسجد یالحرام، مسجد النّب

3200 مسئلۀ در مسـجد جـامع بمانـد و     یند واجب است سه روز متـوال کیاف مکه اعتک یسک
 ،خارج شدن از مسجد ضـرورت داشـته باشـد    اینکهمگر  ،ز مسجد خارج شودار اید در حال اختینبا

 ال ندارد. کن صورت اشیه در اکحاجت و غسل جنابت خارج شود،  یقضا یمثالً برا
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3203 مسئلۀ انجـام غسـل جنابـت از     یاف محتلم شود، واجب است فوراً بـرا کن اعتیاگر در ب
ضـرورت و   ۀز به اندازیغسل ن یرامسجد خارج شود و پس از غسل بالفاصله به مسجد بازگردد و ب

 ند. کتفا کانجام واجبات ا

3209 مسئلۀ ر منافـات داشـته   ه با حـقّ شـوه  ک یاف همسر نسبت به دو روز اوّل در صورتکاعت
ه موجـب  کـ  یاف فرزنـد در دو روز اول در صـورت  کـ اعتچنین هم شوهر باشد و ۀاجازد با یباشد، با

ه شوهر به همسرش اجـازه  ک یجام شود امّا هنگامآنها ان ۀاجازد با یآزار پدر و مادر شود، بات و یاذ
سـت  یروز سـوم شـرط ن   یآنها برا ۀاجازه پدر و مادر به فرزندشان اجازه دادند، ک یز هنگامیداد و ن

 ننده واجب است. کاف کاعت یر ندارد و ماندن روز سوم در مسجد برایز تأثیآنان ن یه نهکبل

3201 مسئلۀ اگـر دو روز اول تمـام شـود، روز     یزد، ول به همتوان یاف را در روز اول مکاعت
ن ینها واجب شده، اگر معیه به سبب نذر، عهد، قسم و مانند اک یافکسوّم واجب خواهد بود. اما اعت

 است.  یاف مستحبّکم آن مانند اعتکست و اگر نذر مطلق باشد، حیز نیزدن آن جا به همباشد، 

3201 مسئلۀ  ص یخـوب و بـد را تشـخ   ه کـ  یابچّـه  یعنـ یز، یـ عبادات طفل مم اینکهبا توجّه به
 ز است. یاو جا یشرع یول ۀاجازافش هم با کز است، اعتیدهد، مشروع و جایم

3205 مسئلۀ د از انجام یرد، در روز باید روزه بگیبا اینکهند با توجّه به کیاف مکه اعتک یسک
ز واجـب اسـت از   یـ نـد و ن ک یخـوددار  -مـبطالت صـوم   -نـد کیه روزه را باطل مک ییزهایتمام چ

 شود: یافش باطل مکز، اعتیند و در صورت عدم پرهکاجتناب  -ا روزیرشب د -ریز یارهاک

 شهوت.  از روی یدن ویردن و بوسکاط واجب لمس یه بنا بر احتکبا زن و بل یکینزد -3

از او خـارج   یا لمس همسر منـ یحالل مثالً با نگاه صورت به  اط واجب استمناء چهیبنا بر احت -9
 حرام. صورت به  ایشود 

 دن عطر خوش. ییوب -1

 اط واجب. یبنا بر احت ،د، فروش و تجارتیخر -1

 . ییاظهار وجود و خودنما یبرادر امور دنیوی یا دینی مجادله و بحث  -5
3206 مسئلۀ ند سـهواً انجـام دهـد، ظـاهر    کیه روزه را باطل مک ییارهاکاز  یکیف کاگر معت 

ه کـ  ینـد، در صـورت  کجمـاع   ننـده سـهواً  کاف کـ شود، امّا اگر اعتیاف او باطل نمکه اعتک آنست
را بـه   ینـون کاف کـ ا اعتیـ ند و کا دوباره از اوّل شروع یه ک آنست اطیاف او واجب باشد، احتکاعت

 هکـ  آنسـت  اطیـ اف او مسـتحب باشـد احت  ک، اما اگر اعتبجای آورد راآن یاتمام برساند و بعد قضا
 به اتمام برساند.  راآن

3203 مسئلۀ ند باطـل شـود، چنـد فـرض     کیباطل م راآن هک ییزهایاز چ یکیاف با کاگر اعت
 قابل تصوّر است: 

 آن الزم است.  ین باشد قضایاف او واجب و معکاگر اعت -3

اف کـ ه اعتکـ  آنسـت  ند و بهتـر کدوباره شروع  راآن ن باشد، واجب استیمعریاگر واجب غ -9
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 رد. یدوباره از سر بگ ند وکرا تمام  یفعل

ال که آن اعمـال در دو روز اوّل واقـع شـود، اشـ    کـ  یاف مستحب باشـد، در صـورت  کاگر اعت -1
 ند. کقضا  راآن پس از روز دوّم باشد، واجب است یاگر در روزها یندارد، ول

3208 مسئلۀ رده باشد، که شب جماع ک یند، در صورتکاف واجب را با جماع باطل کاگر اعت
ماه رمضـان   ۀروز یردن عمدکفّاره باطل کآن هم مانند  ۀفّارکد بدهد و یفّاره هم باکعالوه بر قضا 
اگر جماع را در روز انجام داده باشد، عالوه بر  ، ولیندکت یب را رعایه ترتک آنست است و احوط

 ، ولـی آن واجب اسـت  یند، قضاکاف را باطل کر جماع اعتید بدهد، امّا اگر با غیفّاره باکقضا، دو 
 فّاره بهتر است. کچه دادن فّاره ندارد، گرک

3202 مسئلۀ بجـای  فـوراً   راآن سـت یاف واجب اسـت، الزم ن کاعت یه قضاک یدر تمام موارد
 به خرج دهد.  ید مسامحه و سستیدر انجام آن نبا ، ولیآورد



 

 
 
 

 بخش پنجم: 

 احکام حج

 
 
 

 احکام کلی حج

 حج چیست؟
را داشتن است و در لسان قرآن و  یزیردن و آهنگ چک یردن، سعکقصد  یحج در لغت به معنا

انجـام اعمـال مخصـوص در     یخـدا بـرا   ۀی خانت و آن رفتن به سواس یسنّت مسلمانان قصد خاص
برخـوردار اسـت و    ییت بـاال یـ ر آن مورد نظر ماسـت و از اهمّ یاخ یژه است؛ حج در معنایاوقات و

ر و تعلّقات نفس و جهان یود و اغالل دست و پاگیاز ق ییرها ین و آزمون انسان، برایاساس آن تمر
 است.  یو تعال کاللّه تبار یمادّه و صعود ال مادّه و ورود به عالم فوق جهان

دات یها و تقیو آزاد شدن از وابستگ ییجهان؛ حج، رها یخدا یاست به سو کیر و تحرّیحج، س
ورود  یال و وهـم، بـرا  یق و تنگ عالم حس و خیاست؛ حج، عبور از جهان ض یجهان محدود ماد
ق یـ از طر یو انسان سـاز  یسباب خودسازاز ا یکیت است؛ حج، یت و عقالنیلّکبه عالم نامحدود و

 یرحمـت خداونـد   یو از درهـا  یی حضـرت حـق  ایبرکو تذلّل در برابر عظمت و  یاظهار بندگ
اذعان، اعتـراف و اقـرار بـر عظمـت حضـرت رّب األربـاب و خضـوع در مقابـل          یاست؛ حج، نوع

ل یـ و رذا ب نفوس از اوصاف و صفات زشـت یتهذ یاز راهها یکیحضرت اوست و باألخره حج، 
 3.ی استبشر

ه کـ است  یسانک یبرا ی، پرچم اسالم و حرم امن خداوندیشیآالبی و یعبه با تمام سادگک ۀخان
ه طواف در اطراف کم یع و عظیاست رف یاخانه یحجّ رفتن به سو 9،آورندیپناه م یبه ساحت ربوب

                                                             
  قاصعه.   ۀدر خطب یبر گرفته از کالم مولی عل. 3
  .  3 ۀنهج البالغه، خطب. 9
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امــام ح از یث صــحیو هبــوط او جعــل شــده اســت، در حــد  آن قبــل از خلقــت حضــرت آدم
به حضـور او   یبرگشت، فرشتگان الهمِنا از  ه آدم ابوالبشرک یوارد شده است: وقت صادق

م یردکحجّ  اینجاآدم، حَجّت را خوب انجام بده، ما دو هزار سال قبل از تو در  یدند و گفتند: ایرس
  3.یمان خانه طواف انجام دادهیو دور ا
ان و کسـال  ۀیامبران، قبلـ آنجا را محل تردد و فرود پ ه خداوندک یاخانه دربارۀتوان گفت یچه م

 یشمول رحمت و مغفرت برا یبرا یخود و راه یت و خشنودیاز عوامل رضا یانمازگزاران، شعبه
ت و یــزکت عــدالت و مریــرعاگر ه نشــانکــ قــرار داده یانکــدر مرا و آن ،قــرار داده بنــدگان خــود

ید ه باکاست  یین فرمانروایه سزاوارترست، آنکی مان خدایعالم است؛ ا یتمام یت آن برایمحور
 9.کردز یپرهاز نواهی او هم و او پیروی از اوامر 
 یر خـال یـ او دانسته و دل را از حُبّ غ ۀید خود را بندل اللّه، بایراه خدا و قاصد سب ین حاجیبنابرا

قضا و قدر او باشد  میرده و تسلکل کامور به او تو یند، در تمامکش را به او واگذار یارهاکرده و ک
 ند. کا وداع یدن ۀیبندو با مظاهر فر

  
 حجّ ۀاهداف و فلسف

آن ابعـاد و جهـات    یه براکبل ،ستین یو انسان ی، عرفانیاهداف حجّ تنها منحصر به جهات معنو
ت منتسب یخانه و ب یکعبه را تنها کم یرکز وجود دارد. قرآن ین یو فرهنگ ی، اجتماعیاسیگر سید

و  1شـناخته اسـت   مـردم  اسـتقالل قـوام و   ۀیلعبه را وسـ که عالوه بر آن، کبل ،داندیلم نمعا یبه خدا
ه عالوه بر کد، بلیآینمبه دست ملّت تنها با شعار دادن  یکستادن یخود ا یپا یه روکواضح است 

ی آن ملّـت و وحـدت و همـدل    یو اجتمـاع  یاسی، سی، اقتصادی، علمیآن، در گرو استقالل فرهنگ
بـه  افـراد جامعـه    کتـ  کتـ  یعزّت و عظمـت روحـ   ۀیآنان و در سا ییایو پو کم و تحرّحاد مردآ

ار امّت اسـالم قـرار داده و   ین اهداف بلند، در اختیل به این یرا برا بزرگ حج ید. خدایآیمدست 
جهان با  یاند: خدان فرمودهیچن حجّ، امام صادق ۀفرموده است. در باب اهداف و فلسفع یتشر
ت، یـ مراحل عبوددر آن  کمناس یاجرا بااینکه حجّ مردم را مأمور ساخت، عالوه بر  ۀضیع فریتشر
اسـالم و   یویـ فع دنآن مصالح و منـا  ۀیه در ساکبل ،و اوج برسند یبه حدّ اعل ینیو اطاعت د یبندگ

 یهـا تیشها و ملیآنان با گرا ییایم امّت اسالم و گردهمن اجتماع عظینند. بنابراکن یامّت اسالم را تأم
گر را بشناسند و از یدیکن یواجب قرار داد تا مسلم ز شرق و غرب جهان را در مراسم حجمختلف ا

یـن  ا ۀیگر اسـتفاده بـرده و طبقـات مـردم در سـا     یدات همـد یـ ق داد و ستد از محصـوالت و تول یطر

                                                             
  .  6، از ابواب وجوب حج، حدیث 3کتاب الحج، باب ، الشّیعهوسائل. 3
  .  31. ص30از ابواب وجوب حج، حدیث  3، باب 33الشّیعه، ج وسائل. 9
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 یو دسـتورات اسـالم   امبر اسـالم یـ اخبار و آثـار پ همچنین  گر استفاده برند،یدیکآمد از ورفت
و انتقـال منـافع و    یرکـ هـا و تبـادل ف  گشـناخت فرهن  ۀینـ شناخته شـده و فرامـوش نگـردد و اگـر زم    

رد و از منـافع و مصـالح   کـ یبه آنچه خـود داشـت بسـنده مـ     یشد و هر ملّتیآوردها فراهم نمدست
گشـت و  یران مـ یـ شـان و یشـدند، شهرها یمـ  کآنـان هـال  همـۀ  نـاً  یقیشـد،  یگر غافل مـ ید یملّتها

شـد و شـما امـروز از آنهـا     ی، منتشر نمـ رمکامبر ایگسست و اخبار و آثار پیاز هم ماقتصادشان 
 3.یددیدینم یاثر
  

 شرایط وجوب حجّ
3230 مسئلۀ  واجـب   یبـر و  یـک بـار حـج   ر را داشته باشد، در تمام عمـر  یط زیشرا یسکاگر

 شود: یم

 ست. یواجب ن بالغ باشد، طبعاً بر بچّه حج -3

 عاقل باشد.  -9

 اد باشد. حُر و آز -1

بـاالتر اسـت،    ک آن از حـج ت تـر یـ ه اهمّکرا  یار حرامکمجبور نشود  به سبب رفتن به حج -1
 ند. ک کتر است، ترمهم که از حجرا  یا واجبیب شود کمرت

داشـته   را شـود یح داده مـ یه توضـ ک یط خاصیبا شرا ی قدرت رفتن به حجعنیع باشد، یمستط -5
 باشد.

3233 مسئلۀ د: یآیم ودبه وجر یط زیاستطاعت با شرا 

 یافکـ  ۀبه انداز یمتعارف و متناسب حال وبه صورت  داشتن مخارج سفر و آنچه در آن سفر -3
 از است.یمورد ن

 بازگشت.  ۀکفّل خود تا لحظداشتن مخارج افراد تحت ت -9

 . ک حجسالمت مزاج و قدرت انجام اعمال و مناس -1
ه در راه کا انسان بترسد یه راه بسته باشد ک ین در صورتینبودن مانع در رفتن و برگشتن، بنابرا -1

اگـر راه   ، ولـی سـت یواجـب ن  یبـر و  یع نبـوده و حـج  او تعرّض شود، مستط یبه جان و مال و آبرو
ه بـرود، اگرچـه دورتـر هـم     کـ از آن راه به م یوجود داشته باشد و انسان بتواند بدون نگران یگرید

د از آن راه یـ ع اسـت و با ینامتعارف نباشد، مستط یلینداشته و خ یادیه مشقّت زک یباشد، در صورت
 برود. 

 . ک حجانجام مناس یبرا یافکداشتن وقت  -5
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فّل کمعاش خود و افراد تحت ت ۀی ادامه براک یاشهیسب و پکا ی کا ملیمال  ،با رفتن به حج -6
 و یـا  مغـازه ی، شـاورز کن یناچار شود مـثالً زمـ   ی رفتن به حجن اگر برایدارد، از دست ندهد، بنابرا

کنـد و پـس از    ی اسـت، صـرف حـج   اج ویـ ه مـورد احت کـ ا منبـع درآمـدش را   یـ ن را بفروشد یماش
 یزندگ یند نداشته باشد و براکاش را اداره آن خود و خانواده به وسیلۀه ک یزی، چبازگشت از حج

 ست. یبر او واجب ن یع نبوده و حج، مستطیفتدبه زحمت ب

3239 مسئلۀ فّلش به زحمـت  کتحت ت ۀب با وضع و خانوادکی متناسمل ه وبدون خانه ک یسک
بـر او واجـب    ی حـج شود، وقتیازش برطرف نمی، نکق اجاره و امثال ذلیافتد و بدون آن از طریم
وگرنـه   ،داشـته باشـد  را آن ا پـول یـ  داشـته باشـد   خودش یبرا کیملی به صورت اه خانهکشود یم

 ست. یع نیمستط

3231 مسئلۀ ا یـ از خود نداشـته باشـد    یاز بازگشت، مالبرود، اگر بعد  تواند به حجیه مک یزن
 یر باشد و پس از بازگشت با مشقّت و سختیشوهرش فق ، ولیا شوهر داشته باشدیبدون شوهر باشد 

ن اسـت و مخـارج او را   که مـتم کـ دارد  یاگـر شـوهر   یسـت، ولـ  یبر او واجب ن کند، حج یزندگ
ن مخارج پس از برگشـتن  یتأم یبرا ا درآمد مناسبیخودش مال  ، ولیشوهر ندارد اینکها یدهد یم

 شود. یع میرفت و برگشت را داشته باشد، مستط ۀیناگر هز تین حاالرا دارد، در ا

3231 مسئلۀ ۀیـ ته یا بـرا یـ  یاروان، راننـدگ کخدمت به حجّاج در  یبرا که در راه حج یسک 
هـر عنـوان   ا به یو  کاروان، ناظر، پزشک یروحان به عنوانا یشود، یر میاج به عنوان خبرنگارخبر و 

ـ  یمـ  و اوقاف و مانند آن، او را بـه حـج  اروانها و سازمان حجّ کها، از طرف بعثه یگرید  یبرنـد، حتّ
مال آرامش و بـدون زحمـت   کتوانند با یشوند و میفتا برده مإیأت همان و هیم به عنوانه ک یسانک

تـا وقـت برگشـتن     زیـ فّـل خـود را ن  کآورند و مخارج افراد تحت ت بجا کامل را با تمام مناسکحج 
 بـه عنـوان  بـر آنـان واجـب شـده و      کردند، حجف را قبول ین نوع خدمات و وظایه اک یدارند وقت

ه و منبع درآمـد مناسـب   یست بعد از بازگشت، سرمایافراد الزم ن این شود ویاالسالم حساب محَجّةُ
سـتطاعت و وجـوب   بـودن طـرف مـانع ا   ون ین موارد، مدیز در ایداشته باشند و ن ین زندگیتأم یبرا
 شود. ینم حج

3235 مسئلۀ  ،مخـارج رفـت و برگشـت    یاهیـ ریا مجتمـع خ یـ الت، سازمان و کیا تشیاگر فرد ،
ه او به حجّ رفته، ک، در آن مدّت یفّل وکرا به همراه مخارج خانواده و افراد تحت ت یسکسفر حجّ 

 یشود، ولـ یصل مشود، چون استطاعت حاینه را ببخشند، حجّ بر او واجب مین هزیبدهند و به او ا
رد و از او پـس  یـ گین بذل صـورت مـ  یه اکنان داشته باشد یه اطمک ینند، در صورتکاو ن کاگر مل

ا یـ ننـد و ببخشـند   کرا بـه او هبـه    یاگر مقـدار همچنین  بر او واجب است و یرند، باز هم حجگینم
 یبـر و  که حج تآنس برود، اظهر کنند او به حجنند و در ضمن شرط کاو مباح  یبرارا آن تصّرف
ه با آن کنداشته باشد  یزیبعد از برگشتن چ یبرا اینکها یمقروض باشد و  ولو اینکه ،شودیواجب م

او دون شـأن و   یاگر قبول بـذل و بخشـش بـرا    یند، ولکن یاش را تأمبتواند مخارج خود و خانواده
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 ست. یردن آن واجب نکگردد، قبول  یموجب ذلّت و خوار

3236 مسئلۀ ز یـ بر او واجب شـود و او ن  کنند و حجرا قبول  یسکمخارج  هک یدر تمام موارد
دا یپ یبعداً مالچنانچه  ند وکیت میفاکاالسالم، حَجّةآورده باشد، از  را بجاآن به حج رفته و اعمال

 اط است. یست دوباره حجّ برود، اگرچه مطلوب و مطابق احتیع شود، واجب نیند و مستطک

3233 مسئلۀ ا یـ خود  یبرا یسکه کند یگو یبه حجّ« یقاتیم حجّ. »یا بلدیاست  یقاتیا می حج
 یه انسـان بـرا  کـ ند یرا گو ی، حجّ«یحجّ بلد»ند. ک یقاتها قصد حجاز م یکیاز  یگریابت از دیبه ن

 -زان در وجـوب حـجّ  یـ نـد. م کت کـ حر یت حج، از بلد و شهر خود به نیگریابت از دیا به نیخود 
در وطـن خـود    یسـ کن اگـر  ی، بنـابرا اسـت در آنج ه فعـالً کاست  یاستطاعت از محلّ -االسالمحَجّةُ
اگرچـه مـثالً    ،سـت یست، حجّ بر او واجب نیع نین است و با توجّه به مخارج در آن محل مستطکسا
قاتهـا رفـت،   یاز م یکـی به  یارکاگر به سبب ضرورت  یاستطاعت داشته باشد، ول یقاتیحجّ م یبرا

ه را کـ آن طیشـرا همۀ با  در آنجا استطاعت حج ه جدّه رفت وب یارکت و انجام یمأمور یفرضاً برا
 ند. کیت میفاکاإلسالم ةُحجبر او واجب است و از  یح داده شد، به دست آورد، حجقبالً توض

3238 مسئلۀ  ی ر وابسته به آن برایوابسته و غ یومت و سازمانهاکه از طرف حک ییشورهاکدر
ه کـ  یوجـود نـدارد، افـراد    حـج  ی رفتن بـه برا یگرینند و راه دکیم یسینوی بعد نامدر سالها حج

ند و اگـر  کشان اصابت ناگرچه در آن سال قرعه به نام ،کننداستطاعت دارند، واجب است ثبت نام 
و از  ید در هر فرصتیشان آمده و مستقر شده است و بابر عهده کنند، حجرده و ثبت نام نک یوتاهک

ع خواهـد شـد و بـا    یمسـتط  یزوددانـد بـه   یم یسکاگر  حتی ،ن به حجّ واجب بروندکق ممیهر طر
ن فـرض اگـر   یند بعداً موفّق نخواهد شد، با اکه اگر االن ثبت نام نکن دارد یقیع نبودن یوجود مستط

 ند. کد ثبت نام یتواند بایم

3232 مسئلۀ  ه کـ  یآورد، در صـورت  بجـا  کـه حـج  ر شـده باشـد   یـ اج یسکاگر انسان از طرف
ر یـ را اج یه وکـ یسـ کد از یـ بفرستد، با خود یرا به جا یگریس دکخودش نتواند برود و بخواهد 

ر شده باشـد، اجـازه گـرفتن    یب و مباشرت اجیاعم از تسب به عنوانرد و اگر از اوّل یرده، اجازه بگک
 ست.یالزم ن

3290 مسئلۀ  یبر گردن و یر شود، چون حجاورد و بعد فقین بجا یع شود و حجمستط یسکاگر 
یچ عنـوان نتوانـد بـه    اورد و اگر به هـ یب بجارا  یفتد حجمستقر شده، واجب است، اگرچه به زحمت ب

ا یـ ند و کر یحج اج یاو را برا یسک ،خدمه به عنوانا یر شدن یق اجیبتواند از طرچنانچه  برود، حج
ه برود و در صورت خدمه بودن کاروان در خدمت حجّاج باشد، واجب است به مک ۀبه عنوان خدم

ر شدن یو در صورت اج بجای آوردرا هم  خودش را انجام دهد و اعمال حجّ یخدمات یارهاکد یبا
 یسکه رفته و حجّ کد به می، بایفتدر بیاز آن سال به تأخ یاه حجّ اجارهکند کننده قبول نکر یاگر اج

 ینـد، ولـ  کخـود حـجّ    یه بماند تا براکگر در میو بعد تا سال د بجای آوردر شده یش اجیه براکرا 
را سـال   یاه حـجّ اجـاره  کت هم بدهد ید بدهد و رضاه اجرت را نقکرد کننده موافقت کر یاگر اج
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انجـام   کننـده حـج  ر یـ اجیخودش و سال بعد را برا ید با آن پول سال اول را برایبعد انجام دهد، با
 دهد. 

3293 مسئلۀ ه کر به میو تأخ یشده است، بدون سست یع مالیه مستطک یاگر انسان در همان سال
به عرفات و مشعر نرسد،  که دستور داده شده یشرعدر وقت  لیبرود و اعمال عمره را انجام بدهد و

)زمان مـورد نیـاز اعمـال حـج را نداشـته       نداشته است یاستطاعت زمان از همینجا معلوم می شود که
 یاگر سـالها  ، ولیستینباشد حج بر او واجب نمالی ع یبعد مستط یه در سالهاک یدر صورت .(است

در همـان  اگـر   اینکـه ما کند، ک یفتد، واجب است حجع بوده و نرفته، اگرچه به زحمت بیقبل مستط
انـداخت و   رید و عمداً به تأخیرسیرد، به موقع به عرفات و مشعرالحرام مکیت مکزودتر حرسال، 
ولو رده و هر طور بشود، کدا یبه استقرار پ ید، وجوب حجنرس یو نه اضطرار یارین، نه اختیبه وقوف

  3.بجای آوردد حجّ را یبا زحمت، با
3299 مسئلۀ  ا بـه سـبب   یـ ر شـود  یـ ه نرود و بعد فقکبه م هع شدیه مستطکاگر از همان سال اول

هم نداشته باشـد   یدیو ام بجای آورده برود و حجّ کنتواند به م یگریا به هر عذر دی یضی، مریریپ
رد تا از یب بگیرا از طرف خود نا یسکبایستی اط واجب ینده بتواند به حجّ برود، بنا بر احتیه در آک
ه کـ بفرسـتد   ی را بـه حـج  سکن موارد بهتر است یا یو در تمام بجای آورداعمال حجّ را  یف وطر

 د. رومیحج  بار بهین اولبرای 

  
 نیابت در حجّ، شرایط نایب و احکام آن

3291 مسئلۀ ه آثـار مـرگ را در   کـ  یه حجّ بر او واجب شده و نرفته است، در صـورت ک یسک
ردن از کـ ت یبعد از وصـ  یآورند و وقت بجا و حجی اه به جاکند کت یند، واجب است وصیخود بب

مـالش بردارنـد   سوم یکحجّ را از  ۀینهزهمۀ ه کرده باشد کت ین است وصکبار مم یکا برود، یدن
ن یت نامـه معـ  یدفعـه هـم در وصـ    یـک خواهند داشت و  ین صورت همه را از ثلث مالش بره در اک
ب از یـ ن صـورت اگـر گـرفتن نا   یـ نـد، در ا کیمـ  یابتیان حجّ نیت به اتیمطلق وصطور به ند وکینم
از اصل مال برداشـت   -قاتیبه مقدار حجّ از م -ان داشته باشد، مخارج حجّکقاتها امین میتریکنزد
ت برداشـته  یـ از اصـل مـال م   همـۀ مخـارج حـج   ن نباشد، کقات ممیب گرفتن از میشود و اگر نایم
 گردد. یم میان ورثه طبق مقررات ارث تقسیم یشود و مابقیم

3291 مسئلۀ ر را یـ ط زی، واجب است شـرا بجای آورد یب حجنا به عنوانخواهد یه مک یسک
 دارا باشد: 

 اط واجب بالغ باشد. یبنا بر احت -3

                                                             
  . تفصیل احکام این بخش در مناسک حج آمده است.3
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 عاقل باشد.  -9

 باشد.  یدوازده امام ۀیعش -1

 دهد. یه اعمال را درست انجام مکنان باشد یمورد وثوق و اطم -1

 مرشد، بداند.  کمکبا ولو را  کام حجشود، اعمال و احیب میه ناک یوقت -5

ا حـجّ  یاالسالم حَجّة یوعهدۀ واجب مشغول نباشد، مثالً در  اش به انجام حجدر آن سال ذمّه -6
 در همان سال داشته باشد. را آن نبجای آورده توان ک طوریبهن نباشد یمع ینذر

ب شود از طرف ین اگر ناینابرامعذور نباشد، ب ی از اعمال در حجا بعضین تمام بجای آورداز  -3
د یخود بفرستد، با یرا به جا یگریس دکه برود و بخواهد کبه حجّ رود و خودش نتواند به م یسک
 رد. یرده اجازه بگکر یه او را اجک یسکاز 

3295 مسئلۀ کنـون  ه تـا  ک یسک یعنی« صَروره»ابت یز است و نیس جاکابت زن از مرد و بالعین
ه از کـ ر یـ ب و اجیـ نند. ناکابت، صروره را انتخاب نیتر است در ناگرچه به ،ز استیز جاین حج نرفته
ر یـ ه او را اجکـ  یسـ کعنـه و آن   د از طرف منوبٌیآورد، طواف نسا را بایم ی حج بجاگریطرف د

 شود. یر حرام میبر اج -ا مردیزن  -همسر ،اوردین بجاو اگر  بجای آوردرده است، ک

3296 مسئلۀ ع، حجّ إفـراد و حـجّ قِـران؛ حـجّ تمتّـع      بر سه قسم است: حجّ تمتّ یلّطور کحج به
شتر باشد؛ حجّ إفـراد و قِـران   یا بیه معظّمه شانزده فرسخ کشان تا می است که فاصلۀ وطنسانک ۀیفوظ

متر از شانزده فرسـخ باشـند، البتّـه در    فاصلۀ کا اطراف آن تا یه که اهل خود مکاست  یسانوظیفۀ ک
تواننـد بـه حـجّ إفـراد     یمـ را آن ذور بودن از حجّ تمتّع،ا معی یضیاز افراد به سبب مر یبعض یموارد
مره تمتّع جلـوتر  هستند، منتها در حجّ تمتّع، ع کن سه قسم حجّ، در نوع اعمال مشترینند. اکل یتبد

 یقعـده و ذ یذ -حـجّ  یهاسال و در ماه یکد در یه باک یطوربهبوده و وابسته به حجّ است،  از حج
جداسـت؛   کامالً مستقل و از حـج ه شوند، امّا در حجّ قِران و إفراد عمره بجای آورد -االسالم حَجّةُ

در حـجّ قِـران    یولـ  مِناسـت ردن واجـب و از اعمـال   کـ  ی، قربـان مِناد قربان در یدر حج تمتّع، روز ع
همـراه   مِنـا د در یـ است از اوّل مقرون با احرام است و واجب است تا روز ع« یهَد»ه همان ک یقربان
د، امّـا در حـجّ إفـراد اصـالً     یـ اشعار و چـه تقل  به وسیلۀن شده است چه ییذبح تع یبراباشد و  یحاج
ز یـ ن یگـر ید یست، اگرچه مستحب است؛ البتّـه تفاوتهـا  یردن واجب نبوده و جزء اعمال نک یقربان

 ست. یر آنها نکذ یها مناسب بران نوع رسالهیر شده و اکمفصّل ذ یتابهاکه در کهست 

  
 حجّ تمتّعصورت 

شوند یده میتمتّع و حجّ تمتّع نام ۀکه عمراست  یاز دو واجب و دو عمل عباد یبکیحج تمتّع تر
 شود: یان میر بیز به ترتیبفشرده طور به و

 تمتّع  ۀعمر -الف
3293 مسئلۀ تمتّع شش امر واجب است:  ۀدر عمر 
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 تمتّع.  ۀیت عمرن -3

 : ز واجب استیدر احرام سه چ ؛یقاتهااز م یکیاحرام بستن از  -9
 ت و قصد احرام. ین -الف

 نامند. یم« رداء»را  یگریو د« ازار»را  یکیه کدن دو لباس احرام یپوش -ب

ـ  یکالَ شَرِ یک، لَبَّیکأَللَّهُمَّ لَبَّ یکلَبَّ»ن نحو: یگفتن به ا یعنیه، یتلب -ج ، إِنَّ الْحَمْـدَ وَ  یـک لَبّ کلَ
 «. یکلَبَّ کلَ یک، الَ شَرِ(ک)لَ کوَ الْمُلْ کلَ لنِّعْمَةا

 ۀکنـد و هفـت مرتبـه دور خانـ    ند، از حجر االسود، شـروع  کب طواف ین ترتیخدا را بد ۀخان -1
شـود و شـوط هفـتم را در مقابـل     یشوط گفته مـ  یکخدا،  ۀبچرخد، به هر گردش به دور خانخدا 

 ند. کختم  حجر االسود شروع و به حجر االسوداز  یعنیند کحجر االسود تمام 

: بعد از اتمام طـواف واجـب، پشـت مقـام     بجای آوردب ین ترتیتمتّع را به ا ۀعمر نماز طواف -1
 تمتّع بخواند.  ۀیت نماز طواف عمرعت نماز مانند نماز صبح به نکرد و دو ریم قرار گیابراه

ت کـ ، حربجـای آورد تمتّع را  ۀآنکه نماز طواف عمربعد از  یعنیند، کن صفا و مروه یب یسع -5
ه از صـفا  کـ ب ین ترتیند، به اک یند، سعهست وه معروفکه دو کوه صفا و مروه را کان دو یو م ندک

ه د باشد و هر مرتبـ یهفت مرتبه با یند و به مروه برود و از مروه به صفا برگردد و تعداد سعکشروع 
 یـک ن رفتن از صـفا بـه مـروه    یند، بنابرایگویم« شوط» یکخدا  ۀرا مانند دور زدن در اطراف خان

 یتمام شود، سـع  اینکه هفت شوطن طور تا یازگشتن از مروه به صفا شوط دوّم است و همشوط و ب
 ند. کرا از صفا شروع و به مروه ختم 

ت یقصد قربت و امتثال فرمان خداوند و با ن یرد، براکرا تمام  یسع آنکهبعد از  یعنیر، یتقص -6
و ماننـد   یچیش خود را با قیا ریب سر، شار یاز مو یمکا یا پا یدست  یاز ناخنها یخالص، مقدار

از  ینـد و هـم مقـدار   کوتاه که هم ناخن را کن است یتر ایکاط نزدیند و بهتر و به احتکوتاه کآن 
 ست. ین یافکندن مو کدن سر و یمو را و تراش

  
 حجّ تمتّع -ب

3298 مسئلۀ  :در حجّ تمتع چهارده امر واجب است 

 ت حجّ تمتّع. ین -3

معظّمه به قصـد   ۀکد از میدر احرام حجّ با اینکهجز  ،تمتّع است ۀعمرم و آن مانند احرام احرا -9
 حج تمتّع احرام ببندد. 

ت احرام حجّ تمتّع محرم شده است، ظهر روز عرفه، یه به نک یسکآن  یعنیوقوف در عرفات  -1
ا بـر  ند و بنـ کت وقوف یدر عرفات باشد و در آنجا ن ی، به قصد قربت و امتثال امر الهالحجّهذینهم 
 در آنجا بماند.  یاط واجب از اوّل ظهر روز نهم به عرفات برود و تا غروب شرعیاحت

از انجـام وقـوف در عرفـات، هنگـام      پـس  یه حـاج کـ ب یـ ن ترتیوقوف در مشعرالحرام، به ا -1
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ه نماز مغـرب و عشـا را در مشـعر    ک یطوربهند، کوچ کد به مشعرالحرام ید قربان، بایب شب عوغر
د به قصد قربت و امتثال فرمان خداوند، انجام شود یز از عبادات است و بایدر مشعر ن بخواند، وقوف

د یـ اط واجب، شب دهم را هم باید است و بنا بر احتیو وقت آن از طلوع فجرتا طلوع آفتاب روز ع
 سر برد. طلوع فجر به قصد قربت در مشعر به تا 

 از:  عبارتندد قربان یدر ع مِناواجبات 

م یاز حضـرت ابـراه   یرویـ گ به آن محل بـه پ یزدن هفت ر یعنی، «عقبه»ا ی یعقب ۀری جمرم -5
 رد و به او سنگ زد. ک یطان را رمیان شکن میه در اک یلخل

نها یر از ایند و غک یا گوسفند، قربانیر است در آن روز شتر، گاو یانسان مخ ؛ کهکردن یقربان -6
 ند. کیت نمیفاکگر یوانات دیح

شـان  ین حجّاولـ  هک یمرد در صورت یر. حاجیتقص -ردن مو و ناخنکوتاه کا یسر و  دنیتراش -3
 یدن مویتراش) حلقبین نباشد،  انشحجّ نیاول ، ولی در صورتی کهاطاً سرشان را بتراشندیباشد، احت

 . دکننر ید تقصیر است ، اما زنان فقط بایمخ ریتقص و (سر
 ه عبارت است از: کرّمه کم ۀکاعمال م

 .وافط – 8
 .نماز طواف -2
 .ن صفا و مروهیب یسع -30
  .طواف نسا -33
 . ءنماز طواف نسا -39

 ه عبارت است از: ک الحجّهذیزدهم یها سیبعض یازدهم و دوازدهم و برای یدر روزها مِنااعمال 

 . مِناشب ماندن در  یعنیتوته، یب -31
گانـه  یک از جمرات سـه د به هر یو در هر روز با یو عقب ی، وسطیاول ۀگانی جمرات سهرم -31

 گ بزند. یهفت ر

  
 مفرده ۀعمر

3292 مسئلۀ از آن به حـجّ   یات اسالمیه در رواکمفرده است  ۀکده، عمراز مستحبّات مؤ یکی
شده  یشترید بکیو در ماه رجب تأ بجای آوردتوان یر شده است و در تمام اوقات سال میاصغر تعب
 از:  عبارتنداست،  مفرده الزم و شرط ۀکه در عمر ییزهایاست. چ

دن یتراش -6ن صفا و مروه، یب یسع -5نماز طواف،  -1خدا،  ۀطواف خان -1احرام،  -9یت، ن -3
ام مـ د تیـ ز از عبـادات اسـت با  یمفرده ن ۀنماز طواف نسا. چون عمر -8نسا، طواف  -3ر، یا تقصیسر 

از موارد  یکام هر کج و احح مسائلل یابد. تفصیانجام  یاعمال آن با قصد قربت و امتثال فرمان اله
 شود. یان میب ک حجات آنها در مناسیام حجّ و عمره و خصوصکو اح



 

 

 
 

 بخش ششم: 

 احکام دفاعی

 
 
 

 احکام کلی جهاد و دفاع

 جهاد، دفاع واهمیت آنها
م بـه  یبـه ضـمّ جـ   « جُهـد »ا از یـ  و وشـش کتالش و  یم به معنای، به فتح ج«جَهد»شه یا از ریجهاد 

ن اسـالم  یت دیجامع ۀین بوده و نشانات دیان و ضرورکاز ار یکیرو و توان است و یصرف ن یمعنا
ننـد و بـا   کخـود اسـتفاده    یرویـ ن اصل، اسالم از مردم خواسته است از تمام توان و نیاست. مطابق ا

ت یـ مکحا یهـا نهیج آنها، زمیانات و بسکاز تمام ام یریگی مناسب و با بهرهزیری و برنامهسازمانده
 آورند.  به وجودرا  یانسان یواال یو ارزشها یام الهکدن اسالم، احیبخش

ن بـه شـمار   یـ از فـروع د  اینکـه ت، شرافت و عظمت امّت اسالم است و بـا  یثیجهاد منشأ عزّت، ح
جهـاد   ۀبـه انـداز  دام کـ چ ین هیان فروع دیدر م یرد، ولیگین قرار نمیف اصول دیرود و در ردیم

م یرکـ ن امر در خود قـرآن  یا ۀیشقرار نگرفته و ر یات و رهبران الهی، رواد اسالمکیمورد توجّه و تأ
ت آن و ضـرورت و لـزوم   یـ جهاد و اهمّ ۀیضاصل فر دربارۀ یات فراوانیز آیتاب عزکن یاست. در ا

ات یـ ن آیـی ر و تبیدر تفس یادیات زیه به تبع آن رواکآن آمده است  ۀکات و فلسفجهاد و آثار و بر
در  ینع آن از طـرف معصـوم  یـ گـاه رف یلت و جایام و فضـ ک، ضوابط، احح حدودیجهاد و تشر

 م اسـالم کـر ی ا، باب علم نبانیعیار امّت اسالم قرار داده شده و از جمله از امام اول شیاخت
بـه  را آن عـالم  یه خـدا کـ بهشت است  یاز درها یجهاد در راه خدا در»ه فرمود: کنقل شده است 

ر از یغ یگریچ دستورالعمل دیو به اعتقاد ما اگر در اسالم ه 3«ستی خاص خود گشوده اایاول یرو
ات، پنـد و  یند اسالم، صِرف اخالقکبود تا اثبات  یافکن یو وسعت نبود، هم ین گستردگیجهاد با ا

                                                             
   .  31از ابواب جهاد العدو، ح 33الشّیعه، کتاب الجهاد، جوسائل. 3
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 یق مـردم بـه زهـد و وارسـتگ    یتشـو  یبـرا  کیست. اسالم تنها مناسین یو روان یح روحیاندرزو نصا
ات یـ و ح یراه و رسـم زنـدگ   ۀکننـد ن یـی ه تبکاست  ین جامعیه دکبل ،ستیفرد ن یو اخالق یمعنو
اسـت و جهـاد    یرکـ و ف ی، اخالقـ یاسـ ی، سی، فرهنگـ یفّـل روش اجتمـاع  کو مت یو اجتمـاع  یفرد
 هاست. نهیاسالم در تمام زم ینیتحقّق ع ۀکنندن یتضم

 . یو جهاد دفاع ییاند، جهاد ابتداردهکم یعظام جهاد را به دو قسمت تقس یفقها
ن بـه  یامـام مسـلم   یبه فرمانـده  یه مسلمانان و نظام اسالمک یعبارت است از جهاد ییجهاد ابتدا
، یمنطقـ  یوگوی و گفتان و معاندان با اسالم و قرآن، به اسالم، آزادکافران، مشرکمنظور دعوت 

ان یـ روان ادیـ تـاب و پ کاهـل   -یسـان کمان یاز نقض پ یریا جلوگیآن  یایعدالت و اح یاجرا یبرا
گران یان و شورشاغیاز شورش و نفوذ  یریگیشاند، پیمان بستهعهد و پ یه با نظام اسالمک -یدیتوح

باشـند و چـه وابسـته بـه خـارج، انجـام        یچـه داخلـ   ینسبت به نظام اسـالم گر و افراد مسلّح و آشوب
عتقـادات و  و ا یعـ یو طب یت و حقوق فطریم انسانیدفاع از حر یبرا ییدهند. در واقع جهاد ابتدایم

سـت،  ین یشور اسالمک یو گسترش مرزها ییشورگشاکانسانهاست و هدف از آن  یمذهب یباورها
نند و تحت سلطه ک یور بتوانند راحت زندگکآزاد و ف یه در آن انسانهاکاست  ییجاد فضایه اکبل

شـه  یاند ور کو ابراز ف یانجام دستورات خداوند یبرا ینبوده و بستر مناسب یطانیش یو نفوذ قدرتها
 نند. کدا یپ

بـه مـرز و بـوم مسـلمانان تجـاوز       -ه باشدکس کهر  -ه دشمنکاست  یوقت یدر واقع جهاد دفاع
دا یـ معنا پ یوقت یبر آنان باشد و اساساً جهاد دفاع یو اقتصاد ی، فرهنگیاسیس ۀکند و در صدد سلط

ن اسـت جهـاد   کـ ن ممیرد، بنـابرا یـ صورت گ یا گروهیومت کاز قِبَل ح یه تجاوز و تعدّکند کیم
ان یه اشرار و قاچاقچک یا وابسته به خارج هم رخ بدهد، وقتی یان مسلّح داخلیدر برابر شورش یدفاع

مسـلّح در برابـر    یروهـا یسـازند، قـرار گـرفتن ن   یآورند و آن منطقه را ناامن میهجوم م یابه منطقه
 است.  یق جهاد دفاعیشان از مصادیا

3210 مسئلۀ بلـوغ،   -3ر را داشته باشند: یط زیه شراکب است واج یسانکت در جهاد بر کشر
 -8ر نبـودن،  یـ گینزمـ  -3ر نبـودن،  یـ پ -6، یینـا یب -5ت، یـ و حرّ یآزاد -1مرد بودن،  -1عقل، -9

 اش را درست انجام بدهد. فهیگذارد انسان وظیه نمک ییهای از مرضسالمت

3213 مسئلۀ رفتن از  یبرا و یکیتکتا اینکهست، مگر یز نیاست و جا یفرار از جبهه گناه بزرگ
 رو باشد. ین ۀیو ته یات، آماده سازکتدار یا برایگر یبه جبهه د یاجبهه

3219 مسئلۀ ۀیـ از بـه ته یـ جهاد ن ۀین اگر ادامهم است، بنابرا یه مالکبل ،ستین یجهاد تنها جان 
هسـتند و   یو ادواتـ  یانـات مـال  کام یه داراکـ  یسـان کادوات، مساعدت و بذل اموال دارد، بر تمام 

 نند. ک کمکتوان و قدرت  ۀبه اندازاجب است ن دارند، وکتم

3211 مسئلۀ ین مـادام یاسـت، بنـابرا   ییفاکل واجبات یاز قب یو دفاع ییت در جهاد ابتداکشر 
ا دفـاع  یط جهاد یه شراک یسانهمۀ کاز دارد، بر یاند و منطقه نردهکت نکشر یافک ۀبه اندازه افراد ک
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 را دارند، واجب است در جبهه حاضر شوند. 

3211 مسئلۀ شـوند، اگـر   یت فرزندان در جهاد و دفاع مـ کپدر و مادر مانع شر هک یدر موارد
شـان  یو تخصّـص ا  ییاراکـ ا یـ ت، یفـه و مسـئول  یوظبه صـورت   دفاع و جهاد ۀحضور آنان در صحن

شان یبر ا ینیعبه صورت  قت دفاع و جهادیانجام دهند، در حقرا آن گران نتوانندیه دکباشد  یطور
ا دفـاع واجـب   یـ ن طور نباشد و جهـاد  یاگر ا ، ولیر نداردین تأثپدر و مادر بر آ یواجب است و نه

ها حضور داشته باشد و پـدر  در جبهه یافک ۀکاردان، توانا و متخصّص به انداز یرویباشد و ن ییفاک
ز یشان شـود، مخالفـت بـا آنـان جـا     یا ینند و حضور فرزند در جبهه موجب ناراحتکو مادر هم منع 

 ست. ین

   
 شرایط آنجهاد ابتدایی و 

3215 مسئلۀ یاانات عدّهکه امکشود یواجب م یه است و زمانیفائکاز واجبات  ییجهاد ابتدا 
ادت یـ ر نظـر و ق یـ ط زیگر شرایو اطاعت مردم و د یاردان و آمادگک یروهایزات، نی، تجهیاو عُدّه

ط و آشـنا بـه زمـان،    یا مجتهد اعلم جامع شرایدر زمان حضور،  یب خاصّ ویا نای امام معصوم
ط بـه آنـان   یم شرع جامع شـرا کا حای رد و از جانب امام معصومیر، مدبّر و وارسته انجام پذیمد

 امر و دستور صادر گردد. 

3216 مسئلۀ الحجّـه و محـرّم  ذیقعـده،  الیرجـب، ذ  -حـرام  یهادر ماه ییشروع جهاد ابتدا- 
صـورت  ن یـ ه در اکـ حرام به مسلمانان هجـوم آورد   یهاه دشمن در همان ماهمگر آنک ،حرام است

 دفاع واجب است. 

3213 مسئلۀ  ز است: یجا هبا سه گروجهاد ابتدایی 

 ستند. ین یه در پناه نظام اسالمکو مجوس  یهود، نصاریتاب مانند کو اهل  یفّار حربک -3

نقـض   ، ولیاندرفتهیرا پذ یو مقرّرات نظام اسالم یت اسالمیمکتحت حا یه زندگک یفّارک -9
 اند. زدهبه هم ط را یرده و شراکعهد 

ر کـ و باطـل در ف  یطانیش یهازهیه بدون حق و قانون و با انگک یمسلّح یهاان و گروهیشورش -1
ومـت  کح ییجـا یا در فکر به دست گرفتن قـدرت و جابـه   یومت صالح اسالمکر حییو تغ یبرانداز

م کا حـا یـ  در برابر امام معصـوم  یدفاع از حقوق مردم و اصالح امور جار به عنوانا یهستند و 
جنـگ مـنظّم   به صـورت   چه -دست به شورش مسلّحانه بزنند یط و نظام مشروع و قانونیع شراجام
ومت کزده باشند و ح یارکن موارد اگر دست به یدر ا -کودتا یاو  یزانیپارت یهایا جنگ یکالسک

نـزده   یارکـ خواهد بود و اگر دست به  یبزند، جهاد دفاع یز در برابر آنان دست به اقدامین یاسالم
 یینـد، جهـاد ابتـدا   کاقـدام بـه جهـاد     یریگیشـ و پ یشـ یاندصالحبه خاطر  ینظام اسالم ، ولیشندبا

حساب شود،  یف جهاد دفاعیدائم در ردطور به سوّم ۀکه دست آنست یه اقوکن بلکخواهد بود. مم
 یه نظام صالح اسالمیعل یه دست به سالح نبرده و اقدام عملک یو مسلّح، مادامگر چون افراد شورش
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 برخوردار خواهند بود.  یگران از حقوق مساویرده باشند، مانند دکن

3218 مسئلۀ ر منعقد خواهد شد: یط زیبندد، با شرایفّار مکبا  یه نظام اسالمک ییقراردادها 

ا ساالنه و مانند یا سرانه و یات یمال ی، نوعیانکو م یط زمانیبا توجّه به مجموعه اوضاع و شرا -3
 رد. یات نگیتواند اصالً مالیصالح بداند م یر نظام اسالمنند، البتّه اگکآن پرداخت 

بـه دشـمنان و    یو اطّـالع رسـان   یو جـان  یمال یرسان کمکه نظام، یرتوطئه علینظ ییارهاکاز  -9
ه در اسـالم  ک ییزهایمسلمانان، تظاهر و تجاهر به چ کت کت ۀکنجت، آزار و شیمخالفان اسالم، اذ

و مانند آن، اجتناب و  یو هرزگ ی، بدحجابیحجاببی ،یخوارگیمحرام مسلّم است مانند تظاهر به 
 نند. کز یپره

اگرچه در  ،م و تابع باشندیتسل یومتکو مقرّرات عام ح یاسالم یقضا یام عمومکدر برابر اح -1
رده و به قضـات خودشـان مراجعـه    کخودشان عمل  ییتوانند مطابق مقرّرات قضایه میاحوال شخص

 نند. ک

3212 مسئلۀ اعم از اهـل   -فّارکن با یو دولت آن مطابق مصالح اسالم و مسلم یسالماگر نظام ا
قرارداد و تعهّـد و  شان امان بدهد، عمل مطابق آن یا به ایمان صلح منعقد سازد یپ -نکیتاب و مشرک

 ست. یز نیشان نقض نشده باشد، جایه از طرف اک یواجب و نقض آن، مادام ،امهنامان

3210 مسئلۀ صـالح بدانـد    یلمانان هسـتند، اگـر نظـام اسـالم    ه در حال جنگ با مسـ ک یفّارک
ا یـ رد یـ رد چـه نگ یـ بگ یزیـ ر شـده چ کـ شان قرارداد صلح ببندد، چه در مقابل قرارداد ذیتواند با ایم
به  یه الزم است، بستگک یگریط دیت و شرایفکیا ندهد و مدّت قرارداد و یفّار بدهد و کبه  یزیچ

 است. یومت اسالمکحعهدۀ  ص آن برین دارد و تشخیمصالح اسالم و مسلم

3213 مسئلۀ ان کافران و مشـر کواجب است مخالفان،  ییقبل از شروع جهاد ابتدا ینظام اسالم
ش به اسـالم و عـدالت   یند تا آنان گراکفراهم  ین دعوتیچن ینه را برایند و زمکرا دعوت به اسالم 

از دعـوت روشـن   ست و منظور یز نیمناسب، جهاد جا ۀینجاد زمینند، بدون دعوت و اکدا یپ یاسالم
اسالم و  یهاییباین زییو تب یگانه پرستی یشان به سویو خواندن ا ید خداوندیان توحیردن آنان و بک

 ه متناسب شئون حضرت حق است. کجهان، آن گونه  یخدا یمعرّف

3219 مسئلۀ جنگ و  ۀکن قرارداد متاریه در حال جنگ با مسلمانان هستند و با مسلمک یفّارک
ن یـ اند و ایدا کردهش پیه به اسالم گراکد یآبه دست ن و شواهد یاز قراگر ندارند، اگر یتعهّدات د
د یـ از مسـلمانان امـان داده شـود، با    یکـی ا یـ  ید، چه از طرف رهبـر یبه نظر آ ییامالً عُقالکاحتمال 

گـر  ین صـورت د یـ امـان نامـه شـود و در ا    یست از طرف آنان تقاضایب اثر داده شود و الزم نیترت
 ست. یز نیجنگ با آنان جا

3211 مسئلۀ  رند و یب قرار گید مورد آسیان آنان نباکودکان، زنان و کفّار و مشرکدر جهاد با
مسلمانان را  نهای از جانب آچ خطریاند و هر شدهیمسلمانان اسبه دست ه ک یافرکان یجوی جنگحتّ
 شوند. یبرخوردار م یامالً از حقوق مشروع و قانونکرند و یقرار گ ید مورد تعدّیند، نباکید نمیتهد
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3211 مسئلۀ ن درآمده اند و یه به اسارت مسلمکفّار ک یجنگ یبا اسرا یومت صالح اسالمکح
 یت مصالح اسالمیط و رعایشرا ۀبا توجّه به مجموع -یان جنگبا پا -نندکیم یتحت اسارت زندگ

 تواند انجام دهد: یم ینه رااز سه گز یکی

ـ  کجانبه آزادشـان   یکو  قرار داده و بال عوض یآنان را مورد منّت و رأفت اسالم -3  ینـد و حتّ
 آن، آزاد بگذارد.  ۀیوماندن و ش یز جایط آن و نیو مح یدر انتخاب نوع زندگ

 رد. یند و بگکمطالبه  یزیچ یدر مقابل آزاد ساز ، ولیندکآزادشان  -9
 یشان بـه سـو  یجذب ا یه در اسالم آمده است، براک یام خاصکژه و احیبا مراعات حقوق و -1

 برده از آنان استفاده شود.  به عنوان، یدر جامعه اسالمشان ضماسالم و ه

3215 مسئلۀ شـوند،  یگرفتـه مـ   یشوند و نه به بردگیم نه کشته (ۀاگران مسلّح )بُغآشوبی اسرا
 یم اسـالم کن صـورت حـا  یشان احساس خطر شود، در ایا ۀیاز ناح اینکهمگر  ،د آزاد شوندیه باکبل

ت فتنـه و توطئـه را داشـته    یـ زکگران مسلح مرکه آشوب یرد و در صورتیگیم میمطابق مصالح تصم
توانـد  یگردنـد، مـ  یت ملحـق مـ  یزکاحتمال بدهد اگر آنان آزاد شوند به مر یم اسالمکباشند و حا

 ند. که در حال جنگ هستند عمل ک یسانکمطابق مصالح با آنان، مانند 

   
 دفاع از حقوق شخصی

3216 مسئلۀ  ا به هـر مسـلمان   یو  یاز بستگان و یکیبه انسان، ناموس او،  یا گروهی یسکاگر
 ولو اینکه ،ندکن دفاع کتواند به هر نحو ممیشتنش را داشته باشد، او مکند و قصد کحمله  یگرید

 یند، مادامکننده واجب است تالش کدفاع بر البتّه  .ین رفتن مهاجم شودشته شدن و از بکبه  یمنته
دادن  یق فـرار یشده از طر یار خشن نزند، حتّکوجود دارد، دست به  یترتر و آسانفیراه خف که
 ردن. کا فرار یو 

3213 مسئلۀ  نتوانـد از خـود و    ییه بـه تنهـا  کـ  یرد، در صـورت یـ مورد تهاجم قرار گ یسکاگر
گـران هـم   یبخواهـد و بـر د   کمـ که باشـند،  کگران، هر یند، واجب است از دکناموس خود، دفاع 

 نند. ک کمکواجب است 

3218 مسئلۀ  ا بسـتگان او، هجـوم آورد، انسـان حـق دارد بـا      یاگر دزد به قصد بردن مال انسان
 شود.  یشته شدن دزد منتهکبه  ولو اینکهند، کدفاع  یت مراتبرعا

3212 مسئلۀ ه واجب است، دفاع ک یزیس و چکا هر یه انسان از خودش، ناموسش ک یهنگام
ه مراتـب  ک یوارد شود، در صورت یا نقص عضوی ی، جانیان مالیند، اگر به شخص متجاوز زکیم

وارد شـود،   یانیـ ننـده ز کمهـاجم بـه دفـاع     یاگـر از سـو   ، ولیستیرده باشد، ضامن نکت یرا رعا
 مهاجم ضامن است. 

3250 مسئلۀ  نـد،  که قدرت هجـوم را از او سـلب   کند کبر مهاجم غلبه  یننده طورکاگر دفاع
ر یـ شـد و اگـر قـرار بـه تعز    کا بیند ک ین به بعد، حق ندارد در مقام دفاع او را بزند، زخمیمدافع از ا
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 م شرع باشد. کد با نظر حایشد بابا

3253 مسئلۀ از زنـان   یکـی ا یـ از محـارم خـود    یکـی ا یـ را با همسـر، دختـر و    یه اجنبک یسک
ی و تجـاوز بـه   قصد تعـدّ  یه آن مرد اجنبکند کن یقیند و یاز زنان مسلمان بب یکیا با یشاوند و یخو

به  ولو اینکه ،ندکدفاع نان آیم از حر کن و معقولمم ۀیوله و شیواجب است به هر وس ،آنان را دارد
 ینـد و در صـورت  کت یـ در هر حال واجب است در دفاع مراتب را رعا .ینجامدمتجاوز بشدن شته ک
در صـورت عـدم    ، ولـی ستیرده باشد، خسارات وارده بر مهاجم را ضامن نکت یه مراتب را رعاک

 اط ضامن است. یت، بنا به احتیرعا

3259 مسئلۀ  دن بدن یا دیافراد  یو اسرار شخص بر ناموس یآگاه یبرا یا دستگاهی یسکاگر
ا یـ نـد  کنگـاه  را مـردم   ۀین، شـنود و امثـال آن درون خانـ   دوربـ  به وسـیلۀ ا ی یق عادینامحرم، از طر

شـود و در صـورت    یر داده و نهـ کاوّل تـذ  ۀد و بشنود، واجب است در مرحلنکشان را ضبط یصدا
ا یننده کشته شدن نگاه کا یه مجروح شود، اگرچه ب یرید جلوگیبا یت مراتب دفاعبا رعا ییاعتنایب

ب دستگاه و مانند آن ین شود و اگر موجب تخریب دستگاه و دوربیا موجب تخریانجامد یشنونده ب
 ست. یننده ضامن نکگردد، خراب 

3251 مسئلۀ  ننـده  کواجـب اسـت؛ هـر چنـد دفـاع       یز و در مـوارد یدفاع از جان و ناموس جـا
 ، ولیشته شودکا یند و یب ببین است آسکاه دفاع ممه در رکن داشته باشد یقی یا حتّیاحتمال بدهد 

شـته شـدن خـود نداشـته     کن بـه  یقـ یه کز است یجا یند، وقتکاگر در راه دفاع از مال بخواهد اقدام 
 . آنست سکاط در عیه احتکبل ،باشد
3251 مسئلۀ  را دارد و در  یا نـاموس و یـ قصد هجوم به جان، مـال   یسکند کاگر انسان گمان

رده، کـ ند مهاجم است وارد سازد و بعد معلوم شود اشتباه کیر مکه فک یسکبر  یمقام دفاع خسارت
 خسارات وارده را ضامن است.  ، ولیردهکاگرچه گناه ن

3255 مسئلۀ نـد، آن شـخص   کحملـه   یسکاست، به  یگریه متعلّق به دک یاوان درندهیاگر ح
 یبیآساگر ال ن حیند و با اکت یند و در دفاع از خود اگر مراتب را رعاکحق دارد از خودش دفاع 

ا در دفـاع خـالف عـدل    یـ نـد  کت نیمراتب را رعااینکه  مگر ،ستیوان وارد شود، ضامن نیبه آن ح
 ن صورت ضامن است.یدر ا کهکند رده و تجاوز کعمل 

  
 احکام امر به معروف و نهی از منکر

ارت و اعمال نظ یعنیر است و آن کاز من یامر به معروف و نه ین واجبات اسالمیتراز مهم یکی
ت آحاد جامعه یو احساس مسئولّ یات جمعینترل و اصالح جامعه و اعالم حک ی، برایمراقبت عموم

د نسـبت بـه   یـ همـه با  یدهـد. در نظـام اسـالم   یمـ  یه در اجتمـاع رو کـ  یاناتیدر برابر حوادث و جر
بـه  گر را یدیکـ یگـران خـود را مسـئول بداننـد.     د یارهـا کنند و در برابر کفه یگر احساس و ظیدیک
بـه   یه افـراد، داعـ  کـ  یاننـد. در جامعـه  ک یها باز داشته و نهیدیها و پلینند و از زشتکها دعوت یخوب
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رده و بـر اعمـال هـم    کـ ت یگر احساس مسئولیدیکها هستند، هم آنان نسبت به یها و رادع از بدیکین
مطّلـع و آگـاه   آگـاه،  نا رد و افرادیگیح قرار میر صحیجه جامعه در مسیرد و در نتکنظارت خواهند 

نند و در کین، صاحبان قدرت خود را بدون ناظر و رها احساس نمین چنیا ییخواهند شد و در فضا
 ۀیم، رابطـ رکـ ل قـرآن  یـ ن دلیرد. به همکارها و رفتار با مردم، از راه درست عدول نخواهند کانجام 

وَ »ن رابطه فرموده اسـت:  یداند و در همیم یولبه هم و همگان را نسبت  ییوال ۀین مؤمنان را رابطب
مردان همۀ  یعنی، 3«رِکَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْیأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یاءُ بَعْضٍ، یَبَعْضُهُمْ أَوْلِ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنَاتُ

ننـد و از  کیها امر مـ یگر را به انجام خوبیدیکه ک یطوربهت دارند یوالبه هم مان نسبت یو زنان با ا
 یومت هم سارکن مردم و حیه بکبل ،ستیجامعه ن یان افراد عادین نسبت، تنها میها باز دارند و ایدب

ومـت همـان   کت دارد مردم هم نسـبت بـه ح  یوال یومت نسبت به مردم نوعکاست. اگر ح یو جار
 روا و نگهبانهمۀ شما فرمان»ه فرمودند: کنقل شده است  اسالم یرابطه را دارند، از رسول گرام

امـر  »انـد:  ه فرمودهکت شده یروا ز از امام محمّد باقریو ن 9«یدگر مسئولیدیکد و در مقابل یهست
شـود  یض و واجبات برپا میر فرایآن سا به وسیلۀه کاست  یبزرگ ۀیضر فرکاز من یبه معروف و نه

 متعـال قـرار   یننـد، مشـمول غضـب خـدا    کیمـ  کر را ترکاز من یه امر به معروف و نهک یسانکو 
ت کار به هالکست و بدینار افراد ناشاکز در یسته و صالح نیشا ین صورت انسانهایرند و در ایگیم
آن  بـه وسـیلۀ  ه کـ اسـت   یف بزرگـ یـ لکا و روش صـالحان و ت یـ ضه راه انبین فرید ایرسند،.. بدانیم

 سـب و تجـارت و داد و  کشـود،  یامـن مـ   راههـا د؛ یآیگر واجبات به مرحله اجرا در میض و دیفرا
یده و دشـمنان و  نها آباد گردیشود، زمین میند، حقوق مردم تأمکیدا میستدها حالل شده و رونق پ

ب یمتعـال بـه شـع    یخـدا  .شـود یارهـا روبـه راه مـ   کشـوند و یشان به عدل و انصاف وادار مگردنک
فرمود: مـن از قـوم تـو، شصـت هـزار از خوبـان و چهـل هـزار از بـدان را عـذاب            یوح غمبریپ
فرستاد: خوبان  یعالم وح یخود، خوبان را چرا؟ خدا ین به جاکرد: پروردگارا بَداعرض  نم.کیم

 1«.ردندکغضب من غضب نبه خاطر رده و کت مسامحه یدر برابر اهل معص
  

 معروف و منکر
3256 مسئلۀ را آن ا مسـتحب و عقـل  یواجب را آن ه شرعکاست  یزیمعروف عبارت از هر چ

ح یذاتـاً قبـ  را آن روه و عقـل کـ ا میحرام را آن ه شرعکاست  یزیر چکذاتاً حَسن و خوب بداند و من
ر اسـت و  کح، منیروه و قبکز حرام، میز واجب، مستحب و حسن، معروف و هر چیبداند، پس هر چ

ف یر از وظـا کـ از من یسـت. امـر بـه معـروف و نهـ     ینیو اجتماع یان امور فردیم ین جهت فرقیدر ا

                                                             
  .33: بةتو. 1
 لجمعة.، کتاب ا360، ص3صحیح بخاری، ج. 9
    .  93مر بالمعروف و النهی عن المنکر، ح، باب األ380، ص6حکام، جتهذیب األ. 1
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ز در یـ ومت و مـردم ن کنند و حکفه عمل ین وظید به ایو با است و همه در برابر هم مسئولند یعموم
 نند. کفه عمل ین وظید به ایت دارند و بایگر مسئولیدیکبرابر 

3253 مسئلۀ شود، واجب یگفته م یبعد مسائله در ک یطیر با شراکاز من یامر به معروف و نه
 روه است. کما یمستحب  یز، امر و نهیروهات نکت و گناه است، در مستحبّات و میآن معص کو تر

3258 مسئلۀ ن اگـر بـا اقـدام    یاست، بنابرا ییفاکل واجبات یر از قبکاز من یامر به معروف و نه
معــروف و  ۀیــف ســاقط اســت و اگــر اقامــلکن مقصــود حاصــل شــود، تیلّفــکاز انســانها و م یبعضــ
داشـته و متوقـف بـر اجتمـاع آنـان       یع مردمیت وسکو حر یام جمعیاج به قیر احتکاز من یریجلوگ

 نند. کرده و اجتماع کام یاز قین ۀبه اندازب است باشد، واج

3252 مسئلۀ ن اگر امر و یبنابرا ،ر استیر احتمال تأثکاز من یط امر به معروف و نهیاز شرا یکی
دهند یه احتمال مکافراد  یبعض ، ولیستیاز افراد مؤثّر واقع نشود طبعاً بر آنان واجب ن یبعض ینه

 نند. کن افراد واجب است اقدام یر بگذارد، بر انند، اثکر کاز من یاگر امر به معروف و نه

3260 مسئلۀ د امـر بـه   یـ ه باکـ س کشود، آن یر واجب مکاز من یه امر به معروف و نهک یوقت
نـد و صِـرف   ک یر نهـ کانجام دهد واجب است در معروف امر و از من یر زبانکاز من یمعروف و نه

موجـب شـود، طـرف     یادآوریـ همـان   آنکـه نـد، مگـر   کیت نمیفاک یم شرعکان حیو ب یادآوری
 ماند. ینم یباق مسئله یبرا ین صورت موضوعیند، در اک کر را ترکمعروف را انجام دهد و من

3263 مسئلۀ اسـت و هـدف از   « یواجبات توصّل»ل یر از قبکاز من یوجوب امر به معروف و نه
 ر قصد قربتکاز من ین در تحقق امر به معروف و نهیبنابرا ،واجبات و منع محرّمات است یایآن اح
دا خواهـد  یـ رد، اسـتحقاق اجـر پ  یاگر قصد قربت صورت گ یدر برابر هر توصل ، گرچهستیشرط ن

 رد.  ک

  
 شرایط امر به معروف و نهی از منکر

3269 مسئلۀ  نـد، واجـب اسـت معـروف را از     کیر مـ کـ از من یه امر به معروف و نهکس کهر
شناسـد  یر را نمـ کـ ه معـروف و من ک یسکن یان آن دو را بداند، بنابرایص بدهد و فرق میر تشخکمن
 ند. کر کاز من یتواند امر به معروف و نهینم

3261 مسئلۀ ر سه شرط الزم است و بدون آنها امـر بـه   کاز من یدر وجوب امر به معروف و نه
 شود: کن است حرام هم ست و ممیر الزم نکاز من یمعروف و نه

دارد، اثـر   یامر و نهه متعلق ک یتیط و اهمّیشرا ۀی او با توجّه به مجموعاحتمال بدهد امر و نه -3
م یو دفع اتّهام از حر مسئلهت یان اهمّیدر حدّ ب یندارد، حتّ یچ اثرین اگر بداند هیداشته باشد، بنابرا

 ست. یر واجب نکاز من ی، امر به معروف و نهینین و عالمان دید

ار کـ اشـد گنـاه  یا مطمـئن ب ار بنا دارد گناه را ادامه دهد، اگر بداند کیا مطمئن باشد گناهبداند  -9
 ست. یر واجب نکاز من یدهد، امر به معروف و نهیادامه نم
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ا ظـن و گمـان   یـ ا مطمئن باشد یتر وجود نداشته باشد پس اگر بداند مهم ۀی مفسددر امر و نه -1
قابـل   یا مـال یـ  ی، عِرضـ یی، آبرویان جانیاو، ز یه از امر و نهکبدهد  ییا احتمال عُقالیند و کدا یپ

ن صورت امر به معـروف  یرسد، در ایگر مؤمنان میا دیان و یکا نزدیشاوندان یا خوی یبه و یتوجّه
 ز هست. یموارد حرام ن یاریست و در بسیواجب ن

3261 مسئلۀ  دارد  یادیـ ت زیه در نظر شارع مقدّس اهمّکباشد  یر، از امورکا منیاگر معروف
دهـد،  یت نمـ یق آن رضاچ وجه بر وقوع و تحقّیبه هاینکه  ایست یآن ن کبه تر یچ گاه راضیه هک

ان، امامـت  یعین و اصول آن، حفظ قرآن و دفاع از آن، حفظ اعتقادات مسلمانان و شیمانند اساس د
ت آن، یـ و جمهور ین، حقوق مردم، اصل نظـام اسـالم  یل درست آنها، استقالل مسلمیو عدل و تحل

 ۀبه خصـوص جوانـان، ارائـ   مردم  یجاد تزلزل در باورهاین و اید یادیم بنیو مسخ مفاه ینیابتذال د
در انقـالب   بـه خصـوص  خ و مقـاطع حسّـاس آن   یف تـار یـ ن و تحریـ ه و خشـن از د یـ رک یریتصو
 یمحـور  یانهـا یجـاد تزلـزل در بن  یان امـور، ا یدر متصدّ یج فرهنگ تجمّل و رفاه طلبی، ترویاسالم
د و یـ وضـوع را د ت میـ ن مـوارد اهمّ یـ د در ایه باکگر، یر دکها منو ده ینیت دیمانند مرجعیاجتماع
ا احتمال آن، مـانع  یان داشتن یت موضوع، صِرف ضرر و زین موارد با توجّه به حسّاسید و در ایسنج

مسـلمانان و   ید و باورهـا یـ ن اگـر حفـظ عقا  یشود، بنـابرا یر نمکاز من یوجوب امر به معروف و نه
ه کـ ج داشـته باشـد   ایـ و مانند آنهـا احت  یاسالم و امامت و حقوق عموم یام ضرورکاز اح یپاسدار

ه امـام  کـ چنـان هم انجـام دهـد  د یـ نـد، با کمصـرف   یادیـ ا مـال ز یـ ه بگـذارد  یانسان از جان خود ما
 ضه را انجام داد. ین فریا نیحس

3265 مسئلۀ و  ینـ یامـر د  یـک  بـه عنـوان   ینیر دکمن یکرد و ین انجام پذینام دی به اگر بدعت
ـ یـ ب شـوند و  کـ مرترا آن نیـ د نامگردد، مثالً حکومتها و دولتها به  یمجاز، القاء و تلقّ  یتلقـ  یا حتّ

ن یـ ااینکه  انیو اظهار حق و ب یدهند، افشاگرین انجام مینام دین اعمال را به ه اکن گونه باشد یبد
 اسالم واجب است.  یبر علما به خصوصر است، بر همگان کمن ین ندارد و امریبه د یبدعت ربط

3266 مسئلۀ بـه  مختلـف   یه در جاهـا کـ  یسانکها و ن و بزرگان حوزهید یوت علماکاگر س
ان و یـ ، حوزوینـ یمقـام عالمـان د   کهسـتند، موجـب هتـ    یمردمـ  ۀین مورد توجّه و مراجعـ د عنوان
گذار گردد، اظهار نظر ت خدمتیمردم به روحان یاعتمادبی ظن به آنان ویگاه علم و عالم و سوءجا

ل کت از حق به هر شیماو ح یو معنو ینیت، حوزه و زعامت دیان علم و عالم و مرجعکیو دفاع از 
 ر نخواهد داشت. یچ وقت تأثیا هینون کن واجب است اگرچه بدانند اکو صورت مم

3263 مسئلۀ شـان  یه بـه آرا و نظـرات ا  کـ  یسـان کو  ینـ یاسالم و مراجـع د  یوت علماکاگر س
ت یند، موجب وهن آنان و تقویگوین سخن مینام دی که در جامعه به سانکگر یشود و دیاستناد م
، ینـ یت دیـ ت و والیـ ن، مرجعینام دیی شود که به دن به نهادها و ارگانهایت بخشیروعا مشین یظالم
، یر منطقیرد غلط و غکا با عملیدهند و ین انجام میمخالف شرع و قانون و اعتقادات مسلم یارهاک

ر سـؤال بـرده و اعتمـاد و اعتقـاد مـردم را بـه       یـ جامعـه را، ز  ۀی ادارتوان و قدرت اسالم و قرآن برا
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ار باطـل واجـب اسـت،    کـ شان حرام و اظهـار حـق و ان  یوت اکنند، سکیمتزلزل م یمت اسالموکح
 رد. یگیصورت نم یجدطور به از گناه و ظلم یریاگرچه بدانند جلوگ

3268 مسئلۀ ینیشان و بدبید اییت ظالمان و تأیو بزرگان، موجب تقو ینیوت عالمان دکاگر س 
گـردد،  شـان  ریـه کـا  سازش بـا دسـتگاه ظلـم و توج   مردم به علما و متّهم شدن آنان به  یاعتمادبی و
از ظلـم   یریاگرچـه بداننـد جلـوگ    ،ن اتّهـام واجـب اسـت   یـ وت و اظهـار حـق و رفـع ا   کستن سکش
 شود. ینم

3262 مسئلۀ یو بـا رأ  یشـرع  یهـا کران بـر اسـاس مال  یـ ا یاسـالم  یجمهوراینکه  با توجه به 
اگـر مقـرّرات    ،م مقبـول ی هم مشروع است و هل گرفته است و مطابق قانون اساسکم مردم شیمستق

 یاالجراست و مخالفت با آن شرعبرسد و مخالف با شرع نباشد، الزمب یبه تصو یر قانونیآن از مس
و مخالفـت بـا آن از    ییاعتنـا بـی  ق امر به معـروف و یآن از مصاد یت و دفاع از اجرایست و حماین

، یعالم، واجـب اسـت زبـان    مسلمانان در سراسراینکه  ماکاز آن واجب،  یر است و نهکق منیمصاد
ر باشند و در کاز من یشان آمر به معروف و ناهیم آن دفاع کنند و با عملاز اسالم و حر یو عمل یمال

رده و از کـ ن مخالفت نداشته باشد، با آنها مخالفت نیشورها با مسلّمات دکه مقرّرات آن ک یموارد
 نند. ک یرویآنها پ

  
 مراتب امر به معروف و نهی از منکر

3230 مسئلۀ ۀیر در مرتبـ ه در صورت احتمـال تـأث  کدارد  یر مراتبکاز من یامر به معروف و نه 
 ست. یز نیگر و باالتر جاید وعن تر، اقدام به نییپا

3233 مسئلۀ ر سه مرتبه دارد: کاز من یامر به معروف و نه یلّبه صورت ک 

گنـاه و  ن رفتـار بـه سـبب    یـ نـد ا کار احسـاس  کـ که گناه یو ابراز آن طور یانزجار و تنفّر قلب -3
رده است، مثالً از او رو برگرداند ک که ترکاست  یمعروف یا برایب شده که او مرتکاست  یرکمن
دام از کـ ند؛ و در هر ک کآمد را با او تروفتا ریند کن با او برخورد یدرهم و خشمگ یاا با چهرهی
باالتر نشود  ۀوارد مرتبیف، ضع ۀیر مرتبند و با احتمال تأثکف شروع یضع ۀید از مرتبز باین اعمال نیا

ن یشـود، بـه همـ   یمـ  کر تـر کـ مثالً اگر تنها با حرف نزدن منظور حاصل شود و معروف انجام و من
 یگـر یه اگـر طـور د  کقرار دارد  یطیدر شرا یه فرد خاطک یند، مخصوصاً در مواردکتفا کمقدار ا

 حرمت از او خواهد شد.  کعمل شود موجب هت یبا و

3239 مسئلۀ  ه کـ را  یار موجـب شـود او گنـاه   کـ معاشرت بـا گنـاه   کردن و ترکاگر اعراض
گـر در  یه مراتـب د کـ اسـت   ین در صـورت یـ نـد، اعـراض واجـب اسـت و ا    کم کـ شود یب مکمرت

 د از آنها استفاده شود. یاز اصل گناه مؤثّر واقع نشود و االّ با یریجلوگ

3231 مسئلۀ م آمد علما با دستگاه ظالم باعث شود، آن دستگاه در ظلواگر اعراض و قطع رفت
نند و اعـالم  کر دهد، واجب است از آنها اعراض ییستم خود را تغیا روش و سیف داده و یخود تخف
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 نند. یگزیم یاز دستگاه ظالم دور وسیلهین ه به اکنند کز بین

3231 مسئلۀ ه یـ ت و توجیا مشـروع یا تبرئه یت ین باعث تقوید یآمد علماواگر ارتباط و رفت
گاه علم و یا جایشان شود یا یا موجب تجرّیعوام گردد و اطالع و بی ار دستگاه ظلم در نزد افرادک

ارتباط و قطع تردّد با آنان واجب و اگر ارتباط با آنـان باعـث    کند، ترک کعالم را تنزّل داده و هت
 ،ردی داشتریت بیه اهمّکدام کنند و هر کد اهمّ و مهمّ یف دهند، بایظالمانه تخف یارهاکشود در یم

 مقدّم بدارند. را آن

3235 مسئلۀ بـه  ا یـ رد ملکـ ضـعف ع به خاطر ها از نهادها و دستگاه یبعض یاگر در نظام اسالم
ه از یـ پابی سست و یها، به موادّ و تبصرهیا نبودن مستندات مصوب و مشخّص قانونینداشتن خاطر 

ر سؤال رود و اعتمـاد مـردم بـه    یز ینظام اسالم یجه توان و آبروینند و در نتکاستناد  یلحاظ حقوق
اسـالم و گوشـزد    یبزرگـان و علمـا   یو مسئوالن آن سست شود، اگر اعتـراض بعضـ   یهبرنظام، ر

الزم را بـه   یرهاکتـذ  یننـد و از طـرق قـانون   کشان مؤثّر واقع شود، واجب اسـت اعتـراض   یردن اک
 گوش آنان برسانند. 

3236 مسئلۀ در  .اسـت  یزبـان  ۀکـر، مرتبـ  از من ین مرتبه از مراتـب امـر بـه معـروف و نهـ     یدوم
شـود و  یتـر متـأثّر نمـ   فیضع ۀام مرتبر با اقدکمن ۀکب شوندمعروف و مرت ۀکنند که ترک یصورت

داند یار را انجام ندهد، اگر انسان مکار را انجام بدهد و فالن که فالن ک ،دارد یاز به گفتن شفاهین
ز فـراهم  یـ ضـه ن ین فریـ گـر ا یط دیر اثر بگذارد و شـرا کاز من یدهد امر به معروف و نهیا احتمال می
 بدهد. را آن معروف دستور انجام کند و به تارکب گناه را منع کت واجب است مرتاس

3233 مسئلۀ ند و از آن فراتر نرود کد به همان بسنده یند باکت یفاکساده  یاگر همان امر و نه
ردن مـؤثّر  کـ  یدهـد امـر و نهـ   یه صرف پند و اندرز مؤثّر واقع نشود، اگر احتمال مک یو در صورت
د یدر گفتار هم باشد با یو درشت یریگیاز به سختن یند و اگر در امر و نهک ینهد امر و یواقع شود با

 انجام ندهد.  یگریا گناه دی ییدروغ، افترا، اغراق گواینکه  ند، مشروط برکاستفاده 

3238 مسئلۀ گـر بـاالتر اسـت و   یر از مراتب دکاز من یسوم از مراتب امر به معروف و نه ۀمرتب 
ر بـدون  کـ ب منکـ معـروف و مرت  کاگر انسان بداند شخص تـار ده از زور و قدرت است. آن استفا

ه کـ  یابه انـدازه ند، واجب است کیر را رها نمکمن دهد ویاعمال فشار و زور، معروف را انجام نم
 ند.کاز حدّ آن تجاوز ن ، ولیندکالزم است استفاده 

3232 مسئلۀ کـه دسـت   ن اسـت  یـ واجـب منـوط بـه ا    کر و ترکاب منکاز ارت یریاگر جلوگ
ا یـ رنـد و  یه جلو اسـتفاده از ابـزار گنـاه را بگ   کنیا ایرون ببرند و یرا گرفته و او را از صحنه بار کگناه

بـه آن نداشـته باشـد،     یار دسترسـ ککه گناهببرند  یگرید یرده و به جاکه در آن ابزار تصرّف کنیا
جـب از  ه موکنند ک یحق ندارند در اموال محترم او تصرف ، ولیواجب است حتی یز ونها جایاهمۀ 

از گناه مهم وابسته به  یریجلوگاینکه  مگر ،ب ضامن استکن رفتن آن شود و اگر تلف شود مرتیب
ن صـورت  یـ ان نداشته باشـد، در ا کاز آن ام یا مقدارین بردن تمام یه بدون از بک یطوربهآن باشد 
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 رد. یم شرع اجازه بگکن موارد از حایبهتر است در ا ، ولیستیه ضامن نک آنست ظاهر

3280 مسئلۀ گنـاه از  اینکـه   مگـر  ،سـت یز نیگـر جـا  یاب گنـاه د کـ از گناه، ارت یریجلوگ یبرا
دهد، مانند قتل نفس ینمرا اجازۀ آنچ وجه یه مورد اهتمام شرع مقدّس است و به هکباشد  یموارد

از  یت مراتب و درجات امـر بـه معـروف و نهـ    ید با رعایرد بایدر معرض قتل قرار بگ یسکه اگر ک
ا یـ نابود سـازد،  را آن ل قاتل تصرف شود ویاز باشد در وسایاگر ن یحتّ ،فته شودآن گر یر جلوکمن

ه کرون بردن او از معریه باشد و حفظ آن متوقّف به گرفتن دست و بدن و بیاگر مورد قتل، زن اجنب
 واجب است.  حتییز و باشد، جا

3283 مسئلۀ ز ید، جـا ار داشته باشـ کی بر گناهریگبه زدن و سخت اجیاز گناه احت یریاگر جلوگ
زدن و اعمـال فشـار بـا     کتـ کند و بهتر اسـت در  کاز است اقدام نیه نک یش از مقداریب ، ولیاست
 او انجام دهند. اجازۀ ان بگذارند و با یط در میم شرع جامع شراکحا

3289 مسئلۀ ا یـ ردن کـ  یواجب، متوقّف بر مجروح و زخمـ  ۀیا اقامت یاز معص یریاگر جلوگ
 ست. یز نیم شرع جاکحااجازۀ اشد، بدون ب ین بردن فرد خاطیشتن و از بک یحتّ

3281 مسئلۀ  از آن در  یریبـه جلـوگ   یادیه شرع مقدّس اهتمام زکمهمّ است  قدرآناگر گناه
وتاه کست یچ وجه حاضر نیار به هکیگر گناهط دارد، مانند قتل نفس محترمه و از طرف دیتمام شرا

دارد  یریجلـوگ  ییه تواناک یسکز بوده و هر یاز آن در تمام حاالت مطلوب و جا یرید، جلوگیایب
ار شـود و اجـازه گـرفتن از    کـ ی اگر منجر بـه مـرگ گنـاه   حتّ ،ن مانع گناه شودکد به هر نحو ممیبا

 یگـر هـم بشـود جلـو    یق دیـ ن راه، بـه طر یـ ر از ایـ اگر غ ، ولیستیط هم، الزم نیمجتهد جامع شرا
نند و بـا  کن روش استفاده شته نشود، واجب است از آکار هم ککه گناهاب آن گناه را گرفت کارت

منجر شود، خود آمر به معـروف   یشته شدن فرد خاطکه به کنند کاستفاده  ین، اگر از راهیوجود ا
 او اجرا خواهد شد.  دربارۀام متجاوز کشود و احیار و متجاوز محسوب مککر، گناهاز من یو ناه

ه هـدف  کاست  یاس و همگانف حسّیر فراوان است و از وظاکاز من یامر به معروف و نه مسائل
اسـت.   یخاصـ  یدگیـ چیظرافـت و پ  ین امـر دارا یـ ر است و اکن بردن منیمعروف و از ب یایآن اح
د در عمل مـروّج معـروف و   ینند، خودشان باکر کاز من یخواهند امر به معروف و نهیه مک یافراد

ل و بهانـه  یـ رده، دلکنـا  ین گفتار و رفتار، خـدا یر و باطل باشند و به علّت تضاد بکحق و مخالف من
م کرا  یبزرگ اله ۀیضن فریمخالفان ندهند و ابه دست ر کمنازیمعروف و نهی شدن امربهخنث یبرا

 مسـئله و با خشـونت بـا    یچماقبه صورت  ه از ابتداکمتوجّه باشند  ید از طرفین باینند. آمرکرنگ ن
شـتر از آن  یونـدد، ب یپیوقـوع مـ   ن نـوع برخـورد بـه   یه از اک یرکرده منکنا ینند تا خداکبرخورد ن

ها و یخوب یایر احکان از منیآن بودند. اگر هدف آمران به معروف و ناه ینه یپ ه درکباشد  یرکمن
رد، با نصرت و یصورت گ ی مردمگریت و روشنخدا، هدا یرضا یها باشد و برایها و زشتیامحاء بد

اسـت،   یامبران خدا و تمام رهبران الهیم و پیرکه منظور نظر قرآن کخدا به آن هدف مقدّس  یاری
 د.یخواهند رس



 

 
 
 

 بخش هفتم: 
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 خمس

 گاه خمسیت و جایاهمّ

از درآمـدها،  پنجم یکده است و آن یه در اسالم مقرّر گردکاست  یاز واجبات مال یکیخمس 
در  امام معصـوم آورد و در عصر یمدست به طرق مختلف  ه انسان ازکاست  یتسابکها و ابهره
 ند. کند، مصرف یبیه در آن مصلحت مک یشود تا در مصارفیار آن بزرگوار قرار داده میاخت

ر نظـر  یـ زکـه  است، خمس واجب است  امام معصوم یبراکبت یه عصر غک ینونکدر عصر 
ا ید برس یموجود قرار داده شود تا به مصارف مقرّره شرع یط و اعلم فقهایه و مجتهد جامع شرایفق

 ده است.یه در شرع مقدّس اسالم مقرّر گردکمصرف شود  یبا نظارت و اشراف او در موارد

ه خمـس  کـ ابد ییمند درکع آن تأمّل یجعل و تشر ۀخمس و فلسف ۀه در ادلّک یم هنگامیعقل سل
د یـ با یدر همان مصارف و موارد بت امامین است و در عصر غید ۀائمّ یامامت و رهبر ۀبودج

ن در یفرمود. بنابرایداشت، در آنها مصرف ممیحضور  ه اگر خود امام معصومکد مصرف شو
 ازمندیر و نیمشروع سادات فق یازهایدر جهت مرتفع ساختن ن اینکهد عالوه بر ین عصر، خمس بایا

 یـی و اجرا یو علمـ  یرکـ ف یساس و مبنـا ام یکتح یبراهمچنین د، مصرف شو شانیمطابق با شأن ا
 یجعفـر  ۀبـر مـذهب حقـ    یکو متّ یه مبتنک خداوند یومت حقّه و مورد رضاکحنظام امامت و 

 ند. کرا فراهم  ین نظامیاز چنیانات مورد نکط و امینه شود و شرایهزنیز است، 

در  یع الهـ یپنجم درآمد انسان با جعـل و تشـر  کیاست و  ین خمس از آن امامت و رهبریبنابرا
در حـال   ه امـام کـ  ین نـوع امـوال مـادام   یـ دارد و لذا ا قرار یعنوان امام و امامت و رهبر کمل
بـر  کا ۀا بـه ورثـ  یـ گر یا شهادت او به ورّاث دیار او قرار دارد و پس از ارتحال یات است، در اختیح
او « کمَـا تَـرَ  »ر امـوال و  ین اموال مانند سـا یرسد و با این ورثه از نظر سنّ و سال نمیتربزرگ یعنی
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از  یات اسـالم یـ ن رو در لسان روایرد و از همیگیقرار م یار امام بعدیر اخته دکشود، بلیمعامله نم
 اند. ردهک ید و سفارش فراوانیکآن تأ یر و بر ادایتعب« ۀحقّ االمار» عنوانبه آن 

ان یـ است و در لزوم و وجوب پرداخـت آن م  برقرارامت یتا ق یگر وظائف الهیفه مانند دین وظیا
بت امـام  یه با غکن عصر یوجود ندارد. پس در ا یت آن بزرگوار، فرقبیو غ دوران امام معصوم

ه مـذاق شـرع و مـوارد    کـ رد یـ د قـرار گ یـ با یار افـراد ین اموال در اختیم، ایمواجه هست معصوم
بـه مصـرف    ابـت از طـرف امـام   ین عنـوان بـه  شـان  یفهمند تا ایگران میمصرف آنها را بهتر از د

تحقّق امامت حقّه  یهستند و برا تر به امام معصومکیو عمالً نزد ه علماًک یسانکبرسانند. طبعاً 
قـدر   -ن مـوارد اقـرب بـه واقـع    یـ در ا -شناسـند یام خدا را مـ کمعرفت و اجتهاد، اح باوشند و کیم
 باشند. ین اموال به مصارف مخصوص، در عصر حاضر میدن ایرسان ین مرجع برایترقّنیمت

د توجـه  یـ ت بایمندان به سـعادت بشـر  هه عالقکو بل یت امّت اسالممسلمانان و متعهّدان به سرنوش
آنان  که به آن خمس تعلّق گرفته، از ملک ینند و بدانند مالکن یوتاهکخمس  یدر ادا داشته باشند

نند، کدر آن ب یگونه تصرّفامت است و اگر بدون دادن خمس، هرت امیکرون رفته است و در مالیب
ست و اگر در آن نماز بخواننـد  یز در آن حالل نیاران خمس نکف بدهاند و تصرّب حرام شدهکمرت

ت اشـاره  یشتر مطلب به چند روایب کدر یو برا کمّن و تبرّیت عنوانبه  کنینمازشان باطل است. ا
 شود: یم

ن مرقوم فرمودند: یاز تجّار فارس چن یکی ۀدر جواب نام از حضرت امام رضا یتیدر روا -3
ه کـ  یسـان ک یازهـا یو رفع ن یاریم و در ینکت ین خدا را تقویم دیتوانیخمس م ۀوسیلبه همانا ما »

خـود را در   یم و آبـرو یانمان را مرتفع سـاز یعیش یازمندیم. نیوشکماست، ب ۀعهدآنان به  یسرپرست
ردن آن از ما، خـود  کغ ید و با درینکغ نیم؛ پس خمس را از ما درینکبرابر مخالفان و دشمنان حفظ 

ــارا از دعا ــاز  یه ــا محــروم نس ــد و بدانیم ــا ی ــس موجــب گش ــعت  یش در روزید دادن خم و وس
امت شما خواهد بـود و  یروز ق ۀریشدن شما از گناهان است و ذخ کشما و مغفرت و پا یدرآمدها

بـا زبـان اقـرار     اینکهند، نه کمان بسته، وفا یش پیخو یه به آنچه با خداکاست  یسک یمسلمان واقع
 3«شد.ند و در دل مخالف باک

دار بخـرد  را از مال خمس یزیچ یسکه فرمودند: هر کنقل شده است  از امام محمّد باقر -9
او  یده اسـت بـرا  یـ ه خرکـ  یزیـ را چیست زیرفته نیپذ ند، عذرش نزد خداوند سبحانکو معامله 
 9.ستیحالل ن
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 110 که خمس در آنها واجب است ییزهایچ

 ه خمس در آنها واجب استک ییزهایچ
3281 مسئلۀ ز خمس واجب است: یدر هفت چ 

گـران   یزهـا یجـواهر و چ  -5مال حالل مخلوط بـا حـرام،    -1گنج،  -1معدن،  -9آمدها، در -3
ـ کـ ه ک ینیزم -3، یغنائم جنگ -6د، یآیمدست به  یه با غوّاصک یمتیق  .از مسـلمان بخـرد   یافر ذمّ
 نده خواهد آمد. یآ مسائلدر  هر یکام کاح

   
 ارکسب و کدرآمد  -1

3285 مسئلۀ الن، کـ خُرد و  یهایگذارهیرما، تجارت، سیشاورزک، یاسبکگاه انسان در اثر هر
داشـته   ی، درآمـد یو مـال  یات اقتصـاد یو عمل یزیو باألخره با هر نوع اقدام و برنامه ر یگرواسطه
 ۀا ارائـ یـ ه یـ آوردن مباحات اوّلدست به ا یزرع یموات و لم ینهایزم یایق احیاز طر اینکهولو  ،باشد

 ۀروزا انجـام نمـاز و   یـ  یارگرکـ ا از راه یـ ا و نهـ یو ماننـد ا  ی، انسانی، اجتماعی، فرهنگیخدمات فنّ
شـتر  یفّل او هستند بکه تحت تک یسانکخودش و  ۀانیه از مخارج سالک یباشد، در صورت یجاریاست

 واجب است خمس آنها را بپردازد.  یبعد مسائلد، مطابق یایاد بیبماند و ز

3286 مسئلۀ ه اگـر  کـ  یاردن بوده اسـت بـه گونـه   کقناعت خاطر به اد آمده یه زک یزیاگر چ
 آمد، باز هم خمس مازاد واجب است. یاد نمیز یزیشد، چیقناعت نم

3283 مسئلۀ یدرآمدهاهمۀ د خمس یاست با یگرید ۀعهداو به  یزندگ یهانهیه هزک یسک 
د یـ رده باشد، فقـط با کو مانند آن  یهمانیارت، میخرج ز راآن از یاگر مقدار ، ولیخود را بپردازد

 مانده را بدهد.  یخمس باق

3288 مسئلۀ پردازد، یشوهرش مخارج او را م یدارد و از طرف یسب، درآمدکدر اثر ه ک یزن
دهد یا شوهر مخارج او را نمیاگر شوهر ندارد چنین هم د آخر سال خمس درآمد خود را بدهد،یبا

 راآن د خمـس یـ د، بایـ ایاد بیـ اش زانهیاز مخـارج سـال   یزیـ چچنانچـه   داشته باشد، یو خود درآمد
بـه   شـود هرچنـد  یاو مـ  کآورد و ملـ یمـ دسـت  به ه زن ک یده و درآمدیهرگونه فا حتیبپردازد، 
 یبپـردازد، ولـ   راآن د خمسید بایایاد بیز یزیاش چانهیاز مخارج سالچنانچه  سب نباشد،کصورت 
 خود را بدهد هر چند بهتر است.  ۀیست خمس مهریالزم ن

3282 مسئلۀ عنـوان  بها یآورده دست به خمس  عنوانبه  یرا طبق ضوابط شرع یه مالک یسک 
ببـرد و آن منفعـت از   عی ه از آن نفک یشده است، در صورت کمال یمستحبّ ۀا صدقیات واجب کز

ا یـ ات کـ ز ایـ اگـر خـود خمـس     یبدهد، ولـ  راآن د واجب است خمسیایاد بیاش زانهیمخارج سال
چـه  د، ظـاهراً خمـس نـدارد، گر   یایاد بیاش زانهیه از مخارج سالکباشد  اندازه به آن یمستحبّ ۀصدق

ه ک آنست یه اقوکات و صدقات مستحبّه احوط بلکز بدهد، امّا در مورد زین راآن بهتر است خمس
 د بپردازد. یبا راآن د، خمسیایاد بیاش زانهیاگر از مخارج سال

3220 مسئلۀ پـس از شـروع بـه دسـت آوردن      سال کی نهایو مانند ا انگرر، صنعتاجّ، تاناسبک
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ه شـغلش  کـ هـم   یسـ ک .آنهـا اضـافه آمـده را بپردازنـد     ۀانیخمس آنچه از مخارج سال بایستیسود، 
سال از سود بـردن او   کی آنکهببرد، پس از  یند و سودک یستددادو اتفاقیطور به نباشد و یاسبک

 را بپردازد.  اشانهیخمس مقدار اضافه بر مخارج سال دیگذشت با

3223 مسئلۀ ز ین یجارد و مخارکیپردازد و میخرد و خمس آنها را میم شخصیه ک یینهالها
ه عرفاً زمان قطع کباشد  یبرد چه موقعیآنها را م یند و در زمان خاصکیشت آنها صرف مک یبرا

ه درختهـا را  کـ است  یدرآمد آن سالجزء  ند، مقدار رشد آنهاکا زودتر از آن قطع یده یآنها فرا رس
صـل آن  مـت ا یانه و قیسـر مخـارج سـال   کداشته باشد پس از  یه سودک یرده است در صورتکقطع 

 اد آمده بپردازد. یانه زید خمس آنچه را از مخارج سالیمال، با

3229 مسئلۀ ده، یا بـه او ارث رسـ  یـ ده و خمسش را داده است یه خرک یمثال درختطور به اگر
ه کـ  یا گوسفندیند کد خمس دارد و اگر درخت رشد یایاد بیانه زیوه بدهد، آنچه از مخارج سالیم

ا عرفـاً  یـ فروشد یه آنها را مکاست  یفند از درآمد سالگوس یا چاقیداشته چاق شود، رشد درخت 
 ند. کست هر سال حساب یوقت فروش آنهاست، پس الزم ن

3221 مسئلۀ چنانچـه   نـد، کزن و فرزندان خـود وقـف    ین مثالً برایافراد مع یرا برا یکاگر مل
 ۀانیه از مخـارج سـال  کـ نـد  کسـب کن  ینند و از آن سودک یارکزراعت و درخت کدر آن مل هاآن

سـود ببرنـد، مـثالً     کاز آن مل یگریدصورت به هم  اگر .بپردازند راآن د خمسید، بایایاد بیزآنها 
 د، بپردازند. یآیاد میآنان ز ۀانیه از مخارج سالکرا  ید خمس مقداریند، بادریافت کن راآن ۀاجار

3221 مسئلۀ  جـا  کیچند سال انجام دهد و اجرت همـه را   یرا ط یارکر شود تا یاج یسکاگر
، درآمـد آن  سـهم مربـوط بـه سـال اول    شود و یم میآن سالها تقستعداد اجرت بر آن د، نکافت یدر

 . شودمحسوب میسال 
3225 مسئلۀ به دادن خمس عقیده ندارد، مشمول خمس شود و کسی که  اگر مالی نزد کافر یا

 آنه بـه  کـ را  یست خمسـ یبرسد، واجب ن شخصیدست به د و فروش یق معامله و خریاز طرسپس 
 شـود و میدرآمد او محسوب  ءجز دست آن شخص برسد،به رایگان اگر  یدازد، ولتعلّق گرفته بپر

 اد آمده است بدهد. ید خمس آنچه را زید بایایاد بیاش زانهیگر او از مخارج سالید یبا درآمدها اگر

  
 هیارث و مهر ،1ششخمس بخ

3226 مسئلۀ ننـد کت یا وصـ یزه بدهند و یا جایببخشند  یسکرا به  یزیه اگر چک آنست ظاهر 
 بپردازد.  راآن د خمسید بایایب ادیاو ز ۀانیآن مال از مخارج سالچنانچه  رد،یبه او تعلّق گ یمال

3223 مسئلۀ رسد خمس ندارد مگر در چند صورت: یه به انسان مک یارث 
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 119 اندازهاخمس مطالبات و پس

د خمـس  یـ ن صورت بایدارد، در ا یشین خویدانسته چنیه وارث نمکبوده  یشانیت از خویم -3
 د. برد بپردازیه از او مکرا  یارث

ه خمـس بـه   ک ینیت خمس آن مال را نپرداخته است چه آن عیه وارث بداند مک یدر صورت -9
 ا عِوض آن. یرده موجود باشد و کدا یآن تعلق پ

 ار است. کت خمس بدهیوارث بداند مچنانچه  -1

عه ینداشته باشد و وارث او ش یعه و به خمس اعتقادیرشیت غیدر صورت دوم و سوم اگر م یول 
 ست. یبه دادن خمس ن یاجیاحت باشد،

3228 مسئلۀ بدهـد،   راآن رد خمس ندارد، هرچند خوب اسـت خمـس  یگیه زن مک یاهیمهر
ه در بحـث  کـ ات )یـ اطراف، اَرش جنا ۀیرد، دیگیه مرد در عوض طالق خُلع مکرا  یمال اینکهما ک
 رانآ رسد، بهتر است خمسیه ارث مک یدر تمام مواردچنین هم و (آن آمده است یمعنا« اتید»

 بپردازد. 

  
 اندازهاپس خمس مطالبات و

3222 مسئلۀ ان سـال از آنهـا   یـ ه از درآمد ساالنه به مردم و نهادهـا قـرض داده و در پا  ک یسک
د در یـ با کـرد، محسـوب   را نقـد تـوان آن میشود و یافت میار است، اگر طلب او با مطالبه درکطلب
شـدنی  ا فعالً وصـول  یده است ینرسافت آن یاگر هنوز وقت در یول ،بپردازد راآن ان سال خمسیپا

ه کـ  ید هنگـام یـ با ولـی  ،سـت ین واجب نآهم دارد، خمس  ()عدم وصولو احتمال سوخت  نیست
 د.پرداخت شو آن د بالفاصله خمسشوصول 
9000 مسئلۀ د، اگـر در آخـر   دهـ یه انجـام مـ  ینقد و نس ۀه در طول سال با مردم معاملک بیاسک

 ،قابل وصول بوده و ماننـد نقـد باشـد    یول و عادمعمطور به سال وقت وصول مطالبات آنها برسد و
 طور نباشد مثالًنید، امّا اگر امازاد بر مخارج ساالنه را بپردازند و خمس سود کواجب است محاسبه 

قابل وصول نباشـد، سـود آن از درآمـد سـال     موعد، دن یا در صورت رسیده یوصول آن نرس موعد
را  یزیچ یسکاگر  چنینهم .شودیوصول مسال آن  ه درکاست  یه متعلّق به سالکست بلین ینونک

ل یبرسد و قابل تبد کچموعد وصول ه ک یرد، در صورتیبگ کچ آن نقداً و در مقابلولو بفروشد 
ند و خمس سود مازاد از مخارج ساالنه کبه نقد باشد و اصوالً مانند نقد باشد، واجب است محاسبه 

 د. شویمحسوب نم یآن از درآمد سال فعل گونه نباشد، سودنیاگر ا ، ولیرا بپردازد

9003 مسئلۀ ننـد و معمـوالً اداره   کیار مک یا مؤسسات خصوصی یه در ادارات دولتک یافراد
شـان بازپرداخـت   یج به ایبه تدر یند تا در هنگام بازنشستگکیانداز ماز حقوق آنان را پس یمقدار

درآمـد همـان سـال حسـاب     ء جـز  ه در هر سال به آنان بدهنـد کهر مقدار  یند، پس از بازنشستگک
 نند. کفوراً پرداخت  راآن آنها را محاسبه و خمسهمۀ جا کیست یشود و الزم نیم

9009 مسئلۀ مـه قـرار   یتحـت پوشـش ب   یو رسـم  یو جـار  یه مطابق مقرّرات عمـوم ک یافراد
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ا هـر  یـ پردازنـد، تـا آن سـازمان    یمـ  یانه وجهـ یا سـال یـ انه و یا ماهیدفعه  کیصورت به  رند ویگیم
 یریـ و پ یافتادگ ارکند و در مواقع از کمه یاست، آنان را بدار عهدهمه را یت بیه مسئولک یالتیکتش
ل کا به هر شیاره بکیا یانه یه ماهک یبه آنها بپردازد، آن وجه یزیانه مثالً چیماه یمستمرّصورت به 
ه از کـ  یشـود و آن مبلغـ  یمخارج ساالنه محسوب مـ جزء  پردازد،یننده مکمه یبه سازمان ب یگرید

درآمـد سـاالنه محسـوب اسـت و اگـر از      جـزء   شودیاقساط داده مطور به نندهکمه یسازمان ب یسو
 د خمسش را بدهد. ید، بایایاد بیز یزیمخارج ساالنه چ

9001 مسئلۀ  ا یـ نـد  کاحداث  یه خمس ندارد مانند ارث، باغک یا پولیاگر با پول خمس داده
وه و رشـد درختـان بـاغ و خمـس     یـ د خمـس م یبفروشد، با راآن متیش قیه پس از افزاکدام بخرد 

اگـر   ، ولـی ندکپرداخت  راآن متیش قیدام و افزا یر، پشم، فربهیز خمس شیمت باغ و نیش قیافزا
نـد و دام را  کوه درختـان آن احـداث   یاز م یریگبهره یه باغ را براکمت نباشد بلیش قیقصدش افزا

اش را انهید بر مخارج سالیر و پشم زایا شیوه یمد خمس یر و پشم آن بخرد، تنها بایاستفاده از ش یبرا
 بپردازد. 

9001 مسئلۀ دسـت  بـه  ار و تـالش خـود   کـ سـب و  ک یجیه از سـود تـدر  کرا  یاگر انسان پول
 یاا با آن پول، مغـازه یرا بگرداند  یق زندگین طرید و از ابیندازار که قرار دهد و به یآورد سرمایم

 یگـرد طـرف و آن طـرف ببـرد و دوره   ن یـ ند و اکه یا با آن جنس تهیند، ک یاسبکبخرد و در آن 
ق یـ ن طریـ رده و از اک یداریخر یگر مثالً با آن دستگاهیل دکا به شیند کرده و خانواده را اداره ک
 ند سه حالت دارد: کخود را برطرف  یزندگ یازهاین

ن ید، در اشویقه و عُسر و حرج واقع میند در مضکه استفاده نین سرمایه اگر از اک یابه گونه -3
 راآن انه را داشته و خمس ندارد، گرچه بهتـر اسـت خمـس   یم مخارج سالکه حیصورت اصل سرما

 بپردازد. 

قه و عُسـر و حـرج قـرار    یه را بدهد در مضـ یاگر خمس آن سرما یعنیست، ین گونه نیا یگاه -9
 بپردازد.  راآن د خمسین صورت بایرد، در ایگینم

ا دوم یل قسم اول است یه از قبکداند یه نمیست و صاحب سرماین دو نیدام از اکچ یه یگاه -1
 ند. کپرداخت  راآن ن صورت هم واجب است خمسیه در اک

9005 مسئلۀ یست خمس آن پرداخـت شـود، منزلـ   یه واجب نک یبا پول یسکه ک یدر صورت 
 د: یآیش میند دو حالت پکرا با آن معامله  یگرید کا ملی بخرد

ـ  یـ ند، در اکفاده ستا آن ه بخواهد خودش ازکقصدش تجارت با آن نباشد بل -3  ین صـورت ترقّ
اگـر   یند باز خمس ندارد، ولکل یز تبدین یگرید کبه مل راآن اًمت آن خمس ندارد و اگر اتّفاقیق

ه کـ شـود  یده بفروشد، پول اضافه از درآمد سال فـروش حسـاب مـ   یشتر از آنچه خریب راآن تصادفاً
 بپردازد.  راآن د خمسید بایایاد بیانه زیاگر از مخارج سال

ان کـ مت آن بگذرد و امیق یسال از ترق کین صورت اگر یقصدش تجارت با آن باشد، در ا -9
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ه از مخـارج  کـ  یه در نظر مردم سود موجود حساب شـود، در صـورت  ک یطوربهفروش داشته باشد 
 د پرداخت گردد. یمت بایق ید، خمس ترقیایساالنه اضافه ب

9006 مسئلۀ بعـد  یده و خمس ندارد، اگـر در سـالها  یرس یسکارث به  انعنوبه ه ک ییزهایچ 
ش یشـتر باشـد، افـزا   یده بیه بـه ارث رسـ  کـ  یمت آن از زمانیند و قکل یا تبدیبفروشد  یاتّفاقطور به
 مت خمس ندارد. یق

9003 مسئلۀ مـت آن  یسـت و ق یمخـارج سـاالنه ن  جـزء   هکـ بخـرد   یزیـ اگر از درآمد ساالنه چ
 ند. کمت را محاسبه و پرداخت یش قیو افزاند، واجب است خمس اصل کدا یش پیافزا

9008 مسئلۀ نفروشـد و قبـل از    راآن ، ولیده، باال رودیتجارت خر یه براک یمت جنسیاگر ق
اگـر   ، ولـی سـت یه باال رفته بوده واجب نک ید، خمس آن مقداریاین بییمتش پایاتمام سال دوباره ق

ان فـروش  کـ و ام یجود حضور مشترند با وک یقشتر تریب اینکهد یمت به امیش قیو افزا یبعد از ترق
ن یـ ن آمـده اسـت، در ا  ییمـت آن دوبـاره پـا   یده و قیان رسیجهت نفروخته است و سال به پابی آن،

ه کـ نگاه داشـته   یااگر آن جنس را به اندازه یبپردازد، ول راآن شیو افزا ید خمس ترقیصورت با
مـت  یق یه خمس ترقّک آنست اظهر ،ندکمت تنزّل یق یاتّفاقطور به در عرف تجارت معمول است و

 بدهد.  راآن اطاً خمسیند و احتکمحاسبه  راآن هکبهتر است  ، گرچهستیواجب ن

9002 مسئلۀ سـب و  ک ۀلیا وسیه یه را سرمایا مهریه خمس ندارد مانند ارث کرا  ین مالیاگر ع
ز یـ سـال ن  کیند و کدا یپ یمت آن ترقیاگر ق ، ولیبدهد راآن ست خمسیتجارت قرار دهد الزم ن

 بپردازد.  راآن متیش قیو افزا ید خمس ترقیان فروش آن هم باشد، باکاز آن بگذرد و ام

9030 مسئلۀ گــر خمــس بــه آن تعلّــق یبــار خمــس آن داده شــود دکیه کــ یهــر جــنس و مــال
افتـه  یش یه افـزا کـ  ید خمس مقداریه باکابد یش یمت آن افزایا قیند کرشد  اینکهمگر  ،ردیگینم

مت حساب یه درآمد و غنک یطوربه ،اهش ارزش پول باشدکبر اثر  متیاگر رشد ق یداده شود، ول
 ست. ینشود، خمس آن الزم ن

9033 مسئلۀ  ییارهـا ک یها و درآمدها و در تمـام یاسبکدر وجوب خمس شرط است سود در 
، را بخرد و سـود هـم ببـرد    یزیچ یسکن اگر یند، بنابراکدا یشود استقرار پیه منشأ درآمد واقع مک

اسـت خمـس    یار بـاق یـ ه معامله الزم نشده و زمـان خ ک یداشته باشد، مادامار یخ فروشنده حق ولی
 ست. یواجب ن

  
 آن ۀمحاسب ۀت تعلّق خمس و نحویفیک

9039 مسئلۀ ه از کر است یدر پرداخت آن مخ کمال ، ولین مال و سود تعلّق داردیخمس به ع
 مت آن بپردازد. یا از قین یخود ع

9031 مسئلۀ ه یتجارت و سرما یرا برا یاموال ا ویانه، اشیسب سالکق درآمد و یه از طرک یسک
ا یـ بفروشـد   -ان سـال اول یست، پس از پایاز او به مؤونه نیاز او به آنها مانند نیفراهم آورده است و ن



 یاحکام اقتصاد فتم:بخش ه

        

115 

ند، هم خمس اصل کواجب است تمام آنها را محاسبه  -ن بوده باشدکفروش آنها مم ، ولینفروشد
بعـد   یانه بپردازد و در سـالها یمخارج سالسر کپس از  راآن متیق یه و هم خمس رشد و ترقیسرما

 یافکـ رده باشـد،  کن سال حساب نیچند یسکاگر  یمت را بپردازد؛ ولیو ق یبعد یفقط خمس ترق
ند و که واجب است خمس سال به سال را محاسبه کبل ،اسه بدهدک کیطور به ست خمس همه راین

 -ز خمـس دارد یـ خـود ن  ۀنشـد ه داده ک یخمس -خمس درآمد هر سال را با درآمد خمس سال قبل
 یدگیرده باشد و آخر سال دوّم به حساب هر دو سال رسکن اگر مثالً دو سال حساب نیبدهد، بنابرا

او صـد هـزار تومـان ارزش     یـی داراهمۀ ه آخر سال اوّل مثالً کآورد دست به ند و بعد از محاسبه ک
خواهـد  یرده اسـت، اگـر مـ   کدا یست هزار تومان ارزش پیه آخر سال دوّم است، دوکداشته و االن 
ن طـور مالحظـه   یـ د ایـ با ، ولـی اسه بپردازد چهل هزار تومان بدهـد ک کیصورت به  خمس همه را

ار شده است و چـون ارزش مـال در طـول دو سـال دو برابـر      کست هزار تومان بدهیند، سال اوّل بک
سـت هـزار   یال دوّم بست هزار تومان هم دو برابر شده، پس از صد هزار تومان سـ یشده است همان ب

مانده اسـت   یتومانش سود خمس سال اوّل آن و از صد هزار تومان سال اول، هشتاد هزار تومان باق
ار کن جمعاً پنجاه و شش هزار تومـان خمـس بـده   یشود، بنابرایه خمس آن شانزده هزار تومان مک

شود و بهتر است، یمسر نکد از مال خودش باشد، از خمس ینه بایانه و هزیاست و چون مخارج سال
ن یـ نـد و ا کار او مصـالحه  یـ ل تـامّ االخت یـ کا ویـ ط یاط الزم است با مجتهد جامع شرایه بنا بر احتکبل

 د انجام دهد. یبعد هم با ینسبت را در سالها

  
 هیجبران سرما

9031 مسئلۀ  ر آن خـرج  یـ ا غیـ ه یآورد، از سـرما دست به  یسود آنکهاگر در اول سال قبل از
ه یه بدون جبران آن نتواند بـا آن سـرما  ک یآورد، در صورتدست به  یال سودان سیند و قبل از پاک
ا یشود یا جبران آن عرفاً مؤونه حساب میردن و کا مصرف یرد یگ ا در عُسر و حرج قراریند کار ک

از  راآن توانـد ین موارد مـ یاهمۀ ند، در کیند، عنوان سود، فائده و استفاده، صدق نمکاگر جبران ن
توان مخارج را جبـران  یند، از منافع سال نمکنها صدق نیدام از اکچ یند و اگر هکل جبران منافع سا

منـافع سـال جبـران     راآن توانـد یمـ  ،ه وارد شـود یبر سرما یردن خسارتکاگر بعد از سود  ، ولیردک
 ند. ک

9035 مسئلۀ حاصـل شـود    یآن سود ۀماند یمخمّس تلف شود واز باق ۀیاز سرما یاگر مقدار
ه تلـف شـده، از منـافع    یه از سـرما کرا  یمقدارکه  آنست ید، اقویایاد بیاش زانهیاله از مخارج سک

وقـت خسـارت    کیـ ر تجارت قرار گرفته است یه در مسکه یسرما کیاست اگر چنین هم بردارد و
 نند. کرا جبران  یز است با منافع آن خسارت قبلیرده باشد جاکگر سود یده و وقت دید

9036 مسئلۀ ه در همـان  ک ین برود، در صورتیاو از ب ییاز دارا یگریدز یه چیر از سرمایاگر غ
ه و یـ ته راآن آوردیمـ دسـت  بـه  ه کـ  یتواند از سـود یاج داشته باشد، میبه آن احت یسال در زندگ
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ن سال یتواند در بیاج نداشته باشد، نمیز احتیبه آن چ یاگر در همان سال در زندگ ، ولیندکجبران 
بدون محاسـبه و جبـران آن عرفـاً عنـوان منفعـت، سـود و        آنکهمگر  ،ندکه یته راآن سبکاز منافع 

نـد در عُسـر و حـرج    کا اگر محاسبه نیرده است و کن سال سود یند در ایند و نگوکاستفاده صدق ن
 رد.  یگیقرار م

9033 مسئلۀ بـه  توانـد پـس از   یسب و منبع درآمد داشته باشد، ظاهراً مـ که چند محلّ ک یسک
نـد،  کسر کشود را از سود آن جبران و یاش وارد مهیه به سرماک یانیگونه زآوردن سود، هردست 

ا نباشد، هر چند در یدخل و خرج جداگانه و صندوق مستقل باشد  یسب او داراکخواه هر رشته از 
 ند. کسر نکگر ید ۀرشته را از سود رشت کیه یان وارد بر سرمایه زک آنست اطیصورت اوّل احت

9038 مسئلۀ  وارد شود  یار تجارکا دفتر یبر مغازه و  یخسارت آوردن سوددست به اگر در اثر
توانـد  ید نباشـد، مـ  یـ بـوده و از حـدّ متعـارف زا    یه معمـول ک یند، در صورتکدا یر پیاز به تعمیه نک

 یر بـرا یـ ار و تعمکـ ر اصل محل یان تعمین جهت میند و در اکسر کانه یر را از سود سالیمخارج تعم
 ند. کینم ی، فرقییبایز

9032 مسئلۀ  شـت و زرع آن  کا بهره بردن از یتجارت  یبراچنانچه  موات ینهایردن زمکآباد
خود و فرزندانش در  یح و استراحت شخصیتفر یاگر برا ، ولیدیآیه به حساب میسرماجزء  باشد
د و در یـ آیه بـه حسـاب نمـ   یسـرما جـزء   سب نداشته باشد،کباشد و قصد تجارت و  یاز عرفیحدّ ن
 انه است. یمخارج سالزء ج شأن او باشدجزء  ه عرفاًک یصورت

9090 مسئلۀ  از  یکـ یبخـرد   یاهینقل ۀلیاش وسانهیشاورز، از درآمد سالکا یاسب کا یاگر تاجر
 سه حالت را دارد: 

 بپردازد.  راآن د خمسیده باشد بایار خرکسب و کاستفاده در  یاگر برا -3

 ت. سیده، خمس آن واجب نیخر یاز شخصیو برآوردن ن یخانوادگ ۀاستفاد یاگر برا -9

باشـند،   یبـاً مسـاو  یتقرچنانچـه   اسـت و  کشتر باشد مـال یدام بکده، هر یهر دو خر یاگر برا -1
 بدهد.  راآن ند و خمسکه حساب یسرماجزء  راآن اطاً نصفیاحت

9093 مسئلۀ ن یردن زمـ کر مغازه، آباد یتعم یج برایاز درآمد خود را به تدر یه مقدارک یسک
 ۀسـب سـود و توسـع   کقصـد  چنانچـه   رده،کـ صـرف   ین مسـافربر ید ماشیا خریموات، احداث باغ 

ن یبپردازد و اگر اصل زمـ  راآن د در آخر سال خمسیشتر باشد، بایو جذب درآمد ب یگذارهیسرما
اگر قصد فروش  ، ولیبدهد راآن د آخر سال، خمسیرده باشد باکدا یمت پیش قیآباد شده هم افزا

بعد تـا   یبدهد، سالها راآن بار خمس کیچنانچه  داشته باشد راآن خواهدین را ندارد و میمثالً زم
 شود. ینفروخته، خمس واجب نم راآن هک یزمان

9099 مسئلۀ ارد و خمـس نهـال را داده   کـ تجـارت ب  ینها را براید و چنار و مانند ایاگر درخت ب
سر مخارج کد خمس آنها را پس از یه موقع فروش آنهاست اگرچه آنها را نفروشد، باک یباشد، سال

ببـرد و بـه    یشـود، سـود  یده میه هر ساله برکآنها  یهااگر مثالً از شاخه یند، ولکرداخت انه پیسال
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 بدهد.  راآن د خمسید، بایایاد بیاش زانهیسب از مخارج سالکگر ید یا با سودهای ییتنها

9091 مسئلۀ ّد، بنـا بـر   یـ آیمـ دسـت  بـه   یه از آن سـود کداشته باشد  یاهینابالغ سرما ۀاگر بچ
 بپردازد.  راآن د خمسیبالغ شد با آنکه اط واجب بعد ازیاحت

  
 خمس خانه و اثاث منزل

9091 مسئلۀ ل یر وسـا یا سـا یـ ، فـرش  ین سـوار یمانند خانـه، ماشـ   یزیگاه از درآمد سال چهر
 یبعد آنها را بفروشد در صـورت  یه نفروخته خمس ندارد و اگر در سالهاک یرا بخرد مادام یزندگ

شـود چـون   ینـد، خمـس بـر او واجـب نمـ     کست مبادله از ایه مورد نک یگریل دیا وسایه با خانه ک
بعد بفروشد و از فـروش آن   یرا در سالها یل زندگیرده است، اگر خانه و وساکحاصل ن یدرآمد
انه بپردازد در عُسـر و حـرج   یسر مخارج سالکخمس آنها را پس از چنانچه  آورد ودست به  یسود

ن یا ماشیبخواهد با آن پول، خانه  اینکهولو  ،زدرد، واجب است فوراً خمس آنها را بپردایگیقرار نم
رد، یـ گیاگر با دادن خمس آنها در عُسر و حـرج قـرار مـ    ، ولیندکه یاز است تهیه مورد نک یگرید

 ست. یه خمس بر او واجب نک آنست ظاهر

9095 مسئلۀ  خانـه،   ۀانیمصـرف سـال   ی، بـرا ییار، آذوقه و مـواد غـذا  کسب و کاگر از درآمد
د، واجب است خمس آنها را بدهـد و اگـر بخواهـد خمـس     یایاد بیسال زند و در آخر ک یداریخر
د محاسبه یمت روز را بایرده باشد، قکدا یش پیمت آنها افزایه قک یمت آنها را بپردازد، در صورتیق
 ند. ک

9096 مسئلۀ زن و  یا بـرا یـ ند و که یه منزل تهیانه قبل از پرداخت خمس اثاثیاگر از درآمد سال
رد و متناسـب بـا   یـ گیه مورد استفاده قرار مـ ک یور آالت بخرد، تا زمانیفرزندان دختر خود طال و ز

از یـ نبـی  امل از آنهاکطور به انه است و خمس ندارد و اگریست، جزء مخارج سالاو یشأن خانوادگ
مت یه خمس آنها را مطابق قک آنست دکاط مؤیاحت یه خمس ندارد، ولک آنست یچه اقوباشد گر

تـاب  کق اسـت  یه اهل علم و تحقک یاست اگر فرد همچنین انه بپردازد، ویسر مخارج سالکبا  یفعل
ست چون عنـوان درآمـد صـدق    یاز شود، گرچه خمس آنها واجب نینبی از آن یلّکطور به بخرد و

 ند. که خمس آنها را پرداخت ک آنست اطیاحت ، ولیندکینم

  
 هانهیمخارج و هز

9093 مسئلۀ آوردن سـود و درآمـد مصـرف     دسـت بـه   یه بـرا کـ  ییهـا نـه یمخارج و هز ۀیلّک
 ک، اسـتهال یگـر و واسـطه  ی، دالّلـ یشـت کتوقّـف   یحمل و نقل و اجاره بهـا  ۀیراکشود، مانند یم

ه است و از منافع و یسرماجزء  هک یارکابزار  یو فرسودگ کو استهال کین آالت، پول الستیماش
ه کاست  یاه به گونهیا خود سرمایا خمسش داده شده و یه خمس ندارد کده شده یخر یدرآمد پول

خمـس آن اگـر داده شـود موجـب عُسـر و حـرج        اینکها یاز است یانه مورد نیمانند خود مخارج سال
د و خمـس  یـ مخارج به حسـاب آ  عنوانبه سر گردد و کانه یآنها از مخارج سال ید تمامیشود، بایم
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 پرداخت شود.  یمابق

9098 مسئلۀ  ه، یـ ، اثاثک، پوشاکران سال به مصرف خویه در بکسب و شغل کآنچه از منافع
رسـد،  ینهـا مـ  یرات و مانند ایارت و خیاز دختر، مخارج ازدواج پسر، زیمورد ن ۀیزید منزل، جهیخر

چنـین  هم رده باشـد، خمـس نـدارد،   کهم ن یاده رویاد نباشد و زیه از شأن پردازنده زک یدر صورت
دهـد در  یزه مـ یا جـا یـ بخشد یم یسکه به کرا  یز مالیرساند و نیفّاره مکآنچه را به مصرف نذر و 

 انه حساب شده و خمس ندارد. یاده نباشد، از مخارج سالیه از شأن او زک یصورت

9092 مسئلۀ  یند و مجبور باشد هر سال مقدارکه یدختر را ته ۀیزیجا جهکیهرگاه انسان نتواند 
ننـد  کیه مـ یـ دختـر را ته  ۀیـ زیاز جه یه معموالً هر سال مقدارکباشد  یا در شهریند که یته راآن از
ه یـ زیآن سال جه ۀدست آمدبه ن سال از سود یدر بچنانچه  ب است،یردن آن عکه نیه تهک یطوربه

 شود. یند خمس آن واجب نمکرا فراهم 

9010 مسئلۀ  راآن از پـول  یه بخـرد و بـه مـرور زمـان قسـمت     ینسـ طـور  بـه  را یاخانه یسکاگر 
 -اقسـاط طـور  بـه  نـد و کثبت نام  یگریا هر نهاد دی یق تعاونیز اگر از طریبپردازد، خمس ندارد و ن

جزء  زیبه او واگذار شود، آن ن یند تا پس از چند سال واحدکز یپول وار یمقدار -ا ساالنهیماهانه 
 کق بانـ یاز خود از طرین مورد نکه مسیته یبرا یسکاگر  ، ولیمخارج ساالنه است و خمس ندارد

ند، ک یداریخر یاد تا بتواند با آن خانهنکناچار است درآمد چند سال را جمع  یا مؤسسات اعتباری
قبـل از   یه از سـالها کـ د خمـس آنچـه   یـ اط واجـب با یـ رد بنابه احتیگیاگر در عُسر و حرج قرار نم

رده کآن خرج  ین براکد مسیآنچه را از درآمد سال خر ، ولیرده بدهدکانداز ن پسکدن مسیخر
 یرا بخرد و از درآمد سال بعـد مقـدار   ن خانهیسال از درآمد همان سال، زم کیاگر  .خمس ندارد

 ست. یج ساختمان خانه را به اتمام برساند، خمس واجب نین طور به تدریبسازد و هم راآن از

9013 مسئلۀ ارت  یا رفتن به زیاش خود و خانواده یشخص یمسافرتها یه انسان براکرا  ینیماش
د و خمـس  یـ آیاب مـ مخارج همان سال بـه حسـ  جزء  خرد، اگر خارج از شأن متعارف او نباشدیم

د آن ناچـار باشـد درآمـد چنـد سـال را      یخر یبماند و اگر برا یبعد باق یسالها یهر چند برا ،ندارد
د خمس یاط واجب بایدهد، بنا بر احتیدادن خمس او را در عُسر و حرج قرار نمچنانچه  ند،کجمع 

 ، خمس ندارد. فتدیل بکمش بدهد و اگر به ،ردهکانداز د پسیقبل از سال خر یه از سالهاکآنچه را 

9019 مسئلۀ  و  شـخص  یهـا یهمانیاب و ذهـاب و م یـ ، ایفات منـزل و زنـدگ  یتجمّالت و تشـر
شتر نباشد، خمس ندارد و اگر از حـدّ متعـارف و شـأن او    یاو اگر از حدّ متعارف و شأن او ب ۀانوادخ
ه ک یمقدار د بر متعارف و آنید خمس زایحرام و نادرست باشد، با یارهاکا همراه با یشتر باشد یب

 یشـت عمـوم  یحرام مصرف شده را بپردازد و شأن افراد بر حسب زمانها، شـهرها و اوضـاع مع   یبرا
 مردم متفاوت است. 

9011 مسئلۀ ین آن بـاق ینـد، اگـر عـ   کیگـر مـ  ید یارتهایه انسان خرج سفر حج و زکرا  یمال 
ود، شـ یرده حسـاب مـ  کـ ه در آن مسـافرت  کـ  یفاده شود، از مخـارج سـال  ستا آن باشد و از منفعت
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 آنست یاز شود، اقوینبی شد و اگر بعد از سفر حج از آنکاز سال بعد هم طول ب یهرچند تا مقدار
خمسـش را بدهـد،   کـه   آنسـت  اط مستحبیاحت ، ولیندکیخمس ندارد چون درآمد صدق نمکه 
 ه در سال بعد واقع شده بدهد. کرا  ید خمس مقداریشود باین آن مال مصرف میاگر ع یول

9011 مسئلۀ نـد و  کثبـت نـام   برای یـک سـفر زیـارتی    ن مجبور شود از چند سال قبل اگر انسا
همـان   آخـر  راآن اط خمسینپرداخته باشد، بنا بر احترا  یزیخمس پول وارچنانچه  نه را بدهد،یهز

 ست. یواجب ن یند و بپردازد، هر چند بنا بر اقوکسال حساب 

9015 مسئلۀ ۀنـ یرد، هزانه اسـت و خمـس نـدا   یمخـارج سـال  جـزء   ه مخـارج حـج  کطور همان 
 رند،یگیزا و گذرنامه و مانند آنها میصدور و یه دولتها براک یز مانند وجوه و مبالغیمقدّمات حج ن

 انه است و خمس ندارد. یمخارج سالجزء 

9016 مسئلۀ ن مـورد  یـ انه است و خمـس نـدارد و در ا  یمخارج سالجزء  یلّکطور به حج ۀنیهز
هـم مؤونـه بـه     یارتیـ ز یسـفرها  یهـا نـه یز مخـارج و هز یست و نین حجّ واجب و عمره نیب یتفاوت

 د و خمس ندارد. یآیحساب م

9013 مسئلۀ  و  یریجهل تقصـ  به سببا یحجّ خود را باطل،  ک، اعمال و مناساًعمد یسکاگر
 راآن د خمـس یشود و بایاو محسوب نم ۀانیمخارج سالجزء  حج ۀنیند، هزکالتفات اعمال را باطل 

 بپردازد. 

9018 مسئلۀ  ییاز آذوقه و موادّ غـذا  یمقدار ، ولیندکا تجارت ضرر یسب و شغل کاگر در 
مانـده بـه    یه آذوقه بـاق ک ید، در صورتیایاد بیده است در آخر سال زیخر یمصرف زندگ یه براک

 ست. یمتر است، خمس آنها بر او واجب نکا یمقدار ضرر 

9012 مسئلۀ ه کهم دارد  یگریبرده است و مال د یا تجارت سودیسب و شغل که از ک یسک
 ند. کسب مصرف کخود را فقط از سود  ۀانیتواند مخارج سالیرد، میگیمبه آن خمس تعلّق ن

9010 مسئلۀ آن سـال را از سـود سـال بعـد      ۀنـ یتواند هزیه در طول سال سود نبرد، نمک یسک
نـد و نتوانـد تـا وقـت درآمـد سـال بعـد بپـردازد،         کمخارج خـود قـرض    یاگر برا یند، ولکجبران 

 وسط سال بدهد. خود را از درآمد سال بعد در  یتواند بدهیم

9013 مسئلۀ به  یش از تمام شدن سال سودیند و پکمخارج خود در اوّل سال قرض  یاگر برا
 خود را با آن سود بپردازد.  یتواند بدهیآورد، مدست 

9019 مسئلۀ یتواند بدهیند، نمکاز ندارد قرض یه نک یزید چیا خریردن مال کادیز یاگر برا 
 یچ وجـه نتوانـد بـده   ین رفته باشد و به هیب ز ازیه آن چکنیمگر ا ،ندکن یسب تأمکخود را از سود 

تواند در وسط سال از سـود هـر   ین صورت میه در اکباشد  یخود را بدهد و ناچار به پرداخت بده
 ند. کاد ا  راآن سال

9011 مسئلۀ گـردان  او دسـت  ۀنـد یا نمایط یخود را با مجتهد جامع شرا یشرع یه بدهک یسک
توانـد از درآمـد   یج بپـردازد، نمـ  یخواهـد بـه تـدر   یرده باشد مـ کگردان دست اینکها بدون یرده ک
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گـاه از همـان پـول    ول خمس درآمـد آن سـال را بدهـد، آن   ا اینکهند، مگر کبعد پرداخت  یسالها
 ند. کخود را پرداخت  یشرع یخمس داده، بده

9011 مسئلۀ ه را دارد و در یم سـرما کـ مغازه بپردازد، ح یسرقفل عنوانبه را  یاگر مستأجر مبلغ
 یه سـرقفل کـ هـم   یسکبدهد و  راآن د آخر سال خمسیرد، بایو حرج قرار نگ ه در عُسرک یصورت

 بدهد.  راآن د خمسیبماند، با یبه مصرف مؤونه نرساند و باق راآن گرفته اگر تا آخر سال

  
 م آنکپرداخت خمس و ح

9015 مسئلۀ ن درآمد خود یه اولک یند، هنگامکیار مکسب و که شروع به تجارت و ک یسک
ر دهد ییخود را تغ یشود و اگر بخواهد سال خمسیاو محسوب م ید، سال خمسآوریمدست به را 
ر بدهـد، خمـس   ییـ خواهـد تغ یه مـ کـ  ین سـود تـا زمـان   ید از زمان حصول اولـ یبا ، ولیندارد یمانع

 سر مخارج بپردازد. کخود را با  یموجود

9016 مسئلۀ  قرار دهـد   یدادن خمس خود سال شمس یار اگر براکسب و کدر خمس درآمد
ا یـ ر دهد ییتغ یتواند به شمسیقرار داده م یخود را قبالً قمر یاگر سال خُمسچنین هم دارد،ن یمانع

 ند. کل یتبد یقرار داده به قمر یاگر شمس

9013 مسئلۀ بداند از مخارج چنانچه  دیبه دستش رس ین سال هر وقت پولیتواند در بیانسان م
 د. بیندازر یتا آخر سال به تأخ بهتر است دادن خمس را یبپردازد، ول راآن ادتر است خمسیسالش ز

9018 مسئلۀ یاسب، اگر منفعتـ کدادن خمس، سال قرار دهد مانند تاجر و  ید برایه باک یسک 
ننـد و  کسـر  کد مخارج او را تـا هنگـام مـرگ از آن منفعـت     یرد باین سال بمیآورد و در بدست به 

 ه را بپردازند. یخمس بق

9012 مسئلۀ ز بـرده اسـت و بـا آن    ینرده و سود کار کسب و که از اول بلوغ شروع به ک یسک
د خمسـش را  یـ ز بایـ د آن چیـ سـال از خر  کیـ ازش نبوده اسـت، پـس از   یه مورد نکده یخر یزیچ

ه کـ  یشتر نباشد، در صـورت یب یازش بوده و از شأن ویده مورد نیه خرکرا  یزیاگر چ یبپردازد، ول
س ندارد و اگر ه سود برده، خمکبوده  یده است در وسط همان سالیه خرکرا  یزین دارد آن چیقی

 یان سـال، اقـو  یـ ا بعـد از پا یـ ده در وسط سال بوده یه خرکرا  یزیا نداند چیرده باشد و کفراموش 
ار او یتامّ االخت ۀندیا نمایط ید جامع شرایه با مرجع تقلک آنست اطیاحت یه خمس ندارد، ولک آنست

 ند. کمصالحه 

9050 مسئلۀ مت آن باال رود،یق بخرد و یکف خمس نداده است، اگر ملیلکه از اول تک یسک 
ده، یخر یشاورزک یمتش باال رود و بفروشد، مثالً برایه قکده یت نخرین نیرا به ا کآن ملچنانچه 
تمـام اسـت    یه در آن خمس وجود دارد، معامله وقتـ کند ک یداریخر یبا پول راآن هک یدر صورت

را  یا مقـدار یـ  کملـ  د خمس خـود یدار بایاجازه بدهد و خر راآنپنجم یک ۀم شرع معاملکه حاک
ه پول خمس نداده را کاست اگر از اول قصد داشته چنین هم ارزش دارد بپردازد، که فعالً آن ملک
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مت آن باال رفتـه و  یده تا قیتجارت خر یرا برا کاگر آن مل ، ولیده بپردازدیه خرک یزیعوض چ
 ه را دارد. یم تجارت و سرماکح کن صورت آن ملیبا سود بفروشد، در ا

9053 مسئلۀ تعلّـق خمـس    ۀقّن از نحویرد و قدر متیگین تعلّق میات به اصل عکمانند ز خمس
حـق هسـتند و    یه خمسش داده نشده است، داراکن آن مال یه صاحبان خمس نسبت به عکست نیا

داده نشـود،   یاهیه خمـس سـرما  کـ  یاند و تـا هنگـام  دهیه صاحبان خمس به حقّ خود نرسک یمادام
رده و آن کـ ان یـ را ب یمـ کسـهولت افـراد ح   یشارع مقدّس برا یول ست،یز نیتصرّف در آن مال جا

مـت آن،  ین مـال باشـد چـه ق   یمال مشمول خمـس را چـه عـ   پنجم یکه اگر خمس دهنده کست نیا
ر اسـت  یـ ن صاحب مال مخیز است بنابرایشود و تصرّف در آن جایاموال آزاد م یند، مابقکخارج 

 است.  یگانه مساوم در تمام موارد هفتکحن یمت آن و ایا قیخمس را از خود مال بدهد 

9059 مسئلۀ مـت آن بدهـد،   یمشـمول خمـس را از ق   ۀیاگر خمس دهنده بخواهد خمس سرما
جـنس  صـورت  بـه   اینقد صورت به  راآن ند وکن و محاسبه یو روز، مع یمت فعلیواجب است به ق

 گر بپردازد. ید

9051 مسئلۀ  یفقهـا امـر   یاات و آریـ ن مال از نظر روایاصل تعلق خمس به ع اینکهبا توجه به 
مت آن بپردازد و از جهت سـوم  یا قین همان مال یر است خمس را از عیمخ کز مالیمسلم است و ن

گونه تصرف در آن مـال  چینار نگذاشته باشد حقّ هکسال اگر خمس را  کیپس از گذشتن  کمال
گر یف دست و از طریت مشاع نکشرصورت به  ن مال تعلق داردین خمس اگر به عیرا ندارد، بنابرا

 ینداشـت، پـس بنـا بـر اقـو      راآن مـت یپرداخـت ق  حـق  کحق به خود مال هم تعلق ندارد و االّ مال
 مت روز باشد. ید با قیند لذا هر موقع محاسبه شود باکیدا میت مال تعلق پیخمس به مال

9051 مسئلۀ  بخواهـد   یگـر یخمس ندهد و از جـنس د  ین مال دارایخمس را از ع یسکاگر
 مـت جـنس خـود را گـران    ینـد و اگـر ق  کاست حسـاب   یمت واقعیه قکروز مت ید به قیبپردازد با
اگرچـه   ،مـت گذاشـته، دوبـاره بپـردازد    یاد قیـ ه زکرا  یند واجب است خمس آن مقدارکحساب 

 باشد.  یطرف راض

9055 مسئلۀ نـد و از  کخواهد طلب خود را بابت خمـس حسـاب   یار است و مکه طلبک یسک
تواند طلب خـود را بابـت خمـس    یم شرع، مکحا ۀزاجاز محتاج به خمس است، با یار نکبده یطرف

 ند. کحساب 

  
 معادن -2

9056 مسئلۀ  یزیـ ر مـوارد، چ یاز معادن طال، نقره، سـرب، مـس، آهـن، نفـت و سـا      یسکاگر 
مقدار آن گفته خواهد شـد،   یآت مسئلۀه در کنصاب باشد،  ۀبه اندازه ک یند، در صورتکاستخراج 

 بپردازد.  راآن د خمسیبا

9053 مسئلۀ اط واجب، صد و پنجاه مثقال یوجوب خمس در معدن بنا بر احت ینصاب الزم برا
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 یگـرم طـال   30/139برابـر بـا    یا پـانزده مثقـال معمـول   یـ دار هکسـ  ۀرم نقرگ 129/383برابر  یمعمول
سر مخارج استخراج به که از معدن استخراج شده پس از ک یزیمت چین اگر قیدار است، بنابراهکس

مانـده را   یه، خمـس بـاق  یسر مخارج استخراج و تصفک، بعد از ر شده برسدکاز دو مقدار ذ کیهر 
 بپردازد. 

9058 مسئلۀ و گِل سـرخ و گِـل    کاگر آنها گچ و آه .است ص معدن با متخصّصان فنیتشخ
 ن آنهـا اخـتالف باشـد، بهتـر    یم معـدن را دارد و اگـر در بـ   کق معدن بدانند، حیرا از مصاد یسرشو
ه و بـدون  یسر مخـارج اسـتخراج و تصـف   کس از نصاب برسند پ را اگر به حد ه خمس آنهاک آنست

 سر مخارج ساالنه بدهند. ک

9052 مسئلۀ ج هـر  یـ ه در گذشته پـول را کنار و درهم است یه دار، دکمقصود از طال و نقره س
 است.  کمال یج هر زمانیمت آنها بر حسب پول رایگر رواج ندارد، قیزمان بوده و چون د

9060 مسئلۀ  متر از حـدّ نصـاب باشـد،   کرده است که از معدن استخراج کرا  یزیچ یسکاگر 
د خمـس اضـافه را   یـ د، بایـ ایاد بیـ اش زانهیاو از مخـارج سـال   یگـر سـودها  یا با دی ییبه تنهاچنانچه 
 بپردازد. 

9063 مسئلۀ دسـت  بـه  ستند، یه معتقد به وجوب خمس در آنها نک یسانکاز معادن  یزیاگر چ
عـادن ندارنـد، دادن   ه اعتقـاد بـه وجـوب خمـس در م    کـ مسـلمانان   یا بعضیفّار کانسان برسد، مانند 
 ست. یخمس آن واجب ن

9069 مسئلۀ دن به حدّ نصاب پس از یاورد، در صورت رسیبدست به  یزیه از معدن چک یسک
ا در یـ ر آن یـ ا زین باشد یزم یبدهد چه معدن رو راآن د خمسیه، بایسر مخارج استخراج و تصفک
 ندارد.  که مالک ییا در جایدارد  کاست و مال که ملکباشد  ینیزم

9061 مسئلۀ  او  کملجزء  راآن است و عرف یگرید که در اعماق ملکرا  یمعدن یسکاگر
است و  کآمده مال صاحب ملدست به هر چه که  آنست ند، اظهرکآورد، استخراج یبه حساب م
دن بـه حـدّ   ینـد، در صـورت رسـ   کتصاحب  راآن یانهیچ هزیبدون ه که صاحب ملک یدر صورت
 بپردازد.  راآن همۀد خمس ینصاب با

9061 مسئلۀ یا نـه، اقـو  یـ رسـد  یرون آورده به حـدّ نصـاب مـ   یه از معدن بک یزیداند چاگر ن 
 اگرچه بهتـر  ،ندکمعلوم  راآن متیگر قیق دیا به هر طریردن کق وزن یست از طریه الزم نک آنست
 ند. کمعلوم  راآن متین قکاز هر راه مم آنست

9065 مسئلۀ  ا ین یزم ت با عرف است و عرف، اعماقیکمال ۀص محدودیتشخ اینکهبا توجّه به
 یسـ کن اگـر  یدانـد، بنـابرا  ین نمـ یت صـاحب زمـ  یکت در ملینهابی ن را تایط و فوق زمیمح یفضا
 کسـت و ملـ  ین نیرد، معدن مال صـاحب زمـ  کاستخراج  یگرید کن و ملیرا در اعماق زم یمعدن

سر مخـارج اسـتخراج   کد پس از یبرسد با یننده است و اگرآن معدن به حدّ نصاب شرعکاستخراج 
 خود او بپردازد.  راآن ه، خمسیو تصف
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9066 مسئلۀ ط انجـام  یجـامع شـرا   یومـت اسـالم  کح وسیلۀبه ه استخراج معادن ک یدر صورت
ت مصالح یو با رعا ینیآنها را طبق ضوابط و مقرّرات د یومت اسالمکرد خمس ندارد و اگر حیپذ
او واگـذار  ه بـه  ک یسکد یبا راآن ن دو صورت خمسیا اجاره دهد، در ایواگذار  یگریبه د یقطع
 یومـت عـدل اسـالم   کح ۀاجـاز بدون  یسکرده است، خود بپردازد و اگر که اجاره ک یسکا یشده 

ه گفتـه شـد   ک یبیبه ترت راآن ند، خمسکرا اجاره  ی، معدنیومتکن حیا در نبود چنیط، یجامع شرا
 د بپردازد. یبا

9063 مسئلۀ ه دام بـ کـ ه سـهم هـر   ک یباشند در صورت کیاگر چند نفر در استخراج معدن شر
 را بپردازند.  باقی ماندهه، واجب است خمس یسر مخارج استخراج و تصفکنصاب برسد، پس از 

  
 گنج -3

9068 مسئلۀ پنهـان   یگـر ید یا هرجـا یوار یوه، دکان درخت، ین، میه در زمکاست  یگنج مال
 ند. یه عرف مردم به آن گنج گوکباشد  یند و طورکدا یپ راآن یسکشده باشد و 

9062 مسئلۀ یکـ مل یسکا از یند کدا یپ یست گنجین یگرید که ملک ییدر جا یاگر شخص 
رده و کـ دا یپ راآن هکاست  یسکنبوده، مال  یابد و بداند مال صاحبان قبلیب یبخرد و در آنجا گنج
 یاز صاحبان قبل یکیدا شده مال یه گنج پکاگر احتمال بدهد  ، ولیبدهد راآن واجب است خمس

نـد،  کدا یـ پ راآن ه بتوانـد صـاحب  کـ  یدهد؛ در صورت ن بوده، الزم است به آنان اطالعیو زم کمل
دام از آنهـا  کـ چ یه مال هـ کا معلوم شود یدا نشود یواجب است به او برگرداند و اگر صاحب گنج پ

 ند. کپرداخت  راآن نده است و واجب است خمسبایست، گنج مال ین

9030 مسئلۀ س از مت آن پـ ین اگر قیاط همان نصاب معدن است، بنابراینصاب گنج بنا بر احت
رده اسـت،  کـ ه کـ  یانـه یسـر هز کد پس از یاط واجب بایسر مخارج به حدّ نصاب برسد، بنا بر احتک

 مانده را بدهد.  یخمس باق

9033 مسئلۀ دا یـ پ یجا دفن شده اسـت، مـال  کیه در کمتعدّد و گوناگون  یدر ظرفها یسکاگر
سـر  کد، بعد از هم رفته به حدّ نصاب برس یآنها روهمۀ ند، اگر کد مجموع آنها را حساب یند، باک

هم به حـدّ   یند و روکدا یاگر در چند جا گنج پچنین هم مانده را بپردازد، ید خمس باقیمخارج با
ه کـ باشـد   یزمـان  ۀفاصـل استخراج آنهـا بـا    آنکهمگر  ،بدهد راآن اط خمسینصاب برسد، بنا بر احت

طـور  بـه  دامکـ  د هـر یـ ن صـورت با یـ ه در اکـ اورد، یاستخراج به حساب ب کیش از یعرف آنها را ب
 جداگانه حساب شود. 

9039 مسئلۀ بـه حـدّ    کیـ مت سهم هر یسر مخارج قکنند و پس از کدا یپ یاگر چند نفر گنج
 بپردازند.  راآن د خمسینصاب برسد با

9031 مسئلۀ  ه کـ دا شود، چنانچه احتمال دهـد  یپ یم آن مالکه در شکبخرد  یوانیح یسکاگر
ه مـال فروشـنده   کـ دهد و اگر معلـوم شـود   د به او خبر یاط واجب بایفروشنده است، بنا بر احت یبرا
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از آنـان   کیـ چ یآن اطّالع دهد و چنانچه معلوم شـود مـال هـ    یبه صاحبان قبل ترتیببه د یست، باین
باشـد   یوان وحشیبپردازد و اگر ح راآن د خمسیاط بایاحت بر ت حدّ نصاب، بنایست و بدون رعاین
دا یـ پ یزیـ م آنهـا چ کن حاالت اگـر از شـ  ی، در ااندرده و فروختهکد یا صیه از درکباشد  یا ماهیو 

اطاً یاحت راآن ابنده است و الزم است خمسیبه خبر دادن نداشته و مال  یازیه نک آنست شود، ظاهر
 م درآمد ساالنه را داشته باشد. کدر هر دو صورت حکه  آنست ین اقوکبپردازد و ل

  
 مال حالل مخلوط به حرام -4

9031 مسئلۀ  گر یدکـ یه انسـان نتوانـد آنهـا را از    کـ  یمخلوط شود طوراگر مال حالل با حرام
مال را همۀ ن صورت خمس یص دهد و نه صاحب مال را بشناسد و نه مقدار مال حرام را، در ایتشخ
 یشـود، ولـ  یال ندارد و بر او حـالل مـ  کد بپردازد و پس از پرداختن خمس تصرّف او در مال اشیبا

ت یـ ن -اوسـت بپـردازد   ۀعهـد آنچـه بـر    یعنی -الذّمّه یف ت مایه هنگام دادن خمس به نکبهتر است 
 ند. کخاص خمس مصطلح و صدقه ن

9035 مسئلۀ نـد،  کدا یـ نشناسد و نتواند او را پ راآن صاحب ، ولیاگر مقدار مال حرام را بداند
ه هم با مصرف خمس و هم ک یم شرع در مصرفکحا ۀاجازد آن مقدار را با یاط واجب بایاحت بر بنا

 ند. کق باشد، صرف با مصرف صدقه منطب

9036 مسئلۀ  ن صـورت  یـ بشناسـد در ا  راآن صـاحب  ، ولـی مقدار مال حرام را نداند یسکاگر
ه انسـان بدانـد چـه    کـ  ینشـود، در صـورت   یصاحب مال راضچنانچه  نند وک یگر را راضیدکید یبا

ن یقـ یه کـ را  یزیـ د چیـ ا نـه، با یشتر از آن هم مال اوست یه بکند ک کمال اوست و ش ینیمقدار مع
دهد مال یه احتمال مکرا هم  یشتریه مقدار بک آنست اط مستحبیاز آن اوست بپردازد و احتدارد 

دانسته و فرامـوش  یا مقدار حرام را میه خودش غاصب مال باشد ک یدر صورت یاوست بپردازد، ول
 دهد به او بپردازد. یه احتمال مکرا  یشتریاط واجب مقدار بیرده است، بنا بر احتک

9033 مسئلۀ ه کـ ل با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسـان بدانـد   اگر مال حال
ند، پس اگر خـود او غاصـب   ک یینتواند او را شناسا ، ولیستیرون نین بیصاحب آن از چند نفر مع

 ند. کم ین آنها تقسیست آن مقدار را بیند و اگر خودش غاصب نک ید همه را راضیاست با

9038 مسئلۀ  آن مـال   کمالـ  یادیه افراد زکو انسان بداند اگر مال حالل با حرام مخلوط شود
ت همـه را  یان داشته باشد و موجب عُسر و حرج نشود واجب است رضاکه امک یهستند، در صورت

م شرع کم حاکه با حکند کیدا میرا پ کم مجهول المالکن مال حین نباشد، اکند و اگر ممکجلب 
 شود. یصاحب آن صدقه داده م جایبه 

9032 مسئلۀ ا یـ با خمـس   -ات با حرام مخلوط شده استکا زیندادن خمس ه به سبب ک یمال
ات مراجعـه و  کا زیخمس  ید به ولیه صاحب آن معلوم است، پس باکرا دارد  یم مالکح -اتکز

 ت او حاصل شود. یرضا
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9080 مسئلۀ      اگر انسان خمس مال حالل مخلوط به حرام را بدهد و بعـداً معلـوم شـود، مقـدار
متر باشد استرداد مقدار زائد که مقدار حرام ک یده، در صورتشتر بویا بیمتر کحرام از مقدار خمس 

ه مقـدار حـرام   کـ  یست و در صورتیز نیست چون از باب صدقه است و در صدقه رجوع جایز نیجا
  م شرع از قبل صاحب آن صدقه بدهد.کحا ۀاجازآن مقدار را با که  آنست اط واجبیاحتشتر باشد، یب

9083 مسئلۀ ل شناخته یه به دلکرا  یا مالیحرام را بدهد  اگر انسان خمس مال حالل مخلوط با
ه کـ  یدا شـده اسـت، در صـورت   یـ نشدن صاحبش از طـرف او صـدقه داده و پـس از آن صـاحبش پ    

 مالش به او بپردازد.  ۀد به اندازیند، بنا بر اظهر باکصاحب مال قبول ن

9089 مسئلۀ فه دارد در مورد اختالط مال حالل به حرام از طـرف صـاحب مـال    یه وظک یسک
 ت او به مصرف برساند. یبدهد، واجب است صدقه را به نصدقه 

9081 مسئلۀ چ یگر صدقات هیبا د قبل مسئلۀور در کمذ ۀه مصرف صدقک آنست اگرچه ظاهر
م کحـا  ۀاجـاز ه بـا  کـ  آنسـت  اطین احتکز به مصرف رساند، لیل اللّه نیسب یتوان فیندارد و م یفرق

ه هـم بـا   کـ برسـاند   یبـه مصـرف  ه اسـت  یم شرع مجاز در امـور حسـب  که از طرف حاک یسکا یشرع 
 مصرف خمس منطبق باشد و هم با صدقه. 

  
 دیآیمدست بها یدر در یه با غوّاصک یجواهر -5

9081 مسئلۀ  اقوت، مرجـان و  یـ مثل زبرجد،  یا و مانند آن جواهریدر در یبا غوّاص یسکاگر
 کیـ صـاب  آن به حـدّ ن یه بهاک یدر صورت -یا معدنیباشد  یدنییرو -آورددست به نها را یمانند ا

سـر  کگـرم اسـت، برسـد، پـس از      1/156بـا   یو مسـاو دار سـکه  یه همان هجده نخود طالکنار ید
ن یا از چنـد یـ از جـنس واحـد باشـند     -را بپـردازد  باقی مانـده د خمس یرون آوردن آنها بایمخارج ب

 کـه اینمشروط بر  -متعدّد یهایرون آورده شده باشد و چه با غوّاصیب یبار غوّاص کیجنس و چه با 
 سود حساب شود.  کیآنها همۀ ه عرفاً کمتّصل شده باشند  به هم یدفعات طور

9085 مسئلۀ س بـه حـدّ   کـ رون آورند، سهم هر یا بیرا از در یجواهرات یاگر چند نفر با غوّاص
 د خمسش را بدهد. یبا نصاب برسد

9086 مسئلۀ  از  ید، جـواهر یـ ل و ابـزار آالت جد یا بـا وسـا  یـ بدون فرو رفتن در در یسکاگر
ه کـ  یرد، در صـورت یـ ا آنهـا را بگ یـ نار آب درکاز  یا حتّیآب و  یا از روین آورد رویا بیدرون در

 د خمسش را بپردازد. یسر مخارج آن باکمت آنها به حدّ نصاب برسد، پس از یق

9083 مسئلۀ نـد از  کید میص یا و غوّاصیه انسان بدون رفتن در درک یگریوانات دیو ح یماه
گـر،  ید یسـبها کا با سود ی ییه به تنهاکشود یخمس بر آنها واجب م یست و وقتیق غوص نیمصاد

 د. یایاد بیاش زانهیاز مخارج سال

9088 مسئلۀ  دا یپ یم آن جواهرکاورد و در شیرون بیرا ب یوانیا فرو رود و حیدر در یسکاگر
 ند. کپرداخت  راآن رون آوردن، خمسیسر مخارج بکه بعد از ک آنست اطیند، احتک
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9082 مسئلۀ ز جـواهرات بـه   یه معموالً در آنها نکل ین بزرگ مانند دجله، فرات و یهارودخانه
سـر  کرون آورد، پس از یرا ب یدر آنها فرو رود و جواهرات یسکو اگر  استید، مانند دریآیعمل م

 بدهد.  راآن رون آوردن، واجب است خمسیمخارج ب

9020 مسئلۀ  یاتّفـاق طـور  بـه  ا فـرو رود و یـ در در یزیـ رون آوردن چیـ بدون قصـد ب  یسکاگر 
رون یـ سـر مخـارج ب  کبعـد از   راآن شـود، خمـس   کمال راآن هکگر قصد دارد ند، اکدا یپ یجواهر

 د بپردازد. یآوردن با

9023 مسئلۀ  مت آن به حدّ نصـاب  یرون آورد و قیعنبر ب یدر آب فرو رود و مقدار یسکاگر
مت آن به حـدّ  یآورد، اگر قدست به ا ینار درکا یآب  یبپردازد و اگر از رو راآن د خمسیبرسد با

 آنسـت  یبدهد و اگر به حد نصاب نرسد، گرچه اقو راآن اط واجب خمسیا بر احتنصاب برسد، بن
 بهتر است خمس آن پرداخت شود.  ، ولیخمس نداردکه 

9029 مسئلۀ ا یـ آورد دسـت  بـه   یا و ماننـد آن جـواهر  یـ اگر بچّه نابالغ با فرو رفتن در آب در
او  یقهـر  یّته باشـد، ولـ  ا مال حالل مخلوط به حـرام داشـ  یابد و یب یا گنجیند کرا استخراج  یمعدن

 د خمس آنها را بدهد. یاز آنها با کیط هر یمطابق شرا

  
 یغنائم جنگ -6

9021 مسئلۀ ننـد  کفّار جنگ کاو با  ۀاجاز ، اگر مسلمانان بادر دوران حضور امام معصوم
نـه  یآن هز یحمـل و نقـل و نگهـدار    یه بـرا ک یآورند، پس از پرداخت مخارجدست به  یو غنائم

ه کـ  ییزهـا یز چیـ نـد و ن کمصـرف   راآن دانـد یمصـلحت مـ   ه امـام کـ  یقـدار ز میـ اند و نردهک
 آنسـت  نند. ظـاهر کد پرداخت یه را باینار گذاشته شود و خمس بقکد یاست با مخصوص امام

 یبـرا  که و تـدار یه در حال تهک ییزهایه در حال قتال و جنگ و چک ییزهاین چیمت بیه در غنک
 ست. ین ید، فرقیآیمدست به جنگ 

9021 مسئلۀ جـامع   یومـت اسـالم  کح ۀاجازبا  ییهاجنگ بت امام معصومیاگر در عصر غ
 است. امام معصوم یمت جنگیم غنکدر آنها در ح یشراط انجام شود، غنائم جنگ

9025 مسئلۀ او  ۀاجازدون گرفتن از او، ب جازهان اکبا ام م معصوماگر در عصر حضور اما
 است.  امام آنِ اند خمس ندارد و ازوردهآدست به تمام آنچه آورند، دست به  ینند و غنائمکجنگ 

9026 مسئلۀ وجود داشـته   طیجامع شرا یومت اسالمکاگر ح بت امام معصومیدر عصر غ
م دوران کـ آورند همـان ح دست به را  ینند و غنائمکومت جنگ کن حیا ۀاجازباشد و مردم بدون 
 امام معصوم را دارد. 

9023 مسئلۀ  نند و بـدون  کفّار حمله ک ط بهیواجد شرا یومت اسالمکح ۀاجازاگر مسلمانان با
به  یه براک ییهانهیبدهند و تنها مخارج و هز راآن د خمسیآورند بادست به از آنان  یجنگ اموال

ن جهـت  یشود و در ایسر نمکشود و مخارج ساالنه از آن یسر مکآوردن آن مصرف شده، دست 
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 ست. یبت نین زمان ظهور و غیب یفرق

9028 مسئلۀ آنها واجـب اسـت، چـه    همۀ ست و خمس ینصاب شرط ن یدر خمس غنائم جنگ
 اد. یم باشد چه زک

9022 مسئلۀ اسـالم، قـبالً    یروهاین وسیلۀبه آمده دست به ه مال کشرط است  یدر غنائم جنگ
ه قـبالً متعلـق بـه    کـ ز شـرط اسـت   یو ن -رده بودهکغصب  راآن یافرکه ک -نباشد یمتعلق به مسلمان

نـار  که مالش محترم است و در ک یگریس دکا هر ی (یو زرتشت یهود، نصرانیتاب )کاز اهل  یکی
ننـد نباشـد،   کیمـ  یمان با مسلمانان زنـدگ یا با عهد و پیند کیم یآنان زندگ ۀذمو در  یامّت اسالم

 ن باشد واجب است آن مال به صاحبش برگردانده شود. یاگر چن

  
 از مسلمان بخرد یافر ذمّکه ک ینیزم -7

9300 مسئلۀ ا از یـ ن یاز همـان زمـ   راآن خمـس افر از مسلمان بخرد، واجب اسـت  که ک ینیزم
 ۀاجـاز خمس بدهـد، بـا    عنوانبه را  یگریز دین، چیر از پول و زمیمت آن بدهد و اگر بخواهد غیق

نها یور، خانه، مغازه، باغ و مانند اکن مذیزم یار را انجام دهد و اگر به جاکن یتواند ایم شرع مکحا
نظر قرار داده باشـد، واجـب اسـت     ا را هم مدّن آنهیه زمک یند، در صورتک یداریرا از مسلمان خر

ن هم به تبع مجموعه به یهم بفروشد و زم ین را بپردازد، امّا اگر خانه و مغازه و باغ را رویخمس زم
 ه خمس ندارد. ک آنست منتقل شود، ظاهر یافر ذمّک

9303 مسئلۀ افر کـ م شـرع از  کحـا  یوقت اینکهما کست ین خمس قصد قربت الزم نیدر دادن ا
 ند. کست قصد قربت یرد، الزم نیگیمخمس  یذمّ

9309 مسئلۀ  نداده است،  راآن خمس ، ولیردهک یداریرا از مسلمان خر ینیزم یافر ذمّکاگر
د یـ بعـد از خر  یافر ذمّکاگر چنین هم گر بفروشد وید ید به مسلمانیپس از خر اینکهولو د بدهد یبا
ن یاز همـان زمـ   راآن است خمسن را وارث مسلمان او به ارث ببرد، واجب یا برود و زمین از دنیزم
 گر او بدهند. یا از مال دی

9301 مسئلۀ  ند کشرط  اینکها یه خمس ندهد کند کن شرط یدن زمیهنگام خر یافر ذمّکاگر
ه کـ نـد  کاگر شـرط   ، ولید خودش خمس را بدهدیست و بایح نیفروشنده بدهد، صح راآن خمس

 ال ندارد. کاش دار به صاحبان خمس بدهد،یاز طرف خر راآن فروشنده مقدار خمس

9301 مسئلۀ  ن را از مسلمان بخرد و پس از معامله مسلمان شود، خمس از او یزم یافر ذمّکاگر
ت متوقّف بر قـبض باشـد و   یکتحقّق مل ، ولیرده باشدکه معامله ک یمگر در صورت ،شودیساقط نم

 شود. ین صورت ظاهراً خمس ساقط میاو پس از معامله و قبل از قبض، مسلمان شود، در ا

9305 مسئلۀ نـد، مـثالً از   ک کتملّ ین را از مسلمانید و فروش زمیر از راه خریغ یافر ذمّک اگر
 بدهد.  راآن د خمسیه باک آنست ق صلح و بخشش، ظاهریطر

9306 مسئلۀ  ه کـ  یاز مسلمان بخرد، در صورت ینیش زمیاو برا یّبالغ نباشد و ول یافر ذمّکاگر
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ده، یه به حدّ بلـوغ نرسـ  ک یادامم آنست اط واجبیبدهد، احت راآن ه خمسکند کدر معامله شرط ن
 رند. یخمس را از او نگ

9303 مسئلۀ  وانگان مانند معامله یان و دکودکم مسلمان هستند مثل که در حک یسانکمعامله با
 وسـیلۀ بـه  مسـلمان   ۀوانیا دی کودکرا از  ینیبالغ، زم یافر ذمّکن اگر یبا خود مسلمانان است، بنابرا

 هد. بد راآن د خمسیند، باک یداریخر یو یّول

9308 مسئلۀ  شود، اگر مجدّداً به یافت میدر یخمس از ذمّ عنوانبه ه کن، یپنجم زمکیمقدار
 گر فروخته شود، باز خمس آن واجب است. ید یذمّ

 
 اند نداده راآن ه خمسک یام تصرّف در مالکاح

9302 مسئلۀ ه خمـس  کـ  یسکن یست، بنابرایز نیه خمس آن داده نشده، جاک یتصرّف در مال
ه از قِبَـل او مجـاز و مـأذون    کـ  یسـ کا یط یم شرع جامع شراکا با حایشته نار نگذاکار است و کبده

م بر دادن خمس داشـته  یند، اگرچه تصمکتواند در آن مال تصرّف یرده است، نمکاست مصالحه ن
ه از طـرف او  کـ  یسـ کا یـ م شـرع  کردن با حـا کگردان ست، بدون اجازه و دستیز نیز جایباشد و ن

رده و در آن کـ ار صاحبان خمـس  کرد و خود را بدهید بر عهده گمأذون است، مقدار خمس را خو
ن بـرود،  یند و آن مال از بکر شده در مال تصرّف کذ یبه صورتها یسکند، پس اگر کمال تصرّف 

 گرش بدهد. ید از اموال دیمتصرّف، خمس را ضامن است و مقدار خمس مال تلف شده را با

9330 مسئلۀ انـد،  ه خمسش را نـداده کد و او بداند ه از معتقد به خمس به انسان برسک یهر مال
ن دارد، خمـس را نـداده   یقـ یه کـ را  یسـ کتواند مـال  ین انسان نمیست، بنابرایز نیتصرّف در آن جا

آن  که مالـ ک یاند، در صورتداند خمسش را دادهیه نمک یتصرّف در مال یند، ولکاست تصرّف 
 ار متصرّف قرار دهد، بالمانع است. یمال را در اخت

9333 مسئلۀ اسـت و خـودش خمـس منـافع مـالش را       کیشـر  یگـر یه بـا شـخص د  کـ  یسک
ند و در کیم یش با وجود اعتقاد به خمس از پرداخت آن خوددارکیشر ، ولیرده استکپرداخت 

ه کـ  یرده اسـت، مـادام  کـ  یگـذار هیت سرماکشر یه خمسش را نداده براک یسال بعد از همان مال
دام حـقّ  کـ چ یرده باشـند، هـ  کنده او مصالحه نینماا یم شرع و کا با حاینار نگذاشته و کخمسش را 

 تصرّف در مال را ندارند. 

9339 مسئلۀ نـد  کاو مصـالحه   ۀنـد یا نمایـ م شـرع  کار است اگـر بـا حـا   که خمس بدهک یسک
 ست. آورد مال خود اویمدست به ه کرا  یند و تمام سودکاموالش تصرّف  یتواند در تمامیم

9331 مسئلۀ ه خمسـش را  کـ  ین پـول یا با عیه خمسش داده شده ک ین مالیه با عک یسک یبرا
 ند، چند فرض وجود دارد: ک یداریرا خر ینداده است معامله و جنس

ا مـال  یـ معامله را انجام داده و پولش را بدهد و پـس از اتمـام معاملـه خمـس را از پـول       اینکه -3
 ین صورت هم اصل معامله و هم مقدار خمسـ یمحاسبه شده، بدهد، در ا یمت واقعیه با قک یگرید
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 ح است. یه پرداخت شده صحک

ن صـورت  یـ م شرع نسبت بـه مقـدار خمـس اجـازه دهـد، در ا     کپس از انجام معامله حا اینکه -9
بـا   راآن مـت یا قیـ شـده   یداریجنس خرپنجم یکدار، یح است و خریمقدار خمس هم صح ۀمعامل

 د بپردازد. یخمس با عنوانبه م شرع کتوافق ومصالحه با حا

اجازه ندهد، در  راآن م شرع همکند و حاکپرداخت ن یگریرا از پول د دار خمسیخر اینکه -1
 یآن مقدار پول ۀتواند از فروشندیم شرع مکست و حایح نین صورت معامله به مقدار خمس صحیا

از هـر   راآن رد و اگـر خـرج شـده اسـت، عـوض     یبگ راآن رده است، مقدار خمسکافت یه درکرا 
ص یدر صـورت تشـخ   -م شرع اجازه دهدکا حایرد و یدار بگیا خریه بخواهد، از فروشنده ک یزیچ

 دار بماند. یخر ۀذمدر  -نیدصورت به  مصلحت و با مصالحه

9331 مسئلۀ  ه متعلّـق خمـس شـده و    کـ  یرا بخـرد و پـس از معاملـه از پـول     یجنسـ  یسکاگر
ن معاملـه از همـان   یمت آن جنس را بپردازد، چه قصد داشته باشد در حـ یخمسش داده نشده است ق

 ۀبـه انـداز   ، ولـی ح اسـت یبدهد چه قصد نداشـته باشـد، معاملـه صـح     راآن متیخمس ق یل داراپو
پـنجم آن پـول را از   کیـ توانـد  یم شـرع مـ  کار اسـت و حـا  کپنجم آن پول را به فروشنده بدهکی

 رد. یدار بگیا خریاز فروشنده  راآن رد و اگر خرج شده باشد عوضیفروشنده بگ

9335 مسئلۀ  ق خمس بوده و خمسش داده نشـده اسـت را بخـرد در    ه متعلّکرا  یمال یسکاگر
توانـد  یم شـرع مـ  کسـت و حـا  یح نیآن صـح پنجم یک ۀم شرع اجازه ندهد، معاملکه حاک یصورت

ـ  یلّـ کطـور  بـه  تواند اجازه دهـد و معاملـه  یز میرد و نیخمس همان مال را اگر موجود باشد بگ  یحتّ
را پـنجم  یکهار پنجم را به فروشنده و دار پول چین صورت خریح بشود و در ایهم صحپنجم یک
توانـد در  یم شـرع مـ  کپول را به فروشنده داده اسـت حـا  همۀ دار یدهد و اگر خریم شرع مکبه حا

 راآن رد و اگر موجود نباشد عـوض یپس بگپنجم یکصورت موجود بودن پول از فروشنده مقدار 
 رد. یدار بگیا خریاز فروشنده و 

9336 مسئلۀ  ند، که یا هدیببخشد  یسانکا ی یسکداده نشده، به  ه خمسشکرا  یمال یسکاگر
ه ک یدر صورت -ن همان مالیتواند عیم شرع مکشود و حاینم کس مالکآن مال را آن پنجم یک

رد و اگـر آن شـخص بـا    یـ را از او بگ -ن رفته باشدیه از بک یدر صورت -ا عوض آنی -موجود باشد
را بـه  پـنجم  یکا همان یبه مستحق بدهد  راآن عوض یگرینده او از مال دیا نمایم شرع کحا ۀاجاز

نـد و  کتواند در آن تصـرف  یمال از آن شخص شده و مهمۀ نده او بپردازد یا نمایم شرع کخود حا
 ز ضامن است. یه خمس آن داده نشده، بخشنده نک یمادام

  
 مصرف خمس 

9333 مسئلۀ شود: یم میبزرگوار به دو قسم تقس یفقها ۀخمس بنا به فرمود 

ا از او اجازه گرفتـه  یط گذاشته یار مجتهد اعلم جامع شراید در اختیبا یسادات بنا بر اقو سهم -3
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و  - ندک کمکه در سفر درمانده باشند ک یا به ساداتیشود تا به سادات محتاج و مستحق داده شود 
ر یـ فق آنسـت  ه ظـاهر کـ م یتید یا به سیو  -ر و محتاج باشند یه گروه دوم از سادات، فقکست یالزم ن

ط آن ید، مجتهـد اعلـم واجـد شـرا    یـ ایباشد، داده شود. اگر سهم سادات از مصرف سادات اضـافه ب 
د مخارج سادات را از سهم ید، بایایم بکاگر  اینکهما کرساند یم اضافه را به مصرف سهم امام

 ند. کجبران  امام

ه یـ ار فقیـ ر اختب است، واجب است دیغا ه امام معصومکدر عصر حاضر  سهم امام -9
ه او اجازه بدهد ک یا در هر راهیه برساند یط قرار داده شود تا به مصارف مقرّر شرّعیاعلم جامع شرا

ن آنهاسـت و  یتـر ه عمدهکاسب کخمس مخصوصاً ارباح مهمۀ که  آنست یبه مصرف برسد و اقو
ه کـ حاضـر  است و در عصر  یمربوط به امامت و رهبر است در عصر امام معصوم یحقّ واحد

رد و امـام  یـ گیط قـرار مـ  یار مجتهد اعلم جـامع شـرا  یمربوط به نواب عام آن حضرت است، در اخت
را  یه سـادات نبـو  کـ د است موظـف اسـت   یط مبسوط الیه جامع شرایه در حال حاضر فقکن یمسلم

 ند. کآنان را جبران  یهایازمندیمبود و نکتحت پوشش قرار دهد و

9338 مسئلۀ ا یـ ط یرفتـه اسـت اگـر بـه مجتهـد جـامع شـرا       ه به اموالش خمس تعلق گک یسک
فش سـاقط نشـده و   یلـ کست، تیاو ن ۀاجازت و یه مورد رضاکبرساند  یا به مصرفیاو نرساند  ۀندینما

ا یمجتهد  ۀاجازا با یند کاو پرداخت  ۀندیا نمایط یموظف است مجدّداً خمس را به مجتهد جامع شرا
 ند. که مصرف یشرّع ۀل او در طُرق مقرّریکو

9332 مسئلۀ ا یـ ت نباشـد  یه سفرش سفر معصک یه در سفر درمانده است در صورتک یدیس به
د حتماً در وطنش یه سکست یتوان خمس داد و الزم نیرده باشد مکت بوده توبه یاگر در سفر معص

 ازمند باشد. یمحتاج و ن

9390 مسئلۀ ه نعـوذ بـاهلل   کـ  یبـه سـادات   ، ولـی تـوان خمـس داد  یستند مـ یه عادل نک یبه سادات
شـود دادن  یشان در گنـاه مـ  یا یت و تجریشان موجب تقویشوند و خمس دادن به ایب گناه مکمرت

بـه   کمـ کخمس دادن به او  اگر یند حتکیت میه تجاهر به معصکز ین یدیست و سیز نیخمس جا
 ه از دادن خمس به او هم اجتناب شود. ک آنست اط مستحبیگناهش نباشد، احت

9393 مسئلۀ ا دو نفـر  یـ د اسـت  یه او سکند کدا ین پیقیه انسان کتوان خمس داد یم یدیبه س
رد کـ د بودن او را باور یشود سینم یسک ید بودن او شهادت دهند و تنها به صرف ادعایعادل بر س

ه ک یترود بودن شهرت دارد، در صیان مردم به سیخود و در م ۀه در شهر و روستا ومنطقک یسکو 
 شود به او خمس داد. ینان گردد، مین شهرت موجب اطمیا

9399 مسئلۀ ه واجـب النفقـه   کـ  یست بـه اشخاصـ  یز نیه خمس بر او واجب است، جاک یسک
ه بـر  کـ برسـانند   یهستند، مانند پدر، مادر، فرزند و همسر خمس بدهد تا آنان به مصارف و مخارج

خمـس دهنـده    ۀعهـد ه بر کدارد  یگریاز آنان مخارج د یکیاگر  ، ولیخمس دهنده واجب است
نند، خمس کن یباشد چه نباشد و آنان نتوانند آن مخارج را تأمست، چه آن مخارج بر آنان واجب ین
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 ند. کتواند به او خمس دهد تا در آن مخارج مصرف یدهنده م

9391 مسئلۀ ا یـ ز نتوانـد  یـ باشـد و او ن  یگرید ۀعهده محتاج است، اگر مخارجش بر ک یدیس
 د. یریتواند خمس بگیه مخارج او را بدهد، مکنخواهد 

9391 مسئلۀ ار یـ خمـس در اخت  قـدر آنتواند دفعتاً یبداند مم شرع صالح که حاک یدر صورت
ه کـ  آنسـت  اط واجـب یـ ج به او بدهد، احتیاگر به تدر ، ولیندکاز ینبی ه او راکر قرار دهد ید فقیس
خالصـه   کو پوشـا  کسـالش را بـه او ندهـد و مخـارج سـال هـم در خـورا        کیـ ش از مخـارج  یب
شـان  یدام از اکـ چ یمـادر و پـدر اسـت و هـ     یزن و فرزند و حتـ  یر داراید فقیه اگر سّکشود، بلینم

ل یـ فـل او را، از قب کز اسـت مخـارج او و افـراد تحـت ت    یخـود را ندارنـد، جـا    ین زندگیقدرت تام
ه متعـارف اسـت،   کـ دختـران   ۀیزیفرزندان و جه یلیتحص یهانهین و هزکو مس کو پوشا کخورا
 ند. کن یتأم

9395 مسئلۀ خمـس را از خمـس   سـت  یز نیر، جـا ید فقیه مستحق خمس است، مانند سک یسک
 ند و بعد به او ببخشد. ک کد و تملیریدهنده بگ

  
 خمس ییام جابجاکاح

9396 مسئلۀ     خمـس هـم    یاگر در شهر خمس دهنده مستحق وجـود نداشـته باشـد و نگهـدار
ز است خمس را به شهر یدا شود، اگرچه جایه مستحق پکا احتمال بدهد یو  کند نیقی ون باشد کمم
 یند و اگـر در حفـظ و نگهـدار   کم کد از خمس یو انتقال را نبامخارج نقل  یند، ولکگر منتقل ید

 تلف شود، ضامن است. خمس ند و ک یوتاهکخمس 

9393 مسئلۀ  ا یـ دا شـدن هـم داده نشـود    یـ اگر در شهر خمس دهنده مستحق نباشد و احتمـال پ
ند کگر منتقل ید ین نباشد، واجب است خمس را به جاکدا شدن مستحق ممیخمس تا پ ینگهدار

و  ینـد و اگـر در نگهـدار   کم نکـ بهتـر اسـت    ، گرچهندکم کارج بردن را از خمس تواند مخیو م
 ند ضامن است. ک یوتاهکحفظ آن 

9398 مسئلۀ خمـس را بـه    انوتـ یم ،ه در شهر خمس دهنده مستحق وجود داردک یدر موارد
ن صـورت  ید خودش بپردازد و در ایبا راآن انتقال دهنده مخارج بردن ، ولیانتقال داد یگریشهر د
رده باشـد و  کـ ن یوتاهکآن  یدر حفظ و نگهدار اینکهولو  ،ضامن است ن خمس تلف شودیاگر ع
ر در پرداخـت آن  یگر موجـب تـأخ  یه انتقال خمس به شهر دک یگرین فرض و در هر فرض دیدر ا

 ست. یز نیر جایند، تأخکپرداخت خمس صدق ن یت عرفیش از حدّ متعارف شود و فوریب

9392 مسئلۀ یط خمس را به جـا یم شرع جامع شراکحا ۀزاجاه خمس دهنده با ک یدر موارد 
 چنـین هم .سـت یند، اگر تلف شـود ضـامن ن  کن یوتاهکآن  یند و در حفظ و نگهدارکگر منتقل ید

 یگـر یرد و به شهر دیل است خمس را بگیکم شرع وکه او از طرف حاکل دهد یتحو یسکاگر به 
اش ساقط اسـت و ذمّـه   ههنددخمس ف از یلکل داد، تیل تحویکه خمس را به وک یند، وقتکمنتقل 
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 شود. یم یربَ

9310 مسئلۀ  د یـ ه باکـ است  م سهم امامکز در حیم سهم سادات نیه قبالً گفتکهمان طور
بـا   ه بـردن سـهم امـام   کـ  یمـوارد  او به مصرف برسد و ۀندیا نمایط یمجتهد جامع شرا ۀاجازبا 

ز یـ م سـهم سـادات ن  کز است و حیرد، جایگیاو صورت م ۀندیا نمایط یم شرع جامع شراکحا ۀاجاز
او  ۀنـد یا نمایـ ط یمجتهد جامع شرا ۀاجازسهم سادات را بدون  یسکن اگر ین گونه است، بنابرایهم

 شان به مصرف برساند. یا ۀاجازد با یند و دوباره باکیت نمیفاکند، کمصرف 

   
 انفال

عـدل  ومـت  کار حیـ ه در اختکـ اسـت   یاز آن همـان امـوال عمـوم    منظورانفال جمع نفل است و 
از آن بـه نفـع و جلـب منـافع و      یط اسـالم یومت واجد شـرا کط قرار دارد و حیو جامع شرا یاسالم

 ند. کمیو امّت اسالم استفاده  یمصالح اسالم

9313 مسئلۀ  :انفال عبارتند از 

 اند. ردهکرده و رها که صاحبان آنها اعراض ک یینهایموات و زم یاراض -3

آباد است و هرگـز دسـت    یعیطبطور به هک ییو جا  یعیطب یزارهایها، جنگلها، نها، درّهوهک -9
 ده است. یبه آن نرس یو قانون ین شرعیکا مالیو  کمال

 . یعیبزرگ و طب یهااها، سواحل آنها و رودخانهیدر یتمام -1
 معادن.  -1

دسـت  بـه  ه نوعاً متعلق به پادشاهان و رهبران بوده و در جنـگ  کمت یقه و گراناموال برجست -5
 نان افتاده است. مسلما

 آمده است. دست به ط یواجد شرا یومت اسالمکح ۀاجازه بدون ک یغنائم جنگ -6

مسلمانان افتاده دست به با صلح و مسالمت  و یزیرفّار بدون جنگ و خونکه از ک اییاراض -3
 است. 

 روند و وارث ندارند. یا میه از دنک یسانکاموال  -8

9319 مسئلۀ اط واجبیند، احتکدا یط تحقّق پیو واجد شرا یاسالم ۀه دولت حقّک یدر موارد 
نهـا بـا   یهـا و امثـال ا  ، رودخانهیها و استفاده از جنگلها، منابع عمومه استخراج معادن، گنجک آنست
 ربط باشد. یز یهادستگاه ۀاجاز

9311 مسئلۀ  یزیـ اسـت و حفـظ و برنامـه ر    یدولت اسالم یو اقتصاد یاز منابع مال یکیانفال 
، از یعـ یر طبیو غ یعیطب یانهایاز هر گونه تجاوز، آفت و ز یریآن و جلوگمناسب از  ۀاستفاد یبرا

د و فروش، داد یا خریآن و  ۀد در اصل استفاده و نحویو دولت است و لذا مردم با یوظائف همگان
ت آنهـا  یـ را مالحظه و با رعا یگر، مصالح عمومید یزهایومت به چکل آنها توسط حیو ستد و تبد

 نند. کاقدام 
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9311 مسئلۀ را  یدا شود، آن مقداریپ یسک یشخص که مانند انفال است اگر در ملک یمعادن
شود و اضـافه  یقرار گرفته و از انفال بودن خارج م کار صاحب ملیشود، در اختیم که عرفاً مالک

 م انفال را دارد. کبر آن ح

9315 مسئلۀ خواهنـد  یه مـ کـ  ید، افـراد یابـ ط تحقّـق  یواجد شـرا  یومت اسالمکه حک یزمان
ننـد  کا یـ را اح ین مـوات یمثالً بخواهند زمیعنی خود درآورند،  ۀنند و تحت سلطک 3ازتیرا ح یزیچ

امرار معاش  راههان یرند و از ایبگ یماه یبزرگ و ملّ یا و نهرهایا مثالً از دریشوند  کا مالیتا با اح
، آن ننـد کماً اقـدام  یاگـر مسـتقالّ و مسـتق    .ننـد کربط اقدام یذ یهاق دستگاهینند، الزم است از طرک

 یمـابق  یتواند جلـو یم یدولت اسالم ، ولیشوندیم کاند مالآوردهدست به ه کمقدار متعارف را 
 ند. کن یمع یضوابط اینکهند تا کار منع ک ۀرد و آنان را از ادامیرا بگ

  
 اتکز

 فلسفۀ زکات
اسـت   برخوردار ییت باالیاز اهمّ یه در نظام اسالمکاست  یو عباد یاز واجبات مال یکیات کز

ن یـ از پـنج سـتون د  یکـ یف نماز و جهاد قـرار گرفتـه و   یتاب و سنّت در ردکمانند  ینیو در منابع د
رد یـ آمده مورد عمل قرار گ یه در فقه اسالمکات اموال مطابق آنچه کرود. اگر زیاسالم به شمار م

ن برطـرف  مسـتمندا  یازهـا یو ن ی، فواصـل طبقـات  یاقتصـا  یمبودهاکثر کد، ایاجرا درآ ۀو به مرحل
 د. شخواهد  به پا ی، عدالت اجتماعیاسالم ۀشود و در جامعیم

ثــر کا طالــبیابــبــن ین علــیو امــام الموحــد اســالم یامبرگرامیــومــت پکدر دوران ح
 شد.ین میات تأمکق زیاز طر یاقتصاد یازهایمبودها و نکها و یگرفتار

ات یـ ات اموالشان را بپردازنـد، روا کزد یمردم با اینکهد بر یکگاه آن و تأیات و جاکت زیدر اهم
 از امام جعفر صادق یتیمثالً در روا .ه استوارد شد عصمت و طهارتبیت اهلاز  یادیز

ضـان خـود را بـا دادن صـدقه     یمـاران و مر ید و بینکات حفظ کاموال خود را با دادن ز»آمده است: 
ات آن داده کـ ه زکـ مگـر آن  ،ن نرفتیبابان و در صحرا از یدر ب یچ مالیه هک ید. به درستینکمداوا 
 9.«نشد

ات فطـره  که زکاست، همان گونه  یمه شدن ثروت آدمیات اموال موجب بکقت دادن زیدر حق
 جان و عمر انسان است.  ۀمیز بین

نـد در  کار کـ ان راآن عالمـاً و عامـداً   یسکرود و اگر ین اسالم به شمار میات دیات از ضرورکز

                                                             
   آور  باشد یا نباشد.ختیار گرفتن، اعم از آنکه مالکیت. در ا3
   .  39ص 6ح ،ۀاز ابواب ما یجب فیه الزکو 1باب  ،2ج ،الشّیعهوسائل. 9
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   3.ردیگیافران قرار مکصف 
او  یره بـرا یـ اندوختـه و ذخ  عنـوان به ه ک ین مال آدمیآمده است بهتر یاسالم ۀت معتبرایدر روا
 9.منقول است غمبر اسالمیاز پنیز مضمون  نظیر همین .ماند صدقه استیجاودانه م
 یالت اقتصـاد که بـا مشـ  ک یدر صورت»ه فرمودند: کمنقول است  یز از امام علین یتیدر روا

ق دادن صـدقه، معاملـه و تجـارت    یـ خـود از طر  ید، بـا خـدا  یـ ردکاز یو احساس فقر و نروبرو شده 
 1.«دینک

سـت  ین یعالم بحث یان عقالیات در مکو ارزشمند بودن ز یاموال و خوب ۀیکن در حُسن تزیبنابرا
 ۀوجـود نـدارد. در فلسـف    یدیـ بحـث و ترد  یز از نظر قـرآن و سـنّت جـا   یو در وجوب و لزوم آن ن

امـل  کطـور  بـه  النکـ  ید گفت اگر امّت اسالم و مردم توانگر و صاحبان درآمـدها یاآن ب یوجود
م درآمـد و  کـ ردند و نسبت به حقـوق افـراد   کیپرداخت م راآن اتکرده و زک کاموال خود را پا

م یتقسـ  یبـار چنـد قطبـ   ن وضع اسفیبه ا یدادند، جوامع بشرینشان نم یتوجّهیاقشار مستضعف ب
ن باره یدر ا م؛ امام صادقیشدیاز نمینبی ازمند ویل دارا و ندار، نیاز قب یاتشد و شاهد طبقینم

ه در کـ  یواجب قرار داده است طـور  یازمندان سهمین یا برایمتعال در اموال اغن یخدا»اند: فرموده
 نند و آنکادا  راآن هکنیمگر ا ،رندیگیش قرار نمیت و ستایدادن آن مسئول و موظّفند و مورد حما

  1.«ات استکهمانا ز
  

 گیردآنچه زکات به آن تعلق می
9316 مسئلۀ ز واجب است: یات در نُه چکهان زیبرابر قول فق 

 گوسفند.  -2گاو،  -8شتر،  -3نقره،  -6طال،  -5شمش، ک -1خرما،  -1جو،  -9گندم،  -3

 گفتـه خواهـد   یبعـد  مسـائل ه در ک یطیباشد، طبق شرا کگانه را مالاز موارد نه یکی یسکاگر 
ه کـ  یاگانـه هشت از مصارف یکین شده را به یعت اسالم معیه در شرک یشد، واجب است مقدار

 د دستور داده، برساند. یقرآن مج

9313 مسئلۀ شـور  کمـردم صـنعا در    که گندم و خـورا یه شبک« عَلَس»ه ک آنست اط الزمیاحت
ز یـ ن جـو اسـت   هیگندم و شب یبه نرم یاه دانهک« سُلْت»گر حبوبات و یمن است و برنج و ذرّت و دی
 ط و نصاب گندم و جو پرداخت شود. یاتشان مطابق شراکز

9318 مسئلۀ اسـت   یو عباد یواجب مالیک ات کت الزم است، چون زیات نکدر پرداخت ز

                                                             
 .15تا  13ص  2تا3، احادیث ۀ، از ابواب ما تجب فیه الزکو1، باب 2ج ،الشّیعهوسائل. 3
 .133ص ،95و  31، ح قةصد ، از ابواب9، باب 2الشّیعه، جوسائل .9
 .139ص  90، ح قة، از ابواب صد3باب ، 2الشّیعه، جوسائل. 1
 .31. ص30ح  ۀ،از ابواب ما تجب فیه الزکو 3، باب 6، ص2الشّیعه، جوسائل. 1
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 ند. کپرداخت  قربت و امتثال فرمان خداوند  یبرا راآن دهنده واجب استاتکو بر ز

9312 مسئلۀ ار باشد و هم کدهرا ب یات مالکات بدهد اگر هم زکخواهد زیه مک یدر موارد
ه کـ  یا فطره، امّا در مـوارد یات مال است که زکند کن ید معیات فطره را، در هنگام پرداخت باکز
ات کـ ا زیـ ا جـو و  یـ ات گنـدم اسـت   کـ ه زکـ نـد  کن یست معیات مال را بدهد الزم نکخواهد زیم
 گر. ید یزهایچ

9310 مسئلۀ اتکـ ه از طـرف او ز کـ نـد  کل یـ کرا و یار است اگر فردکات بدهکه زک یسک 
ل خـود پرداخـت   کـ ت مویـ ل به نیکل از قصد خود منصرف نشده، وکه موک یند، مادامکپرداخت 

 ال ندارد. کاللّه اش یال ةبند قرک

9313 مسئلۀ یمـال  -اتکـ ت زیبدون قصد و ن -ل استیکه از طرف او وک یسکا ی کاگر مال 
ر دام از آن دو نفـ کـ هـر   -اسـت  ین مـال بـاق  یه عـ کـ  یمـادام  -قرار دهد یرا در مصرف مقرّر شرع

ن یـ ننـده ضـامن شـود، در ا   کن رفته باشـد و تلـف   یه از بک ینند و در صورتکات کت زیتوانند نیم
ضـامن اسـت و    ۀذمـ نـد چـون مـال در عهـده و     کیت میفاکل هر دو یکو و کت مالیز نیصورت ن

ن یـ ننـده ضـامن نشـود، در ا   که تلف ک یطوربهرد؛ امّا اگر تلف شده باشد یگیات بر آن تعلّق مکز
پرداخـت   ت تقرّب به خداوند سـبحان یات را با نکد زیات معنا ندارد و دوباره باکت زیصورت ن

 ند. ک

9319 مسئلۀ افر کـ ات را از کـ م شرع بـا زور ز کا حایند کات امتناع کاز پرداختن ز کاگر مال
اگـر بـا اجبـار و     ، ولـی نـد کیات مـ کات از مال آنها قصد زکم هنگام برداشتن مقدار زکرد، حایبگ
ن اجبـار را انجـام دهـد و    یـ م شرع اکد حایات را بپردازند، باکآنان حاضر شوند ز دام ازکراه هر کا

 نند. کت یات نکخود آنان هنگام پرداخت ز

9311 مسئلۀ واجـب   یپردازد، بر ولیات مال آنها را مکا مجنون، زیر یصغ یّه ولک یدر صورت
 د. نکت یند او هم نکت یتواند نمیر هم یصغ که اگر آنست ند، گرچه بهترکت یاست ن

9311 مسئلۀ ات مـال مـن و   کماند ز ید: اگر آن مال باقیدارد بگو ییدر جا یه مالک یسکاگر
 ال ندارد. کمستحبّه محسوب گردد، اش ۀن رفت صدقیاگر از ب

  
 اتکط واجب شدن زیشرا

9315 مسئلۀ ات بر دو صورت است: کط واجب شدن زیشرا 

 از: ات است و عبارت است کگانه زموارد نه یه مربوط به تمامک یط عمومیشرا -3

آنها  کات، مالکن در موارد غلّات چهارگانه واجب است هنگام تعلّق زیباشد، بنابرا کمال -الف
 -. جبالغ باشـد  -آنها باشد. ب کازده ماه مالین، واجب است یگانه و نقدباشد و در موارد انعام سه

ه مـالش  کـ  یسکقدرت بر تصرّف مال خود را داشته باشد، پس  -آزاد باشد. ه حر و -عاقل باشد. د
ات بـر او واجـب   کـ نـد، ز کتوانـد در مـالش تصـرّف    یه نمکاست  یاا به گونهیاند ردهکرا غصب 
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 یآتـ  مسائلگانه دراز موارد نه کیده باشد و مقدار نصاب هر یست. و آن مال به مقدار نصاب رسین
 گفته خواهد شد. 

ان یب یآت مسائل ین طام آکات است و احکاز موارد ز یه مربوط به بعضک یط خصوصیشرا -9
 خواهد شد. 

  
 ات شتر، گاو و گوسفندکز

9316 مسئلۀ گـر هـم   یه گفته شـد دو شـرط د  ک یطیات شتر، گاو و گوسفند، عالوه بر شراکز
 دارد:

 ابان بچرد. یا گوسفند در تمام سال از علف بیشتر، گاو  -3

در طـول سـال    ار باشـند و اگـر  کـ ید در طول سال بیه شتر و گاو باکاند هان فرمودهیمشهور فق -9
اط یـ احت یات آنهـا را بدهنـد، ولـ   کـ اط واجب است، زیرده باشند، احتکار کهم  یا چند روزی کی

 اتشان داده شود. کار هم نباشند زکیه شتر و گاو اگرچه بک آنست دکمؤ

9313 مسئلۀ س کا هر یابان، به دولت یا شتر خود در بیدن گاو، گوسفند یچران یاگر انسان برا
ابان یاگر ب ید بدهد، ولیبا راآن اتکشود، ز کازت و مانند آن مالیق حیا از طریباج بدهد  یگرید

 یاریـ ات ندارد و اگر بذر مناسب بپاشد و بـا آب که زک آنست چرا بخرد، ظاهر یا برایند کرا اجاره 
رشـد و   یاریـ بـدون آب  یات ندارد، امّا اگر بذر بپاشد و لـ کن صورت هم زیند، در اکخودش رشد 

 اتش داده شود. که زک آنست اط واجبیاحت ، ولیال استکت محلّ اشاکند، وجوب زک نمو

9318 مسئلۀ  کار مالـ یـ گـاو و گوسـفند و شـتر را در اخت    ۀ، علوفرایگانصورت به  یسکاگر 
 ست. یاتشان واجب نکند و زیآیابان نچرند، سائمه به حساب نمیقرار دهد و آنها در ب حیوانات

9312 مسئلۀ کمالـ  ، ولـی ابان بچرنـد یدر ب یافک ۀبه اندازه گاو، گوسفند و شتر ک یدر صورت 
د یـ اتشـان را با کاط واجـب ز یاحت بر علف اضافه به آنها بدهد بنا یردن، مقدارکچاق و پروار  یبرا

 ند. کپرداخت 

9350 مسئلۀ ن نر و مادهیاتشان بکدند، در زیه گاو، گوسفند و شتر به حد نصاب رسک یهنگام 
 ست. ین یفرق

9353 مسئلۀ جنس خـاص   کیند، چه از دیه شتر، گاو و گوسفند به حدّ نصاب رسک یهنگام
ات را کـ تواند زیم که مختلط باشند، مالکجنس خاص نباشند بل کیش و چه از یباشند مثل بز و م

بدهـد و در   یگـر یتوانـد از مـال د  یبدهد و هـم مـ   راآن متیتواند قیهم از خود مال بدهد و هم م
ات کـ ز عنـوان بـه  را مـت حـدّ متوسـط آنهـا     یمتها اختالف داشـته باشـند، ق  یصورت اختالط، اگر ق

 ن تر. ییباالتر و نه پا یمتیبپردازد، نه ق

9359 مسئلۀ ر باشـند، در  یـ ا پیـ وب یض، معیات همه مرکمتعلق ز یاگر گاو، گوسفند و شترها
اگـر   ، ولـی نـد کیت مـ یـ فاکه بدهـد  کـ دام را کات بدهد، هر که از خود آنها بخواهد زک یصورت
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مـت متوسّـط آنهـا را    یداشـته باشـند، ق   مـت یه اختالف در قک یبدهد در صورت راآن متیبخواهد ق
ا یر و یض، پیات آنها را از مرکتواند زیب و جوان باشند، نمیعبی سالم، یات بدهد و اگر همگکز
جـوان و   یر و بعضـ یپ یوب و بعضیمع یسالم، بعض یبعض یعنیوب بدهد، امّا اگر مختلط باشند یمع

ه از هر ک آنست یاگرچه اقو ،ود آنها بدهدات را از خکمت داشته باشند، اگر بخواهد زیاختالف ق
مـت  یات بدهد و اگـر بخواهـد ق  که از سالم و جوان زکبهتر است  ، ولیندکیت میفاکدام بدهد ک

ند و بپردازد و اگر در کات حساب کز عنوانبه مت متوسّط آنها را یات بدهد، قکز عنوانبه آنها را 
 بپردازد، بهتر است.  راآن متیا قیات بدهد کز عنوانبه ن را یموارد گذشته بخواهد بهترهمۀ 

9351 مسئلۀ ازدهم، شتر و گاو و گوسفند خود را با مال یماه  یعنیش از تمام شدن سال یاگر پ
ند، مثالً چهـل  کن یگزیجا یگریا آن نصاب را با نصاب دیا آنها را بفروشد و یند کعوض  یگرید

ه کـ  یطـور بـه نـد  کرا معاوضـه  از آنهـا   یا بعضـ یـ ند کگر عوض یرأس گوسفند را با چهل رأس د
 کز اگر در وسط سال مالـ یست و نیات بر او واجب نک، زفتدیگوسفند و گاو و شتر از حدّ نصاب ب

 ست. یات بر او واجب نکاز تصرّف در آنها ممنوع شود، ز

9351 مسئلۀ ات آنها را از کات شتر، گاو و گوسفند را بدهد، اگر زکه واجب است زک یسک
متر نشده باشد، واجب است هـر سـال   کشمارش آنها از حدّ نصاب  هک یبدهد، تا موقع یگریمال د

متـر  که از نصـاب اوّل  کـ  یات بدهد در صورتکاگر بخواهد از خود مال ز یبدهد، ول راآن اتکز
صـاحب چهـل رأس گوسـفند واجـد      یسـ کسـت، مـثالً اگـر    یات واجب نکن زیشده باشد، بعد از ا

ش از چهـل  یه گوسـفندها کـ  یها را بدهـد، مـادام  ات آنکز یگریات باشد، اگر از مال دکط زیشرا
ند، امّـا  کات پرداخت کز عنوانبه  راآن متیا قیگوسفند  کید یمتر نشده باشد همه ساله باکرأس 

ده، یه دوباره تعداد گوسفندها به چهل رأس نرسـ ک یات بدهد، تا هنگامکاگر از همان گوسفندان ز
 ست. یات بر او واجب نکز

9355 مسئلۀ ه مجمـوع  ک یشتر و گاو و گوسفند داشته باشد، در صورتدر چند جا  کاگر مال
د یـ باشـند، با  کیاگر چند نفر با هم شـر  یشود، ولیات واجب مکآنها به حدّ نصاب برسند، زهمۀ 

 ا به حدّ نصاب برسد. کسهم هر دام از شر

   
 نصاب شتر، گاو و گوسفند 

9356 مسئلۀ  :شتر دوازده نصاب دارد 

 ات ندارد. کن مقدار نرسد، زیا ها بهتعداد شتر گوسفند است و تا کیات پنج شتر کز -3

 ده شتر دو گوسفند است.  کاتز – 9

 پانزده شتر سه گوسفند است. کات ز -1

 چهار گوسفند است.  ست شتریب کاتز -1

 پنج گوسفند است.  ست و پنج شتریبات کز -5
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 سال آن تمام شده باشد.  کیه کشتر ماده است  کیست و شش شتر، یات بکز -6

 ه دو سال آن تمام شده باشد. کشتر ماده است  کیوشش شتر،  یات سکز -3

 ه سه سال آن تمام شده باشد. کشتر ماده است  کیات چهل و شش شتر، کز -8

 ه چهار سال آن تمام شده باشد. که است شتر ماد کیشتر،  کیات شصت و کز -2

 مام شده باشد. ه دو سال آنها تکه است ات هفتاد وشش شتر، دو شتر مادکز -30

 ه سه سال آن تمام شده باشد. که است دو شتر ماد شتر کینود و کات ز -33

ه دو سـال آن تمـام   کـ شتر  کیهر چهل شتر،  ید برایه باکست شتر و باالتر از آن یصد و ب -39
ل حساب کا به هر دو شیه سه سال آن تمام شده بدهد کشتر  کیهر پنجاه شتر،  یا برایشده بدهد، 

شـتر  یمانـد از نـه شـتر ب    ینماند و اگـر بـاق   یباق یزیه چکند کحساب  ید طوریو در هر حال باند ک
ه سـه سـال آنهـا تمـام     کصد شتر، دو شتر  ید برایشتر داشت، با کینباشد، مثالً اگر صد و چهل و 

ه د مـاد یات باکه دو سال آن تمام شده است بدهد و شتر زکشتر  کیگر، یچهل شتر د یشده و برا
 د. باش

9353 مسئلۀ ن اگـر تعـداد شـترها بـه پـنج نرسـد       یات ندارند، بنـابرا کن دو نصاب زیب یشترها
ات کـ د زیه نصاب دوم است نرسند، فقط باکبه ده  ، ولیشتر باشدیات ندارند و اگر شتر از پنج بکز

 ن است. یز چنیبعد ن یپنج شتر را بدهد و در نصابها

9358 مسئلۀ یات فرقـ کـ ه در زوهانـ ک کیـ  یعربـ  یوهانـه و شـترها  کدو یعربـ غیر  یشترها 
 ندارند. 

   
 نصاب گاو

9352 مسئلۀ  :گاو دو نصاب دارد 

سـالش  کیه کـ گوساله اسـت   کیات آن کگر را داشته باشد، زیط دیه اگر شراک« رأس یس» -3
 ات ندارد. کن مقدار زیمتر از اکتمام شده باشد و 

 ین سیات بکه دو سالش تمام شده باشد و زکگوساله است  کیات آن که زک« چهل رأس» -9
چنـین  هم رأسش واجب است و یات سکنه گاو دارد، ز و یه سک یسکست، مثالً یو چهل واجب ن

ه به ک یات چهل رأس را بدهد و وقتکد زیفقط با ،اگر از چهل گاو بگذرد و به شصت رأس نرسد
سال آنها تمـام   کیه کد چون دو برابر نصاب اوّل است، واجب است دو گوساله یشصت رأس رس

ا چهل تا چهل تـا حسـاب   یتا  یتا س یواجب است س ،بدهد و هر چه باالتر برود اتکشده باشد، ز
تا و هم چهل تا چهـل تـا حسـاب شـود،      یتا س یند و اگر مثالً هفتاد رأس گاو داشته باشد هم سک
ن یبمانـد قابـل محاسـبه بـد     یهـم بـاق   یزینماند و اگر چ یباق یزیه موقع حساب اصالً چک یطوربه
 ق نباشد. یطر

9360 مسئلۀ م گاو را دارد. کح ،اتکش از جهت زیمگاو 
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 نصاب گوسفند
9363 مسئلۀ  :گوسفند پنج نصاب دارد 

 ات ندارد. کمتر از آن زکگوسفند است و  کیات آن کچهل رأس؛ ز -3

 ات آن دو گوسفند است. کز رأس، کیست و یصد و ب -9

 ات آن سه گوسفند است. کز رأس، کیست و یدو -1

 فند است. ات آن چهار گوسکز رأس، کیصد و یس -1

 ات بدهد. کگوسفند ز کیهر صد رأس واجب است  یبرا االتر،چهار صد رأس و ب -5

9369 مسئلۀ ات بوده و به حـدّ  که مشمول زکبدهد  یات را از همان گوسفندانکست زیالزم ن
ات کـ ز عنوانبه د یه باکیمت گوسفندیا مطابق قیهم بدهد  یگریاگر گوسفند د ؛انددهینصاب رس

 کز مالیند و نکیت میفاکط بدهد یم شرع جامع شراکا به حایل او و یکا به ویر یداده پول به فقیم
 آنست اطیاگرچه احت ،بدهد یگریات است، جنس دکه متعلّق زک یمت گوسفندیتواند مطابق قیم
ه کـ  ینـد و از خـود همـان جـنس بدهـد و در مـوارد      کت یـ ر را رعایـ ن صورت مصالح فقیه در اک
مـت  یه اخـتالف ق ک یات بدهد، در صورتکاند زدهیحدّ نصاب رس ه بهکخواهد از گوسفندانش یم

 یمت باالتریه قک یاگرچه بهتر است از گوسفند ،ندکیت میفاکداشته باشند، اگر متوسّط را بدهد 
 ات بدهد. کز عنوانبه دارد 

9361 مسئلۀ  ن یه بک ییشتر و گاو و گوسفند گفته شد، گوسفندها یه در نصابهاکهمان گونه
به نصـاب دوّم   ، ولین اگر شمارش گوسفندان از اوّل بگذردیت ندارند، بنابرااکدو نصاب هستند ز

 ند. کیبعد هم صدق م یم در نصابهاکن حید بدهد و ایات همان نصاب اوّل را باکنرسد، تنها ز

9361 مسئلۀ ات کز یش را برایاگر م یندارند، منته یات با هم فرقکدر ز کشیش و شیبز و م
د دو سـال  یـ ند، باکسال آن تمام شده باشد و اگر بز را انتخاب  کید یاط بایرد، بنا بر احتکانتخاب 

نـد و  کسال را تمـام   کیش هفت ماه و در بُز اگر یه در مک آنست آن تمام شده باشد، اگرچه ظاهر
 ند. کیت میفاکات بدهد، کز عنوانبه 

9365 مسئلۀ ه بدهد و ات را از مادکز است زیدر گوسفند اگر تمام نصاب از جنس نر باشد جا
 ات را از نر بدهد. کز است زینصاب از جنس مادّه باشد، جاهمۀ اگر ز ین

  
 نیات نقدکز

9366 مسئلۀ ج بـا  یراطور به باشد و کوکه مسکشود یواجب م یات طال و نقره در صورتکز
ه در گذشـته بـا   کـ  ین رفته باشد و در صورتیآن هم از ب یهاهکس اینکهولو  ،آنها معامله انجام شود

ه کـ  آنسـت  اط واجبینون رواج ندارد، احتکا ، ولیرواج هم داشته است شده ویه معامله مکآن س
از رواج افتـاده باشـد، عـدم وجـوب      یلّکطور به هک یات آنها پرداخت گردد، اگرچه در صورتکز
 ست. یاز قوّت ن یات خالکز
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9363 مسئلۀ شـده اسـت، زنهـا    یه سابقاً رواج داشته و معاملـه مـ  کرا  کوکمس ۀاگر طال و نقر
 ات نـدارد و اگـر  کـ نـد ز بیندازه از رواج در معاملـه  کر دهند ییتغ ینند و طورک دهستفانت ایز یبرا
 ات آنها واجب است.کتاده باشند، زنیفمعامله در از رواج  یلّکطور به

9368 مسئلۀ  ات کـ مقدار نصاب طال و نقره باشد، تـا ز  کازده ماه تمام مالیواجب است انسان
ات بـر  کـ متـر شـود، ز  کال و نقره از نصـاب اول  ازده ماه طی طولن اگر در یبر او واجب شود، بنابرا

 ست. یواجب ن کمال

9362 مسئلۀ یگریز دیا چیاش را با نقره و ازده ماه، طال و نقرهیطال و نقره در طول  کاگر مال 
فـرار از   یاگر بـرا  ، ولیستیات بر او واجب نکبودن درآورد، ز کوکا آنها را از مسیند کعوض 

اگـر در مـاه    ، ولـی ات آنها را بپردازدکه زک آنست تحباط مسیارها را انجام دهد احتکن یات اکز
ات آنها را که زکن صورت واجب است یند در اکبودن خارج  کوکدوازدهم طال و نقره را از مس

ات کن آمده باشد واجب است زییمت آنها پایا قیردن وزن کل یه در اثر تبدک یبپردازد و در صورت
 ن آمدن را هم بدهد. ییقبل از پا

9330 مسئلۀ شـود ماننـد پـول    یج با آنها معامله مـ یراطور به ده وینار و درهم نامیه دک ییپولها
از  ، ولـی دهنـد یشود و با آنها معامالت را انجام مـ ینار گفته میه به آنها درهم و دکشورها ک یبرخ

 ست. یاتشان واجب نکطال و نقره ز عنوانبه ه ک آنست ستند، ظاهریجنس طال و نقره ن

9333 مسئلۀ د، شـو یبا آنها انجـام نمـ   ایچ گونه معاملهیه ، ولیندکوکه مسک یناریدرهم و د
 ات ندارند. کز

  
 نصاب طال و نقره

9339 مسئلۀ دو نصاب است:  یطال دارا 
ن صـورت،  یه در اکگرم « 139/30»، معادل یبرابر با پانزده مثقال معمول« یست مثقال شرعیب» -3

 353/3نخـود، معـادل    2ه کـ  راآن چهلـم  کیواجب است  کط را داشته باشد بر مالیر شرایاگر سا
 ات بپردازد.کز عنوانبه گرم است، 

ه به نصاب ک یگرم است، وقت 69/31ه معادل ک یبرابر با سه مثقال معمول« یچهار مثقال شرع» -9
سـت و چهـار مثقـال    یا بی یمثقال معمول 38ات تمام کن صورت واجب است زیاول اضافه شود در ا

ند و کات پرداخت کز عنوانبه گرم،  302/9 یعنیم چهل کیگرم است از قرار  131/81ه ک یشرع
 38ات مجمـوع  کـ ز ،متـر از آن افـزوده شـود   کو  یا سه مثقال معمـول ی یمثقال شرع 1اگر به مقدار 
ن مقدار افزوده یمتر از اکاگر  ، ولید بپردازدیم باچهل کیاز قرار  یمثقال شرع 91و  یمثقال معمول

اضافه شود، مثالً  یمثقال شرع 1ا یو  یبه مقدار سه مثقال معمول دوباره آنکهمگر  ،ات نداردکشد، ز
 د بپردازد. یات همه را باکه زکباشد،  یمثقال شرع 98

9331 مسئلۀ  :نقره هم دو نصاب دارد 
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ط ین حـد نصـاب برسـد و شـرا    یـ گرم. اگر نقره به ا 383/129برابر  ،یصد و پنج مثقال معمول -3
 د بپردازد. یات باکز عنوانبه گرم  101/39 یعنیهلم چ کیات را هم داشته باشد، از قرار کگر زید

فـزوده شـود،   ه اگر بـه حـد نصـاب اول ا   ک ،گرم 113/28برابر با  ،یمثقال معمول کیست و یب -9
 عنـوان بـه  اسـت   گـرم  695/520 کـه  را یوشش مثقال معمولت سیب و ات همۀ صدکواجب است ز

ات نـدارد و هـر چـه    کآن مقدار افزوده شده زن مقدار افزوده شود، یمتر از اکات بپردازد و اگر کز
 عنوانبه اش را چهلّم تمام طال و نقره کی، به مقدار کن اگر مالین طور است، بنابرایباالتر رود هم

رده کـ او واجب بـوده، پرداخـت    ۀعهده بر کرا  یاتکناً آن مقدار زیقیات بعد از نصاب بپردازد، کز
نقره دارد  یمثقال معمول 330ه ک یسکرده است، مثالً کموارد اضافه هم پرداخت  یاست و در بعض

ه حـد نصـاب   کـ را  یمثقال 305ات کرده است، هم زکات پرداخت کز عنوانبه  راآن چهلّم کیو 
 رده است. که واجب نبوده، پرداخت کرا  یرده و هم مقدار پنج مثقالکبوده پرداخت 

9331 مسئلۀ پرداخـت   راآن اتکـ زاگرچه  ،حد نصاب است ۀاش به اندازه طال و نقرهک یسک
بپـردازد و   راآن اتکـ سال واجب است ز ۀمتر نشده، در همکه از نصاب اول ک یرده باشد، مادامک
 ات ندارد. کمتر شد، هر مقدار بماند و سال بر آن بگذرد، زکه از حدّ نصاب اوّل ک یوقت

9335 مسئلۀ اط یـ ا نـه، احت یده یه به حدّ نصاب رسکداند ینم یاگر هم طال دارد و هم نقره، ول
 آورد. دست به  راآن ن است وزنکه ممک یه از هر راهک آنست واجب

9336 مسئلۀ به حـدّ نصـاب    ییبه تنها ن دویدام از اک چیه هم طال دارد و هم نقره و هک یسک
 ست. یواجب نشان اتکد، زنده باشینرس

9333 مسئلۀ مختار است  کبد، مال ۀخوب دارد و هم طال و نقر ای با جنسهاگر هم طال و نقر
خـوب   ۀات را از همان طال و نقرکه زک آنست بهتر ، گرچهه خواست بدهدکدام کات را از هر کز

 ند. کپرداخت 

9338 مسئلۀ یبا آن مخلوط است در صـورت  یگریش از حدّ معمول، فلز دیه بک یاطال و نقره 
ست و اگـر  ین صورت واجب نیر ایاتش واجب است و در غکه خالص آن به حد نصاب برسد، زک
ن کـ ه از هر راه ممک آنست اط واجبیا نه، احتیرسد ینصاب م ا خالص آن به حدّیه آکند ک کش

ت خواهـد  یـ فاکنـد طبعـاً   کن حدّ محتمل محاسـبه  یآورد و اگر به باالتردست به  راآن وزن خالص
 رد.  ک

9332 مسئلۀ ات در طـال و نقـره   که زکست نیا تیبات اهلیح روایه نصّ صرکظاهر و بل
نـار درآمـده   یل درهـم و د کاً بـه شـ  ید و ثانخورده باش یرسم ۀکه اوّالً سکواجب است  یدر صورت

نـت زنـان   یور و زیـ زصـورت  به  هک یباشد و معامله و مبادالت با آنها رواج داشته باشد و در صورت
ات اهـل  یـ گـر روا ید یات نـدارد؛ و از سـو  کرون رفته باشد، زیا از حالت معامله و مبادله بیدرآمده 

ع یتشر یمت اصلکه فلسفه و حکلت دارند دال یات، به وضوح و روشنکع زیبر تشر یمبن تیب
 یاجتمـاع  یردن خألهـا کـ ازمنـدان و پـر   یاجـات ن یها و احتیازمندین نیمبودها و تأمکات، جبران کز
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نار بودنشان یو درهم و د یدار، حالت پولهکدر زمان ما طال و نقره س اینکهن با توجّه به یاست، بنابرا
ناس و کآنهـا اسـ   یر معامالت خارج شـده اسـت و بـه جـا    از رواج د یلّکطور به را از دست داده و

چ ینار است هـ یدرهم و دصورت به  هک کوکاگرچه طال و نقره مس -ن شده استیگزیمانند آن جا
ج هر زمـان  یرا یه پولهاکوجود دارد  یاحتمال جدّ -شودیو فاقد اعتبار نم فتدایوقت از ارزش نم

ه معـادل نصـاب طـال و    کـ  آنسـت  دکاط مؤین احتیبرانار گذشته باشد، بنایم همان درهم و دکدر ح
 -ازده مـاه یـ ماننـد   -گـر یط دیج روز محاسبه شود و بعد از تحقّق شرایرا ی، در پولهاکوکمس ۀنقر
 ند. کهم پرداخت  راآن اتکز

   
 (هچهارگانشمش )غلّات کات گندم، جو، خرما و کز

9380 مسئلۀ به آنها گنـدم،   ه عرفاًکشود یواجب م یشمش، زمانکات گندم، جو، خرما و کز
زمان انگور شـدن و در خرمـا از   از شمش، کدر  آنست بهتر ، گرچهشمش گفته شودکجو، خرما و 
 نند. کوه، محاسبه یا سرخ شدن میزمان زرد 

9383 مسئلۀ شـده باشـند،    که آنهـا خشـ  کـ اسـت   ینصاب غلّـات اربعـه هنگـام    ۀزمان محاسب
شـد از   که خشـ کـ  یموقع ، ولیبرسد ه تَر بود به حدّ نصابک یاز آنها هنگام کین اگر هر یبنابرا

 ات ندارد. کمتر شود، زک آن حد

9389 مسئلۀ ات به مصرف کش از زمان وجوب زیرا پ چهارگانهاز غالّت  کی، هر کاگر مال
اط یـ اگـر احت  یات نـدارد، ولـ  کـ د، زیرسیشد، به حدّ نصاب میم کماند و خشیاگر م امابرساند، 

 ب است. ار خویبدهد، بس راآن اتکند و زکرده و محاسبه ک

9381 مسئلۀ آن بـه حـدّ    که خشک یا انگور داشته باشد، در صورتیخرما  یمقدار کاگر مال
 کآن خشـ همـۀ  ند تـا  کر بدهد، اگرچه بهتر است صبر یات به فقکز عنوانبه تواند ینصاب برسد م

خواهـد بپـردازد، بـه قصـد     یات مکز عنوانبه شدن  کاگر قبل از خش که آنست اطیز احتیشود و ن
 ند. کات محاسبه کز یجابه د قرض بدهد و بع

9381 مسئلۀ  ات شده، جنس خوب و بد داشته باشد، که متعلّق زک چهارگانهاز غلّات  یکیاگر
ه همه را از جنس خوب بدهـد  کرا از خود آن بدهد و بهتر است  کیات هر که زک آنست اطیاحت
اگـر  ردازد، ات بپـ کز عنوانبه مت آنها را یه بخواهد قک یست از بد داده شود و در صورتیز نیو جا

 ند. کمت خوب را محاسبه یه قکند، گرچه بهتر است کیت میفاکند کمحاسبه  متوسّط آنها را

9385 مسئلۀ بـا هـم دارنـد و     یادیـ ز یه فصول آنهـا اخـتالف زمـان   کدر چند شهر  کاگر مال
آنها همۀ ا انگور داشته باشد و ید گندم، جو، خرما یآینمدست به وقت  کیآنها در  ۀویزراعت و م
د یاگر به حدّ نصـاب رسـ   ،رسدیه زودتر از همه مک یسال حساب شوند، هر محصول کیمحصول 

آمد، امّا اگـر آن  دست به ه که را هر وقت یات بقکبپردازد و ز راآن اتکواجب است همان وقت ز
ه هـم  یو اگر بق آماده شوده هم یند تا بقکد صبر یه اوّل به دست آمد به حدّ نصاب نرسد، باک یزیچ
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سـت و اگـر بـه حـدّ نصـاب نرسـد،       ات آنهـا واجـب ا  کـ دند، زیو با هم به حدّ نصاب رسد آماده ش
 یده بـاق آمـاده شـ  ست آنچـه اوّل  ی، الزم نحدّ نصاببه دن مجموع یرسست و در یشان واجب ناتکز

 باشد. 

9386 مسئلۀ کیـ  ۀویـ ه مکـ  یوه بدهـد، در صـورت  یمدوبار ا انگور در سال یخت خرما اگر در 
 بدهد.  راآن اتکاط واجب زینصاب برسد، بنا بر احت هم به حدّ یسال حساب شود و رو

9383 مسئلۀ  ا گنـدم و  یـ ات بخـرد،  کدرخت را قبل از تعلّق ز یرو یا خرمایانگور  یسکاگر
 ، ولـی ات را بپـردازد کـ دار زیـ جو را قبل از بستن دانه بخرد و به حدّ نصاب برسد، واجب اسـت خر 

ه کـ  یفروشـنده اسـت و در صـورت    ۀعهـد ات بـر  کـ نـد، ز کا اجـاره  یـ ات بخرد کاگر بعد از تعلّق ز
توانـد از آن  یط مـ یم شرع جامع شراکا حایه صاحبان حق هستند کات را نپردازد، فقرا کفروشنده ز

 ات را بردارد. کدا شد، مقدار زیه پکات است، هر جا که متعلّق به زکن یع

9388 مسئلۀ ان یسـال  اینکـه ولـو   ،ردکـ را پرداخـت   چهارگانـه  ات غلّاتکز که مالک یهنگام
 رد. یگیات بر آنها تعلّق نمکر آن بگذرد، مجدّداً زب یدراز

9382 مسئلۀ ده یـ درخت است و هنوز چ یه روکات خرما را کتواند زیدرخت خرما م کمال
 بدهد.  راآن متیتواند قیده شدن بپردازد و هم میش از چیپ ینشده است از همان خرما

9320 مسئلۀ مت آنها یق را، هم از خود آنها بدهد و هم چهارگانهات غلّات کتواند زیم کمال
ا مغازه را یز است منفعت خانه یجا یگر بدهد و حتّیمت، جنس دیق عنوانبه تواند یرا بدهد و هم م

 عنـوان بـه  ر پـول را  یـ ه غکـ  یدر صورت آنست ار فقرا قرار دهد، گرچه بهتریات در اختکز عنوانبه 
ن یـ او ا ۀاجـاز  بـا  و مشورت کندز یع نم شرکند و با حاکت یپردازد، مصلحت فقرا را رعایات مکز
 ار را انجام دهد. ک

  
 گانهنصاب غلّات چهار

9323 مسئلۀ  ،اسـت  -مثقـال  610هـر مـن   -زیـ مـن تبر  988شمش و خرما کنصاب گندم، جو، 
ن مقـدار برسـد واجـب اسـت     یـ و هر وقت نصاب به ا لوگرمیک 861متر از کمثقال  15معادل  یزیچ
 بپردازد.  راآن اتکز

9329 مسئلۀ  یاریـ ا رودخانـه، آب یـ  یعـ یآب باران و نهر طباز غلّات چهارگانه، اگر از  کیهر 
ق یـ ا از طریـ و اگر با آب چاه دهم یکات آنها کند، زکن استفاده یآنها از رطوبت زم ۀشیا ریشوند 

شند و زراعت را کا، آب بیدر یا حتّیا استخر یدن با دلو و با موتور و مانند آن از رودخانه، چاه یشک
ات کنند، زکاستفاده  یمساوطور به قیست و اگر از هر دو طرابیستم یکات آنها کنند، زک یاریآب

نباشد، تابع نظر عرف است  یمساوطور به است و اگربیستم یکگر یو نصف ددهم یکنصف آنها 
د از دلـو و  یـ و اگـر بگو دهم یکنها آب خورده، ید از نهر و رودخانه و مانند ایاگر عرف بگو یعنی

ه عرف ک ییدر جا یول ،ات واجب استکستم، زیب کیخورده، چاه و موتور پمپ و امثال آن آب 
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ن، موتـور پمـپ، دلـو، چـاه و امثـال آن،      ین نهر، رودخانه، رطوبت زمیص بدهد و بیهم نتواند تشخ
 دکـ اط مؤیـ احت ، ولـی نـد کیت مـ یفاکات بدهد و کزبیستم یکه مقدار ک آنست یمردد باشد، اقو

 د. نکد حساب یرا در صورت ترددهم یکه ک آنست

9321 مسئلۀ باران و رودخانـه، رشـد الزم را داشـته باشـد و در      وسیلۀبه  یاریاگر زراعت با آب
در  یری، تـأث یدوّم یاریه آبک یشود در صورت یاریق دلو و پمپ و مانند آن هم آبین حال از طریع

ر و مـؤث  یاصـل  ۀلیات بدهـد، امّـا اگـر وسـ    کـ را زدهـم  یـک د یاضافه شدن محصول نداشته باشد، با
استفاده  یعیطب یاریهم از آب یگاه ، گرچهستم استیبکیات آن کلو و مانند آن باشد، ز، دیاریآب
 رده باشد. ک

9321 مسئلۀ  هم در  یسکند و ک یاریرا با آب چاه، دلو، پمپ و مانند آن آب یزراعت یسکاگر
نـدارد،   یاریـ بـه آب  یاجیـ نـد و احت کین مجاور استفاده میه از رطوبت زمکند کشت کن مجاور یزم
 یو زراعت اراضـ بیستم یکند کیفاده مستا آن با دلو و موتور و مانند یاریه از آبک یعتات زراکز

 است. دهم یکمجاور 

9325 مسئلۀ ه کـ  ییهـا نهیمخارج و هز یات عبارت است از تمامکاز مؤونه و مخارج ز منظور
 یدارآوردن محصول زراعـت و باغـ  دست به  یبرا یلّکطور به شت و غرس درخت وک یعرفاً برا

 یاریـ ا مـزد دروگـر و آب  یارد کیا میزند ین را شخم میه زمک یارگرکشود، مانند مزد یمصرف م
ن یه در برابـر زمـ  کـ  یا اجرت المثلیشوند یشت اجاره مک یه براک یینهایزم یا اجاره بهایننده و ک

ا بـه  یـ ده شـده  یـ چ یهـا وهیـ ه به نگهبان غلّه و گنـدم و م ک یا پولیپردازند، یشده م یتصرّف عدوان
، آمـاده  یهـا، نهـر سـاز   وهیـ اندن مکردن محـل خشـ  کشمش، آماده کاندن خرما، کخش یارگر براک

د بـذر  ی، خرکاستهال یهانهیا هزیر آنها یو تعم یشاورزکن آالت ید ماشی، خریاریمحل آب یساز
ومتها از محصـول  که از طرف حک ییزهایا چیشود یوه پرداخت میاصالح درختان م ۀنیشت و هزک
 د. یآیق بارز و ظاهر مؤونه به حساب مینها از مصادیاهمۀ شود، ین گرفته ممت آیا قیو 

9326 مسئلۀ رد و بعـد از  یـ سـر مخـارج در نظـر بگ   که نصاب را قبل از ک آنست اط واجبیاحت
 مسـائل نـد. در ضـمن   کسر کتواند یه مکرا  ید، مخارجیسر مخارج به حدّ نصاب رسکبدون  آنکه
شـود،  یدن بـه حـد نصـاب، برداشـته مـ     یمال، قبل از رس ه از اصلک یسر آنها و مخارجک ۀنحو یآت

 ح داده خواهد شد. یتوض

9323 مسئلۀ ه از اصـل  کـ  -مقاسـمه  عنـوان بـه   یا هر قدرتیومت که از طرف حک یآن مقدار
شود و بعد یسر مکشود، قبل از محاسبه حدّ نصاب یاز غلّات اربعه برداشته م -شودیم مکمحصول 

 ات واجب است. کد، زید و به حدّ نصاب رسمان یباق یزیسر آن مقدار، اگر چکاز 

9328 مسئلۀ ـ  ین غلّات چهارگانـه مـ  یدام از اکهر  یه براک یانهیهز آن مقـدار از   یشـود، حتّ
ن رفته است، بعـد از محاسـبه و   یا از بیم شده ک یداره در اثر زراعت و باغکل یمت اسباب و وسایق

 یردن مخارج عمومکم کگر قبل از را بپردازد، مثالً ا یات مابقکند و زکم کدن، یبه حدّ نصاب رس
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 را بپردازد.  یات مابقکرده و زکسر کز، برسد مقدار مخارج را یمن تبر 988متر از کمثقال  95غلّه به 

9322 مسئلۀ ا یـ اتش داده شده باشد که زک یشود، در صورتیشت مصرف مک یه براک یبذر
ات کـ مقـدار آن، ز سـر  کات ندارند، از مؤونـه محسـوب و پـس از    که زکه شده باشد یته یاز اموال

ات کـ ات داشـته باشـد، ز  کـ اگر به حدّ نصاب برسد، داده شود؛ امّا اگـر خـود آن بـذر هـم ز     یمابق
د داده شود و اگر مجموع به حدّ نصاب برسـد، فقـط   یه به حدّ نصاب برسد باک یمجموع در صورت

 ات خود بذر الزم و واجب است. کز

9900 مسئلۀ ا یـ نهـا از آن خـودش باشـد    یتـور و ماننـد ا  کآهن، ترا، گاوین زراعیه زمک یسک
چنـین  هم نـد و کسر و مؤونه حساب ک یزیآنها چ یتواند برایخودش باشد، نم کاز آنها مل یبعض
جـزء   توانـد یز نمیاند را نش انجام دادهیگان برایراطور به گرانیا دیه خودش انجام داده ک ییارهاک

 ند. کم کرده و از محصول کمخارج حساب 

9903 مسئلۀ مـت بـاغ و درخـت   یرده اسـت، ق ک یداریا درخت خرما خریه باغ انگور ک یسک 
 یداریـ ده نشـده را خر یه هنوز چک یا انگوریشود، امّا اگر پول داده و خرما یمؤونه حساب نمجزء 

د یـ سـر آن، با کشـود و پـس از   یمخـارج حسـاب مـ   جزء  د دادهیخر یه براک یند، آن مقدار پولک
 را بپردازد.  یات مابقکز

9909 مسئلۀ  ن ید زمـ یـ خر یه بـرا کـ  یارد، پولکا جو بیو در آن گندم  بخرد ینیزم یسکاگر
مخارج جزء  ده، آن پولیشود، امّا اگر پول داده و خود زراعت را خریمخارج حساب نمجزء  داده

د بپردازد و یرا اگر به حدّ نصاب برسد، با یات مابقکند و زکسر ک راآن تواندیشود و میحساب م
مت داشـته  یاهش قکه ک ید در صورتیند باکم کل زراعت را خواهد پویه مک یدر هر صورت وقت

مخارج به حسـاب آورد،  جزء  پول را یند و بعد مابقکسر کاه را اوّل از پول زراعت کمت یباشد، ق
تومـان   اه صد تومان باشد، صد تومان را از پانصـد کمت یرا پانصد تومان بخرد و ق یمثالً اگر زراعت

 ند. کتومان است، جزء مؤونه حساب ه چهارصد کرا  یند و مابقکم ک

9901 مسئلۀ ند، ک یشاورزکتواند زراعت و یگر، میل دیتور و وساکه بدون گاو، تراک یسک
د آنها یه بابت خرک یتواند پولینم ،یشاورزکل را بخرد، با وجود دخالت آنها در امر ین وسایاگر ا
 ند. کمخارج حساب جزء  داده

9901 مسئلۀ ه در زراعـت الزم اسـت   کـ  یگـر ید یزهـا یتـور و چ که بـدون گـاو، ترا  کـ  یسک
خاطر به ند، اگر کار از آنها استفاده کشت و که بخرد و در ک یند، در صورتک یشاورزکتواند ینم

مـت  یاز ق ینـد و اگـر مقـدار   کمؤونه حساب جزء  تواند آنها راین برود، میاز ب یلّکطور به زراعت
مـت  یاگـر ق  ، ولیندکمؤونه حساب  تواند ازیم شده باشد، همان مقدار را مکزراعت خاطر به آنها 

 ند. کجزء مخارج حساب  راآن از یزیتواند چیم نشده باشد، نمک یشاورزکآنها قبل و بعد از 

9905 مسئلۀ  واجب اسـت و در   شاناتکه زکارد کن گندم و جو بیطرف زم کیدر  یسکاگر
 یـک هر  یهم برا یمخارج ست ویواجب ن ناشاتکه زکارد کا و مانند آن بیگر نخود و لوبیطرف د



 136 زمان پرداخت زکات

د یرده است باکهر دو خرج  یشود و اگر برایخودش حساب م یدام به پاکانجام بدهد، خرج هر 
توانـد نصـف   یباشد، م اندازه کیه مخارج هر دو به ک یم شود، در صورتیدو تقس ن هریبه نسبت ب

 ند. کسر ک یگریگر را از آن دیم دیرد و نیگیات تعلّق مکه به آن زکمخارج را از آنچه 

9906 مسئلۀ ات، کردن مقدار زکجدا  یغلّات چهارگانه برا نیتوز ۀنیاط واجب، هزیبنا بر احت
 شود. یسر نمکمخارج  عنوانبه است و از محصول  کمال ۀعهدواجب به  ۀاز باب مقدّم

  
 اتکزمان پرداخت ز

9903 مسئلۀ اه است کردن از کنها، موقع خرمن و جدا یات گندم و جو و مانند اکوقت دادن ز
ر، گـاو، گوسـفند، طـال و نقـره،     شده باشند. در شـت  که خشکاست  ی، هنگامشمشکو در خرما و 

ر یان ماه دوازدهـم بـه تـأخ   یات را تا پاکه پرداخت زک آنست شروع ماه دوازدهم است و بهتر ۀلحظ
ت یـ اگـر بـه ن   ، گرچـه ندارد یات بدهند، مانعکان ماه دوازدهم بخواهند زیش از پایند و اگر پبینداز
ان مـاه  یسال بعد، پس از پا ینند و در هر صورت ابتداکتر است و بعد حساب ردن بدهند بهکقرض 

 دوازدهم است.

9908 مسئلۀ  بالفاصـله بـه مسـتحق برسـاند و اگـر      راآن سـت یات الزم نکـ ردن زکپس از جدا 
 یرش بـرا یتـأخ  اینکـه مگر  ،دنیندازر یه تأخک آنست دکاط مؤیبه مستحق داشته باشد، احت یدسترس

 ه در اسالم مشخص شده است. کباشد  ینیف معا مصریدن به شخص خاص یرس

9902 مسئلۀ  جـدا شـد،    -ات تعلق گرفتهکه به آن زک یمال -یوکات از مال زَکز آنکهبعد از
ات بـه مسـتحق را بـه    کـ ه پرداخـت ز ک یل شود، در صورتیمت تبدیا به قیگر یز دیست به چیز نیجا
ات را فوراً داده اسـت، چـه   کزند یه عرفاً نگوک یطوربهن حال مال تلف شود، یاندازد و در ا ریتأخ

ر یتـأخ  انـدازه  نیـ بپـردازد و اگـر بـه ا    راآن د عـوض یـ رده باشد، باکا نیرده ک یوتاهکدر حفظ آن 
وتاه تلف شده است، اگر کبوده و در همان زمان  -مثالً دو سه ساعت -یوتاهکه زمان کانداخته بلین

 یست و اگر دسترسیه است، ضامن نهم حاضر نبود یرده و مستحقّکن یوتاهک یدر حفظ و نگهدار
ر، بـه علّـت   یوتـاه تـأخ  کد بدهد و اگر در زمـان  یبا راآن اط عوضی، بنا بر احتاست به مستحق داشته

 ، ضامن است. باشد ا نداشتهیباشد داشته  ین برود، چه به مستحق دسترسیات از بکردن، زک یوتاهک

9930 مسئلۀ داشـته باشـد، مـثالً     یرده، منفعتـ کـ ات مـالش جـدا   کـ ز عنـوان به ه کرا  یاگر مال
 ر است. یفق برای د، منافع آننکمان بیه زاک یا گاویر بدهد یه شک یگوسفند

9933 مسئلۀ ات کـ اران زکات را به او بپردازند، بر بدهکه زکند کم کط حیه جامع شرایاگر فق
د یاو رسـ دسـت  بـه  ات کـ مقلّدش نباشـند و اگـر ز   اینکهولو  ،ات را به او بدهندکه زکواجب است 

م کـ ه حکـ  یسـت و در صـورت  ین ۀ آنهـا بر عهد یزیخواهد شد و چ یشان برت، ذمّهاکاران زکبده
ن فـرض تنهـا بـر    یـ ط برسد، در ایه جامع شرایفقدست به د یات باکه زکدهد  افتو یرده باشد، ولکن

 او برسانند.  اتشان را بهکنش واجب است زیمقلّد



 یاحکام اقتصاد بخش هفتم:

        

133 

9939 مسئلۀ یآورعمـأموران جمـ   -عامـل  عنـوان بـه  ط یه جـامع شـرا  یـ ه از طـرف فق ک یسانک 
ه کـ  یشـمش، وقتـ  کننـد و در خرمـا و   کیاه جدا مکه از ک یهستند، در گندم و جو، موقع -اتکز

ات کز ۀمطالب کتوانند از مالیه ماه دوازدهم آغاز شد، مک یاموال وقت ۀبقیشده باشند و در  کخش
 بدهد.  راآن د عوضین برود، بایات از بکند و زک یخوددار کنند و اگر مالک

9931 مسئلۀ  او واجـب   ۀا بـرود، بـر ورثـ   یات مالش واجب شد از دنکز آنکهعد از ب یسکاگر
ا بـرود،  یـ ات از دنکـ نند، امّا اگر قبل از واجب شـدن ز کات را از اصل مال او پرداخت که زکاست 

از ورثه به حدّ نصاب برسـد، واجـب اسـت     کیه سهم هر ک یرسد و در صورتیاموال او به ورثه م
 د. نات بدهکز

9931 مسئلۀ  ش از واجب یپ یند و متولّکعموم وقف  یا انگور را برایما درخت خر یسکاگر
ه کـ دام از آنهـا  کـ ه مورد وقـف هسـتند، هـر    کقرار دهد  یسانکار یات، درختان را در اختکشدن ز

ا یـ خاصّ  یاعدّه یشود و اگر واقف آنها را برایات بر او واجب مکسهمش به حد نصاب برسد، ز
بـه حـدّ نصـاب    شـان  ه سهمکـ ن یا آن عنـاو یشان یم از اداکرده باشد، هر کن مخصوص وقف یعناو

 بدهند.  راآن اتکبرسد واجب است ز

9935 مسئلۀ قبـل از   یسـ کن اگـر  یه اسـت، بنـابرا  ین قصـد یات از عناوکر علم فقه، زیبنا بر تعب
نـد  کات کـ ت زیـ تواند نیات به مستحق بدهد، نمکز عنوانبه را  یزیات بخواهد چکواجب شدن ز

ز قبـول  یـ ن قـرض اسـت و او ن  یـ ه اکند کبدهد و به او اعالم  به مستحق تواند به قصد قرضیه مکبل
بمانـد،   یو مـال بـاق   کط وجوب در مالیات، شراکدن وقت زین صورت اگر پس از رسیند، در اک
 ند. کات حساب کتواند قرض او را از زیم

9936 مسئلۀ  راآن هکـ دارد  کش ، ولیاش آمده استات بر عهدهکه زکن دارد یقی یسکاگر 
گذشـته   یمربـوط بـه سـالها    کات را بپردازد، اگرچـه آن شـ  کا نه، واجب است زیرده کپرداخت 

ات بوده، تلف شده باشد و او هم ضـامن نباشـد، در   که متعلّق زکه آن مال ک یمگر در صورت ،باشد
ت مـال در  یـ ات بـه مال که زکست آنیا نه، چون اقویداده  راآن اتکه زکند ک کن فرض اگر شیا

مت مشغول یا قیاو بر مثل  ۀذمه ک آنست ست، اصلیلّف نکم ۀذمگرفته و متعلّق به عالم خارج تعلّق 
رده باشد، اصل بر کدا یلّف تعلّق پکم ۀذمات به کبر او واجب نخواهد بود؛ امّا اگر ز یزیست و چین

اگر  ، ولیات را بدهدکه زک آنست دکاط مؤیات است و در هر صورت احتکز یاشتغال و لزوم ادا
 ست. یبر او واجب ن یزیا نه، چیات بر او واجب شده که اصالً زکند ک کش

9933 مسئلۀ  ا نه، اگرچه مطابق قاعده یات بر او واجب شده که زکداشته باشد  کش یسکاگر
را  یتواند مـال یند مکنان حاصل یشتر اطمیند و بکاط یاگر بخواهد احت ، ولیستیبر او الزم ن یزیچ

ار اسـت بابـت   کات بـده کـ نـد، اگـر ز  کت یخود ن یخداان خود و یط بدهد و میر واجد شرا یبه فق
اش باشـد محسـوب   د بر عهدهیه شاک یار نباشد از بابت ردّ مظالمکشود و اگر بدهیهمان حساب م

ار بـوده  که بـده کـ  یگـر یا شـخص ثالـث د  یـ ات پدر و مادر کشود و اگر نداشته باشد از بابت زیم
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ن روش یتوانـد همـ  یز مـ یـ شـود و ن یسوب مـ ردّ مظالم محتمل مح عنوانبه  وگرنه ،شودیحساب م
ت خمـس  یـ فیکن یا نه، انجام دهد و با همیار است کدارد خمس بده که شک ییرا در جا یاطیاحت

 برساند.  یرا به مصرف شرع

9938 مسئلۀ دام بـه حـدّ   کـ ه سـهم هـر   کـ  یند، در صـورت هست کیه چند نفر شرک یدر موارد
 شود. یآنها واجب مهمۀ ات بر کنصاب برسد، ز

9932 مسئلۀ نقره،  (گرم 31/33دو مثقال و پانزده نخود )حدود  یعنینج درهم نقره، ه پک یسک
ار کات بدهکشتر زیا بین مقدار یه به همک یدر تمام مواردچنین هم ار است وکات بدهکز عنوانبه 

ر یـ فق کیبه  راآن متر ازکر بدهد و یبه فق راآن متیا قیه همان مقدار ک آنست دکاط مؤیاست، احت
 یسکن رقم باشد مانند یمتر از اکاش هست ه بر عهدهکیاتکه آن مقدار زک یورتمگر در ص ،ندهد

نصاب دوّم سال گذشته است، در  ینون روکرده و اکات نصاب اوّل طال و نقره را پرداخت که زک
 ند. کیت میفاکر بدهد، یاش آمده است به فقه به عهدهکین فرض همان مقداریا

9990 مسئلۀ ات کات را از همان جنس مورد زکر است زیمخ کات، مالکدر موارد وجوب ز
ند کات محاسبه کونت خانه، بابت زکرا مانند س یزیتواند منفعت چیه مکمت آن بپردازد، بلیا از قی

مـت زمـان   یقچنانچـه   ند وکمت زمان پرداخت را حساب ید قیبپردازد با راآن متیو اگر بخواهد ق
 ند. کتعلّق را محاسبه مت زمان یه قکشتر باشد، بهتر است یات بکتعلّق ز

9993 مسئلۀ م کحـا  ۀاجـاز توانـد بـدون   یند مستحق نمـ کات امتناع کاز پرداخت ز کاگر مال
 طیم شرع جامع شراکبردارد و اگر از حا یزیتقاص و گرفتن حقّ خود چ عنوانبه شرع از اموال او 

 ندارد.  یرد، مانعیا خاص اجازه بگیعام صورت به 

9999 مسئلۀ آنکـه ببخشـد، مگـر    کا به مالیند کصلح  مترکبه  راآن تواندیات نمکمستحق ز 
گـردان و  ق دسـت یـ از طر -ندکاهدا  کرا به مال یزیت خاطر متناسب حال و شأنش چیر با رضایفق

م شرع جامع کند و حاکات قبول کمت آن، بابت زیتر از قرا گران یزیتواند چیز نمیو ن -مانند آن
 یمـت واقعـ  یتـر از ق را گـران  یزیا چیند که م مصالحکز یات را در برابر چکتواند زیط هم نمیشرا

ا یـ رد و تمـام  یـ بگ کات را از مالـ کـ گردان و مانند آن زق دستیاز طر اینکها یرد یات بپذکبابت ز
ص دهـد و مطـابق   یار تشـخ کـ ن یـ مصـلحت را در ا  آنکـه مگر  ،برگرداند کبه مال راآن از یمقدار

 ت. ساو ۀعهدص مصلحت به یمصلحت آنها را انجام دهد و تشخ

9991 مسئلۀ نند. کانه ادا یرا مخف یارا و صدقات مستحبکات واجب را آشکمستحب است ز 

9991 مسئلۀ ط یم شرع جامع شراکرند چه حایگیات مکان زکه از مالک یمستحب است افراد
 نند. کان دعا کمال یا فقرا، برایباشند 

9995 مسئلۀ ه کـ بدهنـد   یدستانیا تهیات گاو و گوسفند و شتر را به مستحق کمستحب است ز
گـران و صـاحبان علـم و    یشـاوند را بـر د  یاند و مستحقّان خوت و آبرو شناخته شدهیثیحدر جامعه با 

ح داده و یه اهـل سـؤال هسـتند تـرج    کـ  یستند، بر آنـان یه اهل سؤال نک ییگران و آنهایمال را بر دک
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ا یاهل علم  اینکهولو ح داشته باشد یترج یگری، از جهات دیریات به فقکمقدّم بدارند و اگر دادن ز
 ات به او داده شود. کشاوند نباشد بهتر است زیخو

9996 مسئلۀ ه از او گرفته اسـت بـه خـودش    کرا  یاتکروه است انسان از مستحق بخواهد زکم
رد، در کـ مـت  یق راآن آنکـه ه گرفته بفروشد، پس از کرا  یزیچ ر بخواهدیبفروشد، امّا اگر خود فق

 ند مقدّم است. ک یداریات دهنده بخواهد خرکه شخص زک یصورت

   
 اتکام تصرّف و معامله در زکاح

9993 مسئلۀ ــ  راآن از ی، مقــدارزکــات محصولشــان قبــل از پرداخــت او ۀو عائلــ کاگــر مال
نند و کات آن مقدار را، حساب کر بدهند، واجب است زیات به فقکر زیغ عنوانبه ا ینند کمصرف 
 بدهند. 

9998 مسئلۀ  اتکـ ز ها فروشندیه آکند ک کند و شک یداریغلّات چهارگانه را خر یسکاگر 
ات کـ ند، امّا اگر بداند فروشنده زکات پرداخت کز عنوانبه را  یزیست چیا نه، الزم نیآنها را داده 

 ن فرض دو صورت دارد: یآنها را نداده است، در ا

شـده،  یات پرداخـت مـ  کـ د از بابـت ز یه باکرا  یآن مقدار ۀط، معاملیم شرع جامع شراکحا -3
تواند یآن مقدار باطل است و او م ۀند، معاملکافت یرات دکاجازه ندهد و بخواهد از همان جنس ز

رد و در صـورت  یـ ل بگیـ ن همان را تحویند و در صورت وجود عکهمان مقدار را طلب  یاز مشتر
 ند. کافت یدر راآن متیتلف شدن ق

ح اسـت  ین صورت معامله صحیآن مقدار را اجازه دهد، در ا ۀط معاملیم شرع واجد شراکحا -9
م کات را بـه حـا  کـ مت آن مقـدار ز ینداده باشد واجب است ق یتمام پول را به مشتردار یو اگر خر

ل داده باشـد، فروشـنده   یـ دار تمـام پـول را بـه فروشـنده تحو    یـ ه خرکـ  یشرع بپردازد، امّا در صورت
ات کرد و در هر دو فرض اگر فروشنده پس از فروش زیدار پس بگیات را از خرکتواند مقدار زیم

 ح خواهد بود. یفروشنده صح یله با امضارا بپردازد معام

9992 مسئلۀ  ولـی ات اسـت کـ ه امـوالش مشـمول ز  کـ او بدانند  ۀثا برود و وریاز دن یسکاگر ، 
مـال  ن یه عـ کـ یا نـه، در صـورت  یـ رده کـ اتش را پرداخت کات زیه در دوران حکداشته باشند  کش

 ،د ورثهیه باک آنست مورد ضمان باشد، در هر دو صورت اظهر ، ولیتلف شده یا حتیموجود باشد 
ه مـورد ضـمان هـم    ک یطوربهست و تلف شده است ین یباقمال ن یات مورّث را بدهند و اگر عکز
 ست. یبر ورثه واجب ن یزیه پرداخت چک آنست ست، ظاهرین

9910 مسئلۀ ات است، کق زه متعلَّک ین مالیات را از عکار است، اگر زکات بدهکه زک یسک
از  راآن ا معـادل یمت یز اگر قیند و نکتصرّف  ید در مابقتوانینار بگذارد تا به مستحق بپردازد، مک

 ند. کمال تصرّف همۀ تواند در ینار بگذارد مک اموال دیگرش

9913 مسئلۀ یتواند همان را براینار گذاشته است تا به مستحق بدهد، نمکات را که زک یسک 
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 ند. کگر عوض یز دیا با چیخود بردارد 

9919 مسئلۀ ننده اسـت، تجـارت بـا آن    کجدا  ات جدا شده و در دستکز یه براک ین مالیع
ه کـ نـد  کب یاا هر نـوع معاملـه  یط با آن تجارت یم شرع جامع شراکحا ۀاجازست و اگر با یح نیصح

 ات است. کح است و هر چه سود داشته باشد متعلق به مستحق زیات در آن باشد صحکمصلحت ز

9911 مسئلۀ یکـ یو  باشند کیرده است شرکدا یات به آن تعلق پکه زک یاگر چند نفر در مال 
ا یـ م شـرع  کحـا  ۀاجـاز ننـد، اگـر بـا    کم یات سهم خودش را بپـردازد و بعـد مـال را تقسـ    کاز آنها ز

ت یا رضـا یـ رد یـ م اجـازه بگ کاز حـا  اینکـه راد ندارد، امّا اگرخودش بدون یش پرداخته باشد اکیشر
 آنست اطیاحت ، گرچهال نداردک، اشیرده باشد، بنا بر اقوکند، پرداخت کا را جلب کا شری کیشر
 آورد. دست به ش را کیت شریه رضاک

  
 نیات و دِکز

9911 مسئلۀ ن و مانند آن هم بر او یمیا یفّاره، نذر کار است و کات بدهکا زیه خمس ک یسک
همـه  چنانچـه   نـد، کت یـ فاکآنهـا  همـۀ  گران هم مقروض است، اگر اموالش بر یواجب شده و به د

ات کـ ا زیق خمس ه متعلَّک یا را بپردازد، اگر مالآنههمۀ تواند یامّا اگر نم ،د بپردازدینند باکمطالبه 
ـ کـ  یات را بر همه مقدّم بدارد، امّا اگر مالکن نرفته باشد، واجب است خمس و زیاست از ب ق ه متعلَّ
ه حقّ النّاس در آن کباشد  یمانده مال یان اموال باقین رفته باشد، اگر در میات بوده از بکا زیخمس 

اط یند، احتکیرده موجود است و صاحبش هم مطالبه مکه قرض ک یزین آن چیوجود دارد، مثالً ع
طـور  بـه  ه امـوال کـ  آنست اطیست احتین نیگر است و اگر چنید یزهایمقدّم داشتن حقّ النّاس بر چ

 نشود.  کاط ترین احتیم گردد و ایها تقسیان بدهیم ینسب

9915 مسئلۀ و نذر و حـج  فّاره کار است و کات بدهکا زیا رفته است و خمس یه از دنک یسک
ت یـ فاکنهـا  یاهمـۀ  ز هسـت و امـوالش بـر    یار نکبده ینها بر او واجب شده است و از طرفیو مانند ا

ات موجود است، بر ورثـه واجـب اسـت خمـس و     کا زیق خمس ه مال متعلَّک یند، در صورتکینم
اسـت  ه بـر او واجـب   کـ  یگـر ید یزهـا یمال را بر چ ۀبقیگر مقدّم بدارند و ید یزهایات را بر چکز

ن رفتـه  یسـت و از بـ  یرده، موجود نکدا یات بر آن تعلّق پکه خمس و زک یاگر مال ، ولینندکم یتقس
اط یـ احت ، گرچـه ننـد کم یات، قرض، نذر و حـجّ، تقسـ  کن خمس، زیاست، واجب است مال او را ب

ات کـ شـود، قصـد ز  یآنچه در حج مصـرف مـ   یون مقدّم بدارند و برایر دیه حج را بر ساکست نیا
  نند.ک

9916 مسئلۀ ات کـ ه بـر آن ز کدارد  یدارد و هم مال یا رفته و هم به مردم بدهیه از دنک یسک
 نند. کاو را ادا  یات مال را بپردازند و سپس بدهکاو واجب است، اوّل ز ۀورثبر تعلّق گرفته است، 

9913 مسئلۀ ه گندم، جو، خرما و انگـور دارد  ک یار است در حالکا رفته و بدهیه از دنک یسک
 دو صورت دارد: 
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ا یـ گـر او بپردازنـد   یت را از امـوال د یـ م ی، بدهموارد فوقات بر کورثه قبل از واجب شدن ز -3
ه بـه  کـ دام از ورثه کن صورت سهم هر یت شود، در ایم ۀذم برائته موجب کنند کن یتضم یطور

 ند. کپرداخت  راآن اتکد زیباآن وارث  ،برسدزکات حدّ نصاب 

 ن هم دو صورت دارد: یه اکت را نپردازند یم یبدهات بر آنها کورثه قبل از واجب شدن ز -9

 ات بپردازند. کست زین صورت واجب نیه در اکاو باشد  بدهی ۀبه اندازت یم ییدارا (الف

ه کـ سـت  نیت موقـوف بـه ا  یـ م یه اگـر پرداخـت بـده   کاو باشد،  یش از بدهیت بیم ییدارا (ب
ـ   نیار داده شود، اکمه شده و به طلبیاز غلّات هم ضم یمقدار سـت و در  یات نکـ ق زمقدار هـم متعلَّ
 بپردازد.  راآن اتکه به حدّ نصاب برسد، واجب است زکدام از ورثه کسهم هر  یمابق

9918 مسئلۀ یخـود را بپـردازد، اگرچـه بـرا     ینون بـده کتواند ایار است و نمکه بدهک یسک 
 ند. کب ات حساکتواند طلب خود را از بابت زیار مکباشد، طلبمحتاج ن یمخارج روزمرّه و زندگ

9912 مسئلۀ اگر بر عهـده   -اتکتواند طلب خود را بابت زیه از مستحق طلب دارد مک یسک
ا اگر هم مصرف یرده باشد و کرا در راه گناه مصرف ن یر بدهیفق آنکهند، به شرط کحساب  -دارد
 ند. کق به توبه یق او را تشوین طریا از ایرده باشد کرده، از آن توبه ک

9910 مسئلۀ تواند پس از یار مکش نباشد، طلبایبده ۀبه اندازاو  ییراا برود و دایر از دنیاگر فق
ات کـ اش اسـت، بابـت ز  ات بـر عهـده  کـ را اگـر ز  یاز بابت طلب خود مـابق  ییبرداشتن مقدار دارا

ننـد  کیامتناع م یورثه از پرداخت بده ، ولیقرضش باشد ۀبه اندازاو  ییاگر دارا ، ولیندکحساب 
نـد تـا   کط رجـوع  یم شرع جـامع شـرا  کد به حایرسد، بایود نمار به طلب خکطلب یقیا به هر طریو 
 ند. کشان را وادار به پرداخت یا

  
 اتکمصارف ز

9913 مسئلۀ  توان یات را در هشت مورد مکح فرموده است، زیم تصریرکه قرآن کهمان طور
 رد:  کمصرف 

ل خود فّکخود و افراد تحت ت ۀانیها و مخارج سالنهیاز هز یا بخشیه تمام کاست  یسکر: یفق -3
ه کـ  یسـان کن یمخارج را بالفعل داشته باشد، بنـابرا همۀ ست یمتعارف نداشته باشد و الزم نطور به را
ا مغازه دارند، چه خـود  یارگاه که ک یسانکداشته باشند مانند  ییتوانند از طرق مختلف درآمدهایم
 ۀا اجـار یـ فتن مـزد حمـل   ق گـر یاز طر و یحمّال یا حتّیو  یارگرکا با ینند و چه اجاره دهند کار ک

ر به حسـاب  ینند، فقکین میمتعارف تأمطور به خود را ۀانی، مخارج متعارف سالکن و امثال ذلیماش
 ند وهسـت  یا بخش خصوصیو  ینهاد دولت کیا در استخدام یه آموزگارند ک یسانکز یند و نیآینم
متعارف اداره طور به ن حقوق،یآنان از راه هم یرند، اگر زندگیگیانه حقوق میثابت ماهصورت به 
م کـ  ینـد و مقـدار  کن یاز مخارج آنان را تأم یانه مقداریاگر حقوق ماه ، ولیستندیر نیشود، فقیم

ات کـ م زکـ توانند به همـان مقـدار   یرند و میاند فقم آوردهکه ک یداشته باشند، نسبت به آن مقدار
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 گر را داشته باشند. یط دیه شراک ینند در صورتکافت یدر

 قرار دارد.  یترت سختیدر وضع یشتیو مع یه از نظر اقتصادکاست  یسکن: یکمس -9

و  یآورجمــع یب او بـرا یـ ا نایـ  ه از طـرف امامــان معصـوم  کـ هسـتند   یسـان کعـامالن:   -1
ا یـ  ه آنها را به حضـور امـام  کاند ده اند و موظّف شدهیوات مأمور گردکز ۀو محاسب ینگهدار

 ات از جمله فقرا برسانند. کا به مصارف زیب او ینا

 یافرنـد، ولـ  کا یـ ده مخالف مسلمانان هسـتند  یعقجهت ا از یه کهستند  یسانکالقلوب:  ةلفمؤ -1
ات بـه  کـ بـا دادن ز  اینکـه ا یرسانند یم یارین یشود در جنگ به مسلم کمکات به آنان کاگر از ز
ند و هسـت  فیده ضعیاز نظر عق هک یز مسلمانانینند و نکدا یش پین اسالم گرایبه د ن استکآنها مم

 ندارد.  یالکشان اشیات به اکشود، دادن زیم یمان آنها قویشوند ا ییجوات دلکق زیاگر از طر

 است.  یموضوعاً منتف در حال حاضره کردن آن کد برده و آزادیخر -5

ت صـرف  یرا در معصـ  یه توان پرداخـت ندارنـد و بـده   ک یارانکبده یبده یپرداخت و ادا -6
 اند. دهرکن

ه عامّ المنفعه بوده و مصالحش به عمـوم مسـلمانان برگـردد ماننـد     ک ییارهاک یعنیل اللّه: یسب -3
 یعمران یارهاکو  ی، آب رسانی، راه سازی، حمام، پل سازیو علم ینیساختن مساجد و مدارس د

 یه بـرا ک یزیا هر چیشود یشان میت ایرسد و موجب تقوین میه منافعش به اسالم و عموم مسلمک
 اسالم سود داشته باشد.

 یش از وضع اقتصـاد یاگرچه در وطن خو ،ه در سفر درمانده باشدک یمسافر یعنیل: یابن سب -8
 برخوردار باشد.  یخوب

9919 مسئلۀ ات را بـه  کـ سـت ز یالزم ن ؛ات استکفوق موارد جواز صرف ز ۀگانموارد هشت
 نند.کرد مصرف از آن موا یکیدر  راآن ز استیه جاکنند، بلکم یهشت قسمت تقس

9911 مسئلۀ ات کـ ز قدرآنمرتبه،  کیز است یات، جاکافت زیر مستحق دری، به فقیبنا بر اقو
نـد، در  کافـت  یات درکـ ج زیاگـر بـه تـدر    یاز بشناسند، ولینبی و یه در عرف او را غنکداده شود 

ه کـ  آنسـت  اط واجـب یـ رده باشـد، احت کـ افـت  یسال در کیمخارج  ۀبه اندازاول  ۀه دفعک یصورت
سـال   کیـ ش از مخـارج  یه در هر حال بـ ک آنست اط مستحبیاحت اینکهما ک ،ردیات نگکزدوباره 

فّـل  کانه هم شامل مخارج خود و هم افراد تحت تیفروض باال، مخارج سال یند. در تمامکافت نیدر
 در یانکـ و م یط زمانیشان و در ضمن شرایت ایگاه افراد و موقعیز در مخارج، شأن و جایست و ناو

 یسـر ک یه مقـدار ک یند، در مواردکیشهر با روستا فرق م ۀانیشود، مثالً مخارج سالیمنظر گرفته 
 نند. کافت یات درکتوانند به آن مقدار زیدارند، م

9911 مسئلۀ  خود را در حدّ  ۀانیتواند مخارج سالیمهندس است و نم یا حتّیارگر ک یسکاگر
ست ابـزار و  یند و الزم نکن یتأمات کمخارج را از ز یسرکتواند یآورد، مدست به از و متعارف ین

ه یهـم، در حـدّ متعـارف، سـرما     یاسب اسـت و مقـدار  کا اگر یه دارد و ک یکا ملیار، مغازه کدفتر 
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انه یخـود را در مخـارج سـال    ۀیا سرمایمخارج را به دست آورد، بفروشد و همۀ تواند ینم ، ولیدارد
 ند. کمصرف 

9915 مسئلۀ ند، اگر کن یتواند تأمیاش را نملهئخود و عا ۀانیر است و مخارج سالیه فقک یسک
ه عرفـاً مـورد   کـ دارد  یسـوار  خـودرو ا یـ ا موتـور  یـ ونت دارد کدر آن سـ  ، ولـی خانه اسـت  کمال
رفـع   ۀبـه انـداز  توانـد  یاش است، مـ یت اجتماعیثیاج او حفظ آبرو و حیاجش است و منشأ احتیاحت
و  یتابستان یآن و ظروف و لباسهااز خانه و اثاث یل مورد نیاست وساچنین هم رد ویات بگکاز، زین

 یسـت آنهـا را بفروشـد و بـرا    یاز اسـت، الزم ن یمعمول مورد نطور به هک یگریز دیا هر چی یزمستان
ات کـ توانـد از ز یازمنـد اسـت، مـ   ینهـا را نـدارد و ن  یهـم ا  یریند و اگر فقکانه مصرف یمخارج سال

 ند. ک یداریخر

9916 مسئلۀ یتواند برایه مک یگریز دیا هر چیا هنر یصنعت  یریگادیر است و یه فقک یسک 
، ندکن یات زندگکرد و با زیاد بگیست، واجب است یش سخت و دشوار نیاو منبع درآمد باشد، برا

ند و اگر قدرت بر انجام شغل کات استفاده کتواند از زیاست م یریادگیه مشغول ک یدر زمان ولی
سـالت  کو ضـعف و   یریـ ا در اثـر پ یت سیو شأن او ن یت اجتماعیه متناسب با موقعکدارد  یسبکو 

 ند. کار را نکرد و آن یات بگکتواند زین موارد میش دشوار است، در تمام ایار براکاساساً 

9913 مسئلۀ یت قبلیوضع اینکها یر نبوده یقبالً فق یر است و مستحق، ولید فقیگویه مک یسک 
ات کـ بـه او ز  تـوان یه مستحقّ است، مک شود کسب ینان عادیست، اگر از ظاهرش اطمیاو معلوم ن
اگرچـه از   ،ات دادکتوان زیز میر بودن دارد، نیفق یعاز ادیر بوده و االن نیه قبالً فقک یسکداد و به 

 دا نشود. یگمان هم پ ینان و حتیاو اطم ۀگفت

9918 مسئلۀ ه کـ ست به او گفته شـود، بل یشود الزم نیات داده مکز عنوانبه ر یه به فقک یزیچ
نـد  کر رفتـار  یبا فق یطور دهندهکه زکات ند مناسب استک یرر احساس خجالت و شرمسایاگر فق

 ند. کات کت زیه بپردازد و قلباً نیهدصورت به  د و هم ظاهراًیه هم دروغ نگوک

9912 مسئلۀ نباشد  یریاو مستحق و فق یات بدهد، اگر در محل زندگکخواهد زیه مک یسک
واجب  ،ود نداشته باشدوج یات هم راهکگر زیمصارف د یهم ندهد و براآن شدن  پیداو احتمال 
نقـل و انتقـال را    ۀنـ یبرساند و هز یشرع ند و به مصارف مقرّرکگر منتقل ید یات را به جاکاست ز

ات تلـف  کـ رده باشـد و ز کـ ن یوتاهکآن یبهتر است خودش متقبّل شود و اگر در حفظ و نگهدار
 ست. یشود، ضامن ن

9950 مسئلۀ گـر ید یات بـه جـا  کمستحق وجود داشته باشد، انتقال ز اشزندگی اگر در محل 
شود و اگر تلف شود، ضامن است، دار عهدهد خودش یحمل و نقل را با ۀنیهز ، ولیال استکاشبی

م کل حـا یـ که وک یسکا به یبرده باشد  راآن طیم شرع جامع شراکه با دستور حاک یمگر در صورت
، سـت یضامن ن ات دهندهکل تلف شود، زیکل به ویه اگر بعد از تحوکل داده باشد یشرع است تحو

اطاً ضامن یاو برده و تلف شده باشد، احت ۀاجازط اما با یم شرع جامع شراکاگر بدون دستور حا ولی
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 است. 

9953 مسئلۀ  ات کر است به او زیفق یسک اینکهال یاش است به خات بر عهدهکه زک یسکاگر
ت داده، اکـ ه مسـتحق نبـوده ز  کـ  یسکبه  مسئلها در اثر جهل به یست یر نیبدهد و بعد معلوم شود فق
 چند حالت متصوّر است: 

پـس گرفتـه    د بـاز ین نرفته باشد، بایات داده اگر موجود بوده و از بکز عنوانبه ه ک یزیآن چ -3
 شده و به مستحق آن برسد. 

ز دو فـرض اسـت، اوّل   یـ آن ن یه بـرا کـ ن رفته باشد یات داده، از بکز عنوانبه ه ک یزیآن چ -9
ه کـ داده یا احتمـال مـ  یدانسته یرنده هم میات گکز باشد و زیآن چ کات دهنده خود مالکز اینکه
تواند یات دهنده مکن صورت زیدانسته، در ایات نمکافت زیات باشد و خود را مستحق درکآن ز

ات بداند گـرفتن  کز ۀرندیچه گ ،ند و بعد از گرفتن به مستحق آن برساندکمطالبه  راآن از او عوض
ه از ک یا فردیم شرع کات را حاکز اینکهچه نداند. فرض دوّم  ر مستحق حرام استیغ یات براکز

ا مـأذون از قِبَـل او   یـ م شـرع  کن صورت حایر مستحق بدهد، در ایطرف او مأذون است اشتباهاً به غ
 ست. یضامن ن کضامن بوده و مال

9959 مسئلۀ ر یـ دانـد فق یه مـ کبدهد  یسکات را به کاش است اگر زات بر عهدهکه زک یسک
رد و یـ پـس بگ  راآن تواندیباشد، م یباق مال نیه عک یدر صورت -ا نداندیبداند  ارآنمسئلۀ  -ستین

ن جهـت  یـ ات را به مستحق بدهد و در اکد زینباشد، مجدّداً با یباقمال ن یاگر ع لیر برساند ویبه فق
 وجود ندارد.  یو جدا نشده تفاوت (ات جدا شده )معزولکان زیم

9951 مسئلۀ سـت،  یگانه الزم نات به تمام موارد هشتکع زیه بسط و توزکست نیا یچون اقو
از یـ ه مـورد ن کـ  یو علمـ  ینیتب دکگر یات خود، قرآن و دکات دهنده، از زکز است زین جایبنابرا

او  ۀه واجب النّفقکند کوقف  یسانکتواند آنها را بر یم یند و حتّکو آنها را وقف  یداریاست خر
ت آنهـا را پـس از وقـف بـه     یـ ه تولکـ  آنست دکاط مؤیاحت یاوست، ول ۀعهدشان به یبوده و خرج ا

 ل او بسپارد. یکا ویط یم شرع جامع شراکحا

9951 مسئلۀ بخرد و بـر اوالد خـود و    یکات ملکتواند از زیات به عهده دارد نمکه زک یسک
مخـارج   یند تـا از منـافع آن سـود بـرده و بـرا     کاوست وقف  ۀعهده مخارج آنها بر ک یسانکگر ید

ا یـ نند کده آن استفا ند تا پس از مرگ او ازکده و وقف یخر یکملاگر  ، ولینندکمصرف  یزندگ
رد، اگـر در حـدّ   یـ گیشان تعلّق نمینفقه به ا عنوانبه ه کنند کاستفاده  ییاتش در جاهایدر دوران ح

 ال ندارد. که اشک آنست از باشد، اظهریمتعارف مورد ن

9955 مسئلۀ توانـد  یمـ نـد  ک کتـر  راآن ند و اگـر کیل میه تحصک یسک یات براکگرفتن ز
 یعلـوم همـۀ  ز اسـت و منظـور از علـم و دانـش     یرد، جایات نگکرده و زک یارگرک یو حتّ یاسبک

 ست. یالزم است و فراگرفتن آن ممنوع ن یاسالم ۀجامع یه براکاست 

9956 مسئلۀ آنکـه مشروط بر  ،ردیات بگکگر زید یارتهایرفتن به حج و ز یتواند برایر میفق 
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ات کـ انه زیاگر به مقـدار متعـارف سـال    یعارف او باشد و حتّو مت یارها جزء مخارج عادّکن نوع یا
ن سهام یب اینجارد و در یات بگکحج، ز یتواند برایر نباشد، میگرفته باشد و در حال حاضر عرفاً فق

 وجود ندارد. یچ فرقیات هکمختلف ز

9953 مسئلۀ رده است کت مصرف نیاو مشروع بوده و در معص یار است و بدهکه بدهک یسک
ن یند، اگرچه توان تـأم کتواند بازپرداخت یرده است و نمکنون توبه کا ، ولیردهکمصرف  اینکها ی

 ندارد.  یات، مانعکاو از ز یخود را داشته باشد، پرداخت بده ۀانیمخارج سال

9958 مسئلۀ ز یـ اش خراب شده است و سفرش نهینقل ۀلیا وسیاو تمام شده  یه خرجک یمسافر
ا یـ ق قـرض  یـ توانـد از طر یرده اسـت و نمـ  کـ هم سفر ن ار حرامکانجام  یذاتاً سفر حرام نبوده و برا

رد، اگرچـه  یات بگکتواند زیست خود را به مقصد برساند، میاجش نیه مورد احتک ییزهایفروش چ
، یزیـ ا فـروختن چ یـ ق قـرض  یگر از طرید یاگر بتواند با رفتن به جا ، ولیر نباشدیدر وطن خود فق

 رد. یات بگکاو را به آنجا برساند ز هک یند، فقط مقدارکن یمخارج سفر خود را تأم

9952 مسئلۀ دن بـه وطـن اگـر    یات گرفته است در صورت رسکه در سفر مانده و زک یمسافر
ا مشـقّت  یـ ان ندارد کد به صاحبش برساند و اگر امیان باکات مانده باشد در صورت امکاز ز یزیچ

ن یـ ات اسـت و در ا کز هکند کط برساند و به او اعالم یم شرع جامع شراکبه حا راآن تواندیدارد م
 ست. یگر نیدیزهایه و چینقل ۀلین پول، جنس، وسیب یم فرقکح

  
 اتکط مستحقّان زیشرا

9960 مسئلۀ ه کـ بدهنـد   یسانکات بدهند، واجب است به کخواهند زیه خودشان مک یسانک
 یسکاللّه بخواهند به لیسبیف عنوانبه ا یف قلوب یاز بابت تأل اینکههستند، مگر  یدوازده امام ۀعیش
م کات را به حـا کاگر ز ، ولیستیت شرط فوق الزم نین صورت رعایات بدهند، در اکز یسانکا ی

مصـلحت اسـالم و    یتواند براین صورت او هر طور صالح بداند، میط برساند در ایشرع جامع شرا
 ست. ین شرط الزم نیت ایند و رعاکن استفاده یمسلم

9963 مسئلۀ  ات را بـه او بدهـد و   کـ ند و زکن یقی یبودن فرد یدوازده امام ۀعیبه ش یسکاگر
ـ  کند و واجب است دوباره زکیت نمیفاکن گونه نبوده یبعداً معلوم شود ا اگـر از   یات بدهـد و حتّ
ثابت شود و بعد معلوم شود  یسکا مستحق بودن یعه یمثل شهادت دو مرد عادل ش یراه حجّت شرع

 ات بدهد. کد زیدوباره با ،یه بنا بر اقوکاط واجب بلین گونه نبوده، بنا بر احتیه اک

9969 مسئلۀ د، ر باشـ یـ نـد فق کیمـ  ین زنـدگ یمسـلم  ۀه در خانوادک یاوانهیا دیعه یاگر طفل ش
ا از طـرف  یـ ه از طـرف آنـان   کـ  یمیّا قی یار پدر، جدّ پدریاز آنان در اختیات مورد نکز است زیجا
 یق آنان برایرن شده، گذاشته شود تا از طیبه امور آنان مع یدگیرس یط برایم شرع جامع شراکحا

)پدر و  یقهر یّق ولیتواند از طریات دهنده هم مکوانه، مصرف گردد و زیا دیعه یاز طفل شیرفع ن
شـان  یاج ایـ و بالمباشـره در رفـع احت   اًمیمسـتق  شتواند خودیند و هم مک کیبه آنان تمل (یجدّ پدر
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 یفـرد  وسـیلۀ بـه  باشـد،  ن یا به آنان دسترسینداشته باشند  یقهر یّه ولک یند و در صورتکمصرف 
م شرع انجام کحا ۀاجازر را با ین دو صورت اخیات را به مصرف آنها برساند و بهتر است اکن، زیام

بپردازد و چـه   یقهر یّن صورت چه به ولین داده شود در ایکر و مسیفق عنوانبه دهد و اگر به آنان 
 کن مـال ملـ  یا اینکه عنوانبه خت ن به مصرف آنان برساند الزم است موقع پردایام یفرد وسیلۀبه 

نند و به مصرف مقرّر کافت یات را درکن عنوان زید با همین هم بایو ام یمستحق است بپردازد و ول
ه خـودش بـه مصـرف    کـ  ین صـورت مـوقع  یـ اللّه داده شود در الیسبیف عنوانبه اگر  ، ولیبرسانند

رساند، موقع ین به مصرف آنان میام فرد وسیلۀبه ند و اگر کات کت زیرساند، هنگام پرداخت نیم
ند، گرچه در هر صـورت اگـر دادن   کن کیت تملین اینکهولو  ،ندکات کت زیپرداخت به آن فرد ن

 است.  یافکات باشد، کز یضه و داعیانجام فر به خاطرآن 

9961 مسئلۀ مشروط بـر   ،ندکن یخود را تأم یبتواند مخارج زندگ یدّکر اگرچه از راه تیفق به
 . ات دادکز توانیم ،ندکت مصرف نیراه معص ات را درکز آنکه
9961 مسئلۀ ه بـه  کات داد و بلکتوان زیند نمکیت مصرف میات را در معصکه زک یریبه فق
اط یـ شود، بنا بـر احت یاو از گناه نم یات دادن، موجب خوددارکند و زکیارا گناه مکه آشک یسک

هم انجام  یاگر پنهان یند، حتّکیه شرب خمر مک یسکخصوص به به ات داد، کشود زیواجب نم
 او از گناه شود.  یات دادن به او باعث خوددارکز آنکهمگر  ات دادکزنباید دهد، 

9965 مسئلۀ  ا یـ رده باشـد و  کـ ت مصـرف ن یخود را در معص یار باشد و بدهکه بدهک یسکبه
ات دهنـده  کـ اگرچه مخـارج او بـر ز   ،ات دادکتوان زیم 9958 مسئلۀرده باشد، مطابق که توبه کنیا

ات کـ بـر ز شـان  ه مخارجکـ  یسـان که اگـر زن و  کـ  آنست دکاط مستحب مؤیاحت ، ولیشدواجب با
 یبـده  یادا یات واجـب بـرا  کـ مخارج خود گرفته باشـند، از ز  یرا برا یدهنده واجب است، بده

 شان پرداخت نشود.یا

9966 مسئلۀ او هستند مانند پدر، مادر، اوالد  ۀالنّفقه واجبکرا  یسانکتواند مخارج یانسان نم
ا از دادن آن یـ ن مخـارج آنـان نباشـد    یاگر خود او قادر بر تـأم  ، ولیات بدهدکاز ز یئمو همسر دا

ه زن بتواند شوهرش را بر دادن ک یات بدهند و در صورتکتوانند به آنان زیگران میامتناع ورزد، د
 ست. یح نیات دادن به او صحکند، زکنفقه ملزم 

9963 مسئلۀ ر باشـد، همسـرش و  یـ قدرآمـده، اگـر ف   یسـ ک یه با عقد موقت بـه همسـر  ک یزن 
اگر در ضمن عقد شرط بسته باشـد   ، ولینندکات استفاده کاز ز یمخارج و یتوانند برایگران مید
دادن مخارج زن موقّت بر شوهر واجب باشـد،   یگریق دیا از طریه شوهر مخارجش را بپردازد و ک

نـد،  کاخـت مخـارج   ا او بتوانـد مـرد را ملـزم بـه پرد    یند کن یه شوهر مخارجش را تأمک یدر صورت
 ات داد. کشود به او زینم

9968 مسئلۀ ولـو  ات بدهد، کرش زیتواند به شوهر فقیواجب شده باشد، م زنیات بر کاگر ز
 ند. کینه میرد در مصارف روزانه هزیبگ راآن اگر شوهر اینکه
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9962 مسئلۀ لفـت خـود را   کار و که مخـارج زن، خـدمت  کاتش را به پسرش بدهد کاگر پدر ز
 ال ندارد. کبدهد، اش

9930 مسئلۀ  توانـد بـه   یز مـ یـ رد و پسـر ن یخود زن بگ یات بدهد تا براکتواند به پسر زیمپدر
 ه از مال خودشان بدهند. ک آنست اطیگرچه احت ،ردیخود زن بگ یات بدهد تا او براکپدرش ز

9933 مسئلۀ ه و یته یتواند برایو نافع داشته باشد، پدر م یتب علمکاج به یاگر پسر انسان احت
 . ات به او بدهدکتاب از زکد یخر
9939 مسئلۀ یات واجب مـال کد زیر سیتواند از غینم ، ولیردیات بگکتواند زید مید از سیس 
فـاف  کشـود  یشان گذاشته مـ یار ایه در اختکگر یخمس و وجوه د آنکهمگر  ،ردیات فطره بگکو ز

 رد. یات بگکد زیر سیتواند از غین صورت در حدّ ضرورت میرا ندهد، در اشان یزندگ

9931 مسئلۀ ات کـ د از گـرفتن ز یبهتـر اسـت سـ    ، ولید دادیوان به ستیرا م یمستحبّ یاتهاکز
 ناچار باشد.  آنکهمگر  ،ندک یخوددار یمستحبّ

9931 مسئلۀ  ات داد. کز توانیست، میادت او مشخّص نیه سک یسکبه 

9935 مسئلۀ هاشـم، جـد بزرگـوار     نسبت داشتن با جنـاب  -د بودنیس -ادتیار سیو مع کمال
توانند ید هستند، میه از طرف مادر سک یسانکن یاز طرف پدر است، بنابرا اسالم یامبر گرامیپ

 رند. یات بگکد زیر سیاز غ

9936 مسئلۀ شود: یادت افراد به دو صورت ثابت میس 

 شهادت دو مرد عادل.  -3

 نان گردد. یو اطم یه موجب علم عادّک ید بدانند طوریرا س یهمه فرد -9

ات بـه او حـرام   کـ ز اگرچه بـه مجـرّد ادّعـا، دادن    ،شودیثابت نم یسکد بودن یبا صرف ادّعا، س
 شود. یم

9933 مسئلۀ  ت یدر معصـ  راآن ریـ ه فقکـ واجبه، شـرط اسـت    یاتهاکه در دادن زکهمان طور
ت یاگـر در راه معصـ   ، ولین شرط الزم استیت ایهم رعا یمستحبّ یاتهاکند، در دادن زکصرف ن

 ند. کرده فوراً توبه کمصرف  یاله

   
 ات فطرهکز

 مقدمه
ات یـ آن وجـود نـدارد و روا   دربـارۀ  یامّـت اسـالم اختالفـ   ه در کـ است  یات فطره از واجباتکز
 یسـاله بـر تمـام   ه، بر وجوب آن داللت دارند و همـه وارد شد یعه و سنّیق شیه از طرک یاضهیمستف

د بـه مصـرف مسـتمندان برسـد.     یشود و بایه بعداً گفته خواهد شد واجب مک یطین طبق شرایلّفکم
از  یبنـد مین تقسـ یـ ات اموال و اکات ابدان و زکشود، زیم میبه دو قسمت تقس یلّکطور به اتکز

 ن است. یه دکو بل یات فقه اسالمیضرور
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 شـود و ین واجـب مـ  یط خاص و نصـاب معـ  یه در اموال با شراکاست  یاتکات اموال همان زکز
ات یـ ه در رواکـ ات فطـره اسـت   کـ ات ابدان، همـان ز کم، امّا زیردکآن بحث  دربارۀمفصّل طور به

در آن سـال   یناگهـان  یدارد از جملـه، انسـان را از مرگهـا    یادیـ مده است و آثار زآ تیباهل
مـاه   یهـا مـال روزه کت و یـ ه تمامکـ ات آمـده اسـت   یـ روا یدهد، در بعضیرده و نجات مکحفظ 

 است.  اسالم یامبر گرامیت نماز با صلوات بر پیه تمامکچنانات فطره است همکرمضان با ز

9938 مسئلۀ ز یـ بنده ن ر ویهوش، فقید فطر بالغ و عاقل باشد و بیه هنگام غروب شب عک یسک
حـدوداً سـه    -صـاع  کیـ ش، بـه مقـدار   یخورهـا از نان کینباشد، واجب است از طرف خود و هر 

متعارف مردم بـه حسـاب    یه غذاکا مانند آنها یشمش، ذرّت، برنج کگندم، جو، خرما،  -لوگرمیک
 ند. کیت میفاکند کرا پرداخت  از آنها یکی متیآنها ق یند، به مستحق بدهد و اگر به جایآیم

9932 مسئلۀ شـهر اسـت    کیـ متعـارف مـردم    یات فطره را از آنچه غذاکه زک آنست احوط
ات فطـره  کـ ز عنـوان بـه  اش است، متعارف خود و خانواده یه از آنچه غذاک آنست افضل بدهند و

 ر باشد. یمانند ش یگرید یزهایا چیشمش و کبدهد چه گندم، ذرّت، خرما، جو، 

9980 مسئلۀ ن یمتعارف، تـأم طور به ش رایخورهاخود و نان سالیانۀتواند مخارج یه نمک یسک
فّـل را درآورد  کق آن بتواند مخارج خود و افراد تحت تیه از طرکهم ندارد  یارکسب و کند و ک

سـت  یر اسـت و واجـب ن  یـ نـد، فق کن یه مخارج او را تبرّعاً تأمکهم وجود ندارد  یا دستگاهیو فرد 
 رد. یات فطره بگکتواند زیم حتیدهد، ات فطره بکز

9983 مسئلۀ ه کـ  ی، عبادت است و واجـب اسـت هنگـام   یات مالکات فطره مانند نماز و زکز
تقرّب بـه   یو برا یانجام فرمان اله یدهم برایات فطره مکن گونه قصد شود: زیشود ایپرداخت م

 عالم.  یخدا

9989 مسئلۀ خـور او  نـان د فطـر  یـ ه در غروب شب عکرا  یسانکتمام  ۀانسان واجب است فطر
شان یافر، چه مخارج اکا یباشند چه بزرگ، مسلمان باشند  کوچکشوند، را بدهد، چه یمحسوب م

 گر. یبر او واجب باشد چه نباشد و چه در همان شهر باشند و چه در شهر د

9981 مسئلۀ شـود،  یخانـه وارد مـ  ت صـاحب ید فطر با رضایه قبل از غروب شب عک یهمانیم
بـه  خانه واجـب اسـت و اگـر    اش بر صاحبات فطرهکسوب شود زخور او محاگر در نظر عرف نان

د فطـر  یـ خور بودنش مورد سؤال واقع شود، مثالً قبـل از غـروب ع  نان ، ولیهمان وارد شودیم عنوان
مانـدن   یبا سرعت از منزل او خارج شود و بنـا  ، ولیبخورد یزیا چینخورد  یزیچ ، ولیوارد شود

خانـه،  و هـم صـاحب  ات فطره بدهـد  که هم خود او زک آنست طاین حاالت احتینداشته باشد، در ا
همـان قبـل از   یسـت. اگـر م  یاز قـوت ن  یخانه خـال ن صورت عدم وجوب آن بر صاحبیاگرچه در ا

خانـه قبـل از   ت صـاحب یبدون رضا ، ولیدر آنجا بماندی مدّتداشته باشد  قصد غروب وارد شود و
خانه و هم صاحبکه  آنست اط واجبی، احتخور او محسوب گردده نانک یغروب وارد شود طور

را  یسـان ک یرده باشـند خرجـ  که انسان را مجبور ک یز در مواردیات فطره بدهند و نکهمان زیهم م
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ات فطـره را  کـ د زیـ را بدهـد با  یه مجبـور اسـت خرجـ   کـ س کاط واجب، هم آن یبدهد، بنا بر احت
ط هسـتند،  یاگـر واجـد شـرا    ،هـد دیم یگریشان را دیا یه خرجک یسانکا یس کبپردازد و هم آن 

 ات فطره بدهند. کخودشان هم زواجب است 

9981 مسئلۀ خانـه واجـب   د فطر وارد شده، بـر صـاحب  یه بعد از غروب شب عک یمهمان ۀفطر
ن بعـد از غـروب   مهمـا ، ولـی رده باشـد کـ را دعوت  یخانه قبل از افطار مهماناما اگر صاحب ،ستین

 ، ولـی ستیواجب ن یزیخانه چه بر صاحبک آنست ررده باشد، ظاهکاو افطار  ۀوارد شده و در خان
 ات فطره را بدهند. که هر دو زک آنست اط مستحبیاحت

9985 مسئلۀ  یدر آن وقـت غنـ   یریا فقید فطر مسلمان شود یبعد از غروب شب ع یافرکاگر 
ات فطـره  کد، زیبعد از غروب به هوش آ یسکا یدر زمان مورد اشاره عاقل شود  یاوانهیا دیگردد 
د فطر به هوش آمده باشد بهتر است یه بعد از غروب عک ی، اگرچه در صورتستیجب نشان وایبر ا
 ات فطره ندارد. کا آمده است زیور به دنکه در زمان مذک یکودکز یو نبدهد  کات فطرهه زک

9986 مسئلۀ یر غنیوانه عاقل گردد، فقیبالغ شود، د کودکد فطر، یش از غروب شب عیاگر پ 
ات فطره را داشته باشند، واجب کگر وجوب زیط دیه شراک ید در صورتیهوش به هوش آیشود و ب
 ات فطره بدهند. کاست ز

9983 مسئلۀ عه شـد،  یرد و شـ کت یه ماه شوّال را رؤک یعه است، وقتیر شیه مسلمان غک یسک
 ات فطره بدهد. کواجب است ز

9988 مسئلۀ ست، اگر در روز یات فطره بر او واجب نکد فطر زیه موقع غروب شب عک یسک
ات فطـره را  کـ ش فراهم شد، مسـتحب اسـت ز  یات براکط وجوب زیم شراش از ظهر تماید، تا پیع

 بدهد. 

9982 مسئلۀ  خـور فـرد   د فطـر نـان  یتا روز آخر ماه رمضان و تا قبل از غروب شب ع یسکاگر
اش ات فطـره کـ شود، زیگریس دکخور د فطر، نانیباشد و روز آخر قبل از غروب شب ع یگرید
د فطـر بـه خانـه شـوهر بـرود،      یـ ش از غروب شب عیاست مثالً اگر دختر پ یفعل ۀنان دهند ۀعهدبر 
 د شوهرش بپردازد. یاو را با ۀات فطرکز

9920 مسئلۀ ه کـ سـت  ید بدهـد، بـر خـودش واجـب ن    یـ با یگریاش را دات فطرهکه زک یسک
، ن است نپـردازد کمم یفراموش به سببا یدهد یات فطره بدهد چه بداند طرف عمداً فطره را نمکز

 یاگـر شـخص غنـ    ، ولـی اتش را بدهد بهتر اسـت کخود او ز اگر یدر صورت احتمال فراموش ولی
ات او را کـ ر با زحمـت ز یاگرچه فق ،اتش را بدهدکخود ز یه غنک آنست اطیر شود، احتیمهمان فق

 اتش را بدهد. کخود ز یه غنک آنست ات را بدهد، اظهرکر نتواند زیه فقک یبپردازد و در صورت

9923 مسئلۀ ات کـ اگـر خـودش ز   یت حتّاس یگریس دکاش به گردن ات فطرهکه زک یسک
الت از طـرف او  کابت و ویا با نیبا اجازه  آنکهشود، مگر یطرف ساقط نم ۀذماش را بدهد، از فطره

 ن صورت ساقط است. یپرداخت شود در ا
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9929 مسئلۀ  زمان بر هر دو اش همات فطرهکخور دو نفر حساب شود، ززمان نانهم یسکاگر
 نفر واجب است. 

9921 مسئلۀ ه کاست  یسک ۀعهداش بر دهد، فطرهیاو را نم یخرج ، ولیه شوهر داردک یزن
ه خـودش  کـ  آنست اط واجبیست، احتیر هم نیست و فقین یسکخور خور اوست و اگر نانزن نان

 اتش را بدهد. کز

9921 مسئلۀ یاوست، همان طـور  ۀعهدبه  دهدیر میه بچّه شک یاهیا دایه مخارج مادر ک یسک 
را هم بپردازد؛ امّا اگر مادر  کودک ۀجب است فطرواجب است بپردازد، وا ه رایا دایمادر  ۀه فطرک
ا یـ ست و اگر مادر یواجب ن یسکبچّه بر  ۀات فطرکه، مخارج خود را از اموال بچّه بردارند، زیا دای
نـد، اجـرت   کین مـ یه مخارج آنان را تأمک یسکر از یغ یگریس دکر دادن به بچه از یش یه برایدا
ه را یـ ا دایـ ه مخـارج مـادر   کـ  یسـ کجرت دهنده است نـه آن  ا ۀعهدبچّه بر  ۀات فطرکرند، زیگیم
 پردازد.  یم

9925 مسئلۀ  ه مخارج او را بپردازد و کند کرده و شرط کر یاج یارک یرا برا یسکاگر انسان
اش ات فطـره کـ د، زیار به حساب آکخور صاحب ر، نانیه عرفاً اجک یند طورکبه شرط خود عمل 

ارمندان دولت، نهادها، کند، مانند ک یمستقل زندگر طوبه ریاگر اج یار بدهد، ولکد صاحب یرا با
اش را بدهـد و  ات فطـره کـ د زیـ ر خـود با یـ ن حالت اجیتها و دفاتر، در اکها و شرارخانهکارگران ک
 یروهـا یسـربازان و ن  ن گونـه هسـتند.  یـ ادر، اکـ داران، افسران و ارتش و سپاه اعمّ از درجه یروهاین

را شان اتکخودشان ز األحوطعلیبرند، یسر مبه مقاومت  یهاهگایه در پادگانها و پاک یجیثابت بس
 بدهند. 

9926 مسئلۀ ۀات فطرکدهد واجب است زیش را میخورهار نانگیله و دیه مخارج عاک یسک 
 مشروع و حرام.نا دهد و چهیشان را میا یق حالل و مشروع خرجیآنها را هم بدهد، چه از طر

9923 مسئلۀ د فطـر واجـد   یـ ز غروب شب عش ایه انسان پکشود یواجب م یات فطره وقتکز
م باشد و ین گفتیش از ایه پک یطیشرا یه واجد تمامک یسکن اگر یط پرداخت آن باشد، بنابرایشرا

اش را از مـالش  خودش و عائلـه  ۀات فطرکا برود، واجب است زید فطر از دنیپس از غروب شب ع
ه خـود ورثـه اگـر    کـ بل ،بپردازنـد  ست از مـال او یا برود، الزم نیبپردازند، امّا اگر قبل از غروب از دن

ت مقـروض باشـد و   یرا از مال خودشان بپردازند و اگر مشان اتکط باشند واجب است زیشرا یدارا
م یات فطـره بالنّسـبه تقسـ   کـ ن قرض و زیت، بیم ۀماند یفاف ندهد، مال باقکآنها همۀ او به  کترما
 گردد.  یم

9928 مسئلۀ ات کجواز پرداخت ز ه، گرچستیح نیات فطره صحکش از ماه رمضان دادن زیپ
ه در کـ  آنسـت  دکاط مؤیاحت یست، ولیاز قوّت ن ید فطر خالیش از غروب شب عیپرداخت فطره پ

ا در یـ ، کاگر قبل از ماه مبـار  یات فطره ندهد، ولکد فطر، زیهم، قبل از دخول شب ع کماه مبار
فطره واجب شد،  هآنکرد و بعد از یقرض بپذ عنوانبه خود ماه به مستحق قرض بدهد و مستحق هم 
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ون واجـد  یه مـد کـ  یندارد البتّه در صـورت  یالکند، اشکات فطره حساب کز عنوانبه طلب خود را 
 ات فطره باشد. کافت زیدر یط الزم برایشرا

9922 مسئلۀ یسـ کوب اسـت، اگـر   یـ مع ریسالم و غ یزهایه قوت غالب مردم چک یدر صورت 
وب باشـد  یـ ز معیغالب چ کخورا هاینکند، مگر کیت نمیفاکات بدهد، کوب زیز معیبخواهد از چ

 ال ندارد. کوب هم داده شود اشیز معین صورت اگر چیدر ا

9100 مسئلۀ  یگرید یزهاید خالص و با چیدهند بایات فطره مکز یه براک یزیا هر چیگندم 
ه در نظر عرف قابل اعتنا نباشد کم باشد ک قدرآن، مخلوط نباشد و اگر هم مخلوط شد، کمانند خا

صاع )حدود  کید از یحدّ متعارف بوده و قابل مسامحه نباشد، خالص آن نبا ش ازیو اگر مخلوط ب
 ز سخت و خارج از حدّ متعارف نباشد. یآن ن ۀیمتر باشد و تصفک (ملوگریکسه 

9103 مسئلۀ جـنس،   یات فطره، بـه جـا  کخواهد در زیه مک یاط واجب، در مواردیاحت ربنا ب
توانـد  ین نمـ یبه مستحق پول بدهد، بنـابرا ند و کمت را با پول متعارف حساب یبدهد، ق راآن متیق

 ات فطره بدهد. کمت زیق عنوانبه ا مخلوط را یوب یجنس مع

9109 مسئلۀ ات فطره را از نمـاز بـه   کزکه  آنست اط واجبیخواند، احتید میه نماز عک یسک
ند و هر موقع کجدا  راآن دا نشد،یپ یه قبل از نماز به مستحق رساند و اگر مستحقکد، بلنیندازر یتأخ
ات فطـره را  کتواند دادن زیخواند مید نمیات فطره به او بدهد و اگر نماز عکز عنوانبه رد، کدا یپ

دا یـ نار بگذارد وهر موقع مسـتحق پ ک اینکها ید تا به مستحق برساند، بیندازر ید به تأخیتا زوال روز ع
 ات به او بدهد. کرد، به قصد زک

9101 مسئلۀ  د فطـر را خوانـده در   یـ  نمـاز ع ات فطره واجب است، مثالًکه دادن زک زمانیاگر
نمـاز   اینکها ینار نگذاشته است کرده و کجدا هم ن یات را نداده است و حتّکه قبل از آن زک یحال
نار نگذاشته است، کرده و کا جدا نیات را نداده کده است و باز هم زید را نخوانده و زوال فرا رسیع

بـه مسـتحق    راآن دیـ سـت و با یفطره سـاقط ن  اتکه زک آنست اطیو مطابق احت ین حاالت اقویدر ا
و قربـت مطلقـه و    یه به قصد امتثـال فرمـان الهـ   کند کت یگونه ننیردن اکبرساند و موقع پرداخت 

 ست. یچ وقت الزم نبوده و نیت ادا و قضا هیآورم و نیم بجاام است ر عهدهبه ک یزیانجام چ

9101 مسئلۀ نـار گذاشـته اسـت،    کرده و کـ جـدا   راآن ات فطـره، کـ ه هنگام وجوب زک یسک
 ند. کل یتبد راآن ایرده کتواند در آن تصرف ینم

9105 مسئلۀ ن بـرود،  ینار گذاشـته اسـت از بـ   کرده و کات فطره جدا کز یه براکرا  یاگر مال
رانداختـه، ضـامن   یات را بـه تأخ کـ بوده است و دادن ز یوجود داشته و در دسترس و یاگر مستحق

جود نداشـته و در دسـترس او هـم نبـوده اسـت، در      و ید بدهد و اگر مستحقّیبا راآن است و عوض
 رده باشد. ک یوتاهکآن  یدر حفظ و نگهدار آنکهست، مگر یصورت تلف شدن، ضامن ن

9106 مسئلۀ ات فطره بدهد، اگر در محلّ خودش مستحق وجود داشته کخواهد زیه مک یسک
 یبـه جـا  ن صـورت اگـر   یـ ند و در اکگر منتقل نید یه فطره را به جاک آنست اط واجبیباشد، احت
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 ۀندیا نمایم شرع کحا اینکهد بدهد، مگر یبا راآن ند و تلف شود ضامن است و عوضکگر منتقل ید
ه کـ ن تلف شـده باشـد   ین حیمنتقل شده و در ا یگرید به جای یرده باشد و با دستور وکاو مطالبه 

 ست. یگر ضامن نید

9103 مسئلۀ ردازد، در ات فطره بپـ کز عنوانبه  راآن متیجنس ق یخواهد به جایه مک یسک
ه در کـ  یانکـ مت همان زمـان و م یمختلف، متفاوت باشد، ق یانهاکمتها در زمانها و میه قک یصورت
 است.  کات بدهد مالکخواهد زیآن م

9108 مسئلۀ گر است یجنس د یمت معمولیمتش دو برابر قیه قک یات فطره را از جنسکاگر ز
اگر بخواهد آن مقدار را  هکنیما اک ،ندکیت نمیفاکلوگرم بدهد یک کی یعنیبخواهد نصف صاع 

 اط است. یات فطره هم بدهد، خالف احتکمت زیق عنوانبه 

9102 مسئلۀ ـ  بقیهات فطره را مثالً از گندم و کست نصف زیز نیجا اگـر   یرا از جو بدهند، حتّ
ه قوت غالب کمخلوط از دو جنس باشد  آنکهمگر  ،اط استیمت هم بدهند خالف احتیق عنوانبه 

ات کـ ز عنوانبه لوگرم از همان مخلوط یکن صورت اگر سه یه در اکدهند یل میکآن منطقه را تش
 ند. کیت میفاکفطره بدهد 

9130 مسئلۀ ات همـه را از  کـ ز اسـت ز یات فطره چند نفر را بدهد، جاکخواهد زیه مک یسک
ز است یجاچنین هم ؛بدهد را جو یرا گندم و بعض یا از اجناس مختلف بدهد مثالً بعضیجنس  کی

 بدهد.  را متیگر هم قید یرف بعضجنس و از ط یاز طرف بعض

   
 ات فطره کمصرف ز

9133 مسئلۀ دام از کات اموال است و به هر کز ۀگانات فطره همان مصارف هشتکمصرف ز
ر و یـ ه فقکـ  یان دوازده امـام یعیه فقـط بـه شـ   ک آنست دکاط مؤیاحت ، ولیندکیت میفاکآنها برسد

ه ک یسکبه  یست عادل باشد، ولیرد الزم نیگیات فطره مکه زک یسکن هستند، بدهند و آن یکمس
ه شـراب  کـ  یسـ کا یشود یب گناه مکارا مرتکا آشیند کیت مصرف میات فطره را در راه معصکز

ات کدر اثر دادن ز آنکهات فطره داده نشود مگر کاط زیار هم نباشد، بنا بر احتکآش اگرخوار است،
 ند. کفطره او از گناه منصرف گشته و توبه 

9139 مسئلۀ و افتنـد یر یـ را فق یاعهیدهند، اگـر طفـل شـ   یات فطره مکزه ک یسانکز است یجا 
قرار دهند تا  او یّار ولیاطاً در اختینند و احتک کیات فطره را به طفل تملکداشته باشد، ز یقهر یّول

 کیـ او بـه طفـل تمل   ۀندیا نمایم شرع کحا ۀاجازنداشت با  یقهر یّولاگر به مصرف طفل برساند و 
م کبـه حـا   یه دسترسـ کـ  یننـد و در صـورت  کاو صرف  یرده و براکبول ز قینند و از طرف طفل نک

 کودکـ ه مشهور به امانت و سالمت اسـت، بـه   ک یق فردیتوانند از طریاو نباشد، م ۀندیا نمایشرع 
 نند و به مصرف او برسانند. ک کیتمل

9131 مسئلۀ  ات فطـره داد کبه او ز توانیشود و نمیثابت نم یسکبا صرف گفتن و ادّعا فقر، 
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 اینکـه ا یـ دا شود یا ظنّ و گمان پی ،نان به فقر او حاصل شودیاز گفته و ظاهر حال او، اطم نکهآمگر 
 ات داد. کتوان به او زیم صورت سه نیه در اکر بوده، یبدانند سابقاً فق

9131 مسئلۀ  ه کـ ات بدهد و بعد معلوم شـود  کر است، زیفق اینکهبه گمان  ی، به فردیسکاگر
 ر نبوده، چند حالت دارد: یفق

ن صـورت واجـب اسـت پـس     یرد، در ایپس بگ راآن ن نرفته و بتواندیه به او داده از بک یمال -3
 رد و به مستحق برساند. یبگ

رد، در یتواند پس بگیات دهنده نمکز ، ولین نرفته استیاست و از ب یه به او داده باقک یمال -9
 بدهد.  یتحق واقعات فطره به مسکز عنوانبه  راآن د عوضین صورت ضامن است و بایا

دانسته یر و مستحق نمیات فطره هم خود را فقکز ۀرندیگ ، ولین نرفتهیه به او داده از بک یمال -1
ن یـ در ا ،ات فطـره اسـت  کـ شود زیداده م یداده است آنچه به ویا احتمال میدانسته یم یو از طرف

ار یـ بدهـد تـا او در اخت   دهندهات کبه ز راآن د عوضیات فطره ضامن است و باکز ۀرندیصورت گ
 ار مستحق قرار دهد. یابت از او در اختیا به نیمستحق قرار دهد و 

داده اسـت آن  یا احتمال نمـ یدانسته و یات فطره هم نمکز ۀرندین رفته است و گیآن مال از ب -1
ن یـ اهمـۀ  سـت، در  یات فطـره اسـتحقاق شـرط ن   کـ رده در گرفتن زکیر مکا فیات فطره باشد و کز

بـه مسـتحق    راآن ات دهنـده، عـوض  کـ ست و واجـب اسـت ز  یات فطره ضامن نکز ۀرندیگ حاالت
 برساند. 

9135 مسئلۀ گر و هـم بـه   ید دیخورش را هم به سخود و سادات نان ۀات فطرکتواند زید میس
 ات فطره بدهد. کد زیتواند به سید نمیر سیغ ، ولید بدهدیر سیغ

9136 مسئلۀ خـور  ه نـان کـ  یدر صـورت  یر رِجعیو چه غ یهمسر انسان اگر مطلّقه شد چه رِجع
 شوهر است.  ۀعهداتش بر کشوهرش حساب شود، ز

9133 مسئلۀ بـه   راآن توانـد یات فطره بر او واجب است در زمان وجوب، هـم مـ  که زک یسک
نـار  کرده و کـ ن یج معیبا پول را راآن متیتواند قینار بگذارد و هم مکرده و کجنس جدا صورت 

نـار گذاشـت و قصـد قربـت بـه عمـل آورد،       کد و رکـ را جدا  یا پولیه جنس کبگذارد و هر وقت 
 ات فطره به حساب خواهد آمد.کز عنوانبه به مستحق بدهد  راآن ند و هر موقعکیت میفاک

 
  و احکام آنزکات فطره  (عزل )کنار گذاشتن

9138 مسئلۀ  نـار بگـذارد.   کرده و کـ ات فطره جدا کز عنوانبه را  یزیچ اینکهعبارت است از
نـار گذاشـته   کنـار بگـذارد، آنچـه    کرده و کن یمع یزیچ، ات فطرهکز ه عنوان بخشی ازب یسکاگر 

ا در آن تصـرّف بـه عمـل آورد،    یـ رد کعوض  راآن توانیشود و نمیات فطره محسوب مکشده ز
 ؛اردجـدا نشـده را د   ۀات فطـر کم زکاموال است و ح ۀبقیان یات در مکمانده از مقدار ز یباق یمنته

 یطـور بـه ات فطره باشد کز ۀانداز ش ازیه مقدار آن بکند کن یمع یات فطره را در جنسکامّا اگر ز
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باشد، ظـاهراً صـدق عنـوان     کات فطره و مالکان زیم کد، قابل مسامحه نبوده و مشتریه مقدار زاک
 ۀات فطرکام زکد است احیبع لذا .ل استکمش بر آن ()کنار گذاشتن زکات فطرهات فطره کز عزل

در  ()کنـار گذاشـتن  از عزل که  آنست یپس اقو .شود یآن جاربر  ()کنار گذاشته شدهعزل شده 
 که مشـتر کـ  یجنسـ  ()کنـار گذاشـتن  از عزل چنین هم ات اجتناب شود وکشتر از مقدار زیجنس ب

 ات فطره باشد، اجتناب شود. کز ۀبه انداز یاست، اگرچه سهم و یگریو د یان ویم

9132 مسئلۀ رون یـ ه او را از فقـر ب کـ ات فطـره بدهنـد   کز قدرآنر مستحق یز است به هر فقیجا
صـاع )سـه    کیـ متـر از مقـدار   که کـ  آنست اط واجبینند و احتکاز ینبی آورده و در حدّ متعارف

 داده نشود.  یریبه هر فق م(لوگریک

9190 مسئلۀ ر را بـر  یـ گان فقیشان مستحق و همسایخو ه،ات فطرکمستحب است در پرداخت ز
ه مرجّحـات در  کـ  یبـدارد و در مـوارد  گران مقـدّم  یرا بر د ران مقدّم بدارد و اهل علم مستحقگید

گان، یشان، سپس همسایند و مثالً اول خوکرا مالحظه  و مهمد اهمّ یرند بایگر قرار بگیدکیتزاحم با 
هـم   یسـ کداشته باشد مثالً  یشتریح بیاز آنها ترج یکیلت است و اگر یبعد اهل علم و صاحبان فض

 اینکهمگر  ،فقط از اهل علم است، ارجح است ه مثالًک یسکه باشد و هم از اهل علم، بر آن یهمسا
 ح داشته باشد. یترج که بر صاحب دو مالکاهم باشد  قدرآن کمال کیصاحب 

9193 مسئلۀ ه کـ لب ،ا از قلـبش بگذرانـد  یـ ات فطره را به زبـان آورد  کت زیست، نیانسان الزم ن
ات فطـره را  کـ زد ینند بگوکسؤال  یاطاعت فرمان خدا انجام دهد و اگر از و یه براک اندازه نیهم
 ند. کیت میفاکپردازم، یم یانجام امر و فرمان اله یبرا

    

 د و فروشیام خرکاح
9199 مسئلۀ سـت، اگـر فروشـنده بـه قصـد      یالزم ن آن یعربـ  ۀغید و فروش خواندن صیدر خر

ن مال را ید، ایبگو یادار قرار دهد و با هر لغت و واژهیفروش، جنس خودش را در مقابل جنس خر
ه اگـر  کـ ردم، معامله درسـت اسـت، بل  کد قبول یدار هم بگویرار دادم و فروختم و خردر برابر آن ق

 یه مـال مشـتر  کـ  یزیفروشنده مال خودش را در برابر چ یچ گفتاریند و بدون هیز هم نگویچ چیه
 کند، معامله درست و جنس فروشنده ملکهم قبول  یشود و مشتر یمشتر کاست، قرار دهد تا مل

 فروشنده شده است.  کمل یو مال مشتر یمشتر

9191 مسئلۀ ه ک یسانک یاز، به خصوص برایمورد ن ۀانداز د و فروش و معامالت تایخر مسائل
 نند، واجب است. کیتجارت م

9191 مسئلۀ  ا یـ ح اسـت  یه انجام داده صـح ک یا، نداند معاملهمسئلهاگر انسان به سبب ندانستن
در تصـرّف   کبدانـد مالـ   هآنکـ مگر  ،ندکتواند تصرّف یه گرفته، نمک یباطل، در آن مال و عِوض

، ز استین صورت تصرّف جایو در ا -ا نباشدیح باشد یمعامله صح -ت داده استیمورد معامله رضا
 ، ولـی دانسـته یمعامله را م یم شرعکست و اگر حیز نیرا نداند، تصرّف جا کت مالیاگر رضا ولی
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 آنسـت  ن صـورت ظـاهر  یـ در اا نه، یتوجّه داشته  مسئلها موقع معامله به یه آکرده است ک کاالن ش
 ز است. یح و تصرّف در مال جایه معامله صحک

  
 مستحبّات معامله

9195 مسئلۀ ن یـی فرق نگذارد و در تع االکمت یان در قیان مشتریاال مستحب است مک ۀفروشند
ه کـ  یرد. مـوقع یزدن معاملـه را داشـت، بپـذ    به هم ینادم شد و تقاضا یرد. اگر مشتریآن سخت نگ

اد یـ شـه در  یرد. همیـ ل بگیـ متـر تحو کرد یگیل میه تحوک یل بدهد و موقعیوادتر تحیل داد زیتحو
 اللّه، مشغول باشد. ن و سبحانیر شهادتکخدا بوده، مخصوصاً به ذ

9196 مسئلۀ روه و اگر دروغ باشد حرام است. کم ،قسم خوردن در معامله اگر راست باشد 

  
 روهکمعامالت م

9193 مسئلۀ نـد و  ک یسب روزکح و حالل مبا راههایند از کد تالش یبااینکه  نیانسان در ع
مطلوب اسـت، مناسـب    ین تالش امریش در حدّ متعارف فراهم سازد و ایخانواده رفاه و آسا یبرا

نـد و  کشغل و منشأ درآمد از آنها اسـتفاده ن عنوان به ند و حداقل ک یارها دورک یسر یکاست از 
ب کـ روه مرتکـ نـامطلوب و م  یارکند کدائم و مستمر و منبع درآمد از آنها استفاده صورت به  اگر

روه اسـت و از آن جملـه   کـ ه انجـام آنهـا م  کـ معامالت وجـود دارد   یسر کیاسالم در  .شده است
 است: 

  ؛بخرد یگرید کبا آن مل آنکه، مگر کفروش مل -3
  ؛شغل عنوانبه وانات یانتخاب ذبح ح یعنی، یقصّاب -9
 ؛یفن فروشک -1
 ؛قرار دهد 3ییمواد غذامیان ، از ار خود را فقط فروش گندم و جوکانسان  -1
 ؛یصراف -5
 ؛حجامت -6
 ؛ارکش -3

 و نیز مکروه است:
در نظـر   یو بـد  ینداشـته و خـوب   یت قدردانیه اهلک یمعامله با مردم پست و تنگ نظر، طور -3
 ؛یکسان باشدآنان 
 ؛یدن طلوع صبح و خورشیمعامله ح -9

                                                             
صِـرف  . اولویت شرع مقدس اسالم در مورد مواد غذایی مبتنی بر وفور و تسهیل دسترسی همگـانی بـه آن اسـت و نـه     3

   باشد. اندوزی از طریق آن؛ حتی اگر سود در حد متعارف هم تجارت، انحصار و سود
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 ؛م بدهد، بشودخواهد انجایم یگریه دک یاانسان وارد معامله -1
ازمنـدان  یاز نیرفع ن یبرا آنکهه خارج شدن، مگر یرتر از بقیجلوتر از همه وارد بازار شدن و د -1

ن نظـر در  یـ ست، در هر صورت بـازار از ا یراهت آن معلوم نکن صورت یار را انجام دهد در اکن یا
 ؛یرتر خارج شودو د ه آنجا مستحب است انسان زودتر از همه وارد شدهکمقابل مساجد قرار دارد 

 ؛یمت بعد از اتمام معاملهردن قکم ک -5
مـت بـازار را در دسـت دارد بـا     یمتها از تمام جهات وارد اسـت و ق یه به قک یسکالت آن کو -6

 شود. یت نمیل رعاکه مصالح موک یاطالع است در مواردبی هک یسک ۀیل از ناحکیشنهاد خود ویپ

مفصّـل   یفقهـ  یتابهـا کتواننـد بـه   یمندان مهاست و عالق اندازه نیش از ایروه بکمعامالت مالبته 
 نند.کمراجعه 
 

 معامالت حرام
 وضع، باطل است:  جهتف، حرام و از یلکت جهتر معامالت از یدر موارد ز

 در شرایطی ،ن نجسید و فروش عیخر -1
9198 مسئلۀ د و فـروش آن  یـ ا خریـ چ منفعـت حـالل نـدارد    یه هک ین نجسید و فروش عیخر

 دن ازیآشام یند تا براکرا با مسلمان معامله  یلکمثالً مشروبات ال، آنست حرام از ۀاستفادمشروط به 
اینکـه   یحالل باشد، مثالً فروش خون بـرا  ۀاستفاد ید و فروش براین خریند، امّا اگر اکده آن استفا

ل یه تبـد کبه سر راآناینکه  یا شراب را بخرد برایق شود تا او را زنده نگاه دارد یتزر یبه بدن انسان
، مردار و یلکمثل مشروبات ال ییزهاید و فروش، چین خریح است، بنابرایصح ن صورتیند، در اک
هـم حـرام و هـم باطـل      ،ر حالل باشـد یمنفعت غ یو امثال آن، اگر برا ک، خویارکر شیغیهاگس

 است. 

9192 مسئلۀ اگـر   ، ولیز استیر است جایقابل تطه ، ولیه نجس شدهک یزید و فروش چیخر
ه کـ اسـت   یکاسـت، مـثالً خـورا    یبودن واقعـ  که شرط آن پاکبخواهد  یزیچ یبرا راآن یمشتر

ض منحصـر بـه   ینجس شده و درمان مر ، ولیستیه ذاتاً نجس نک ییا دارویبخورد  راآن خواهدیم
 یه نجس شده اسـت، ولـ  کد یاطالع دهد و بگو ین مورد به مشترید در ایمصرف آن دارو است، با

ست فروشنده به او نجس بودن یخواهد با آن نماز بخواند الزم نیم یس است و مشترل لبایاگر از قب
 ند. کیت میفاک ید چون در نماز طهارت ظاهریلباس را بگو

9110 مسئلۀ در ن، روغن و مانند آن نجس شودیمانند بنزست یر نیه قابل تطهک یکز پایاگر چ ،
د و یـ در آن شرط اسـت، خر  یه طهارت واقعک یگریا مصرف دیخوردن  ینها را برایه اک یصورت
بـودن   که پـا کبخواهند  یارک یبرا راآن اگر ینند، معامله هم حرام و هم باطل است، ولکفروش 
ارخانـه الزم داشـته   ک ین بخواهند و روغن را برایماش ین را برایست، مثالً بنزیدر آن شرط ن یواقع

 صحیح است.باشند، معامله هم حالل و هم 
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9113 مسئلۀ وارد  یاسالمریغ که از ممالک ییروان و عطرها یروهافروش روغن، دا د ویخر
در  راآن ال نـدارد، امّـا اگـر   کاشـ  آن نداشـته باشـند   جاسـت به ن یه علم قطعک ینند، در صورتکیم
بدانند  ، ولیرندیشور مسلمان از دست مسلمان بگکا در یرند و یافر بگکر مسلمان از دست یشور غک

شـور  کدر داخـل  اینکـه   ایـ رده اسـت  کـ  یداریق خریدون تحقفر بکا از بالد یافر گرفته کاز دست 
ه از کـ  یدر صـورت  -ده باشـد یـ افر از دست مسـلمان خر کاینکه  مگر -افر بخرندکاز دست  یاسالم
نداشـته   حاللمنفعت اگر  .ه نجس استک آنست احوط ،ه خون جهنده داردکباشد  یوانیح یاجزا
کسب شرط  هفروشندلی داشته باشد و حاللمنفعت اگر  .حرام و هم باطل استهم آنها  ۀمعامل دباش

داشـته باشـد و    حـالل اگـر منفعـت   اما  .باطل استاز آن کرده باشد، خرید و فروش آن م احرمنافع 
اگـر   .ح اسـت یرده باشد، معامله هم حالل و هم صـح کناز آن هم  حرام فعمناکسب فروشنده شرط 

داشـته باشـد،    کا شـ یـ سـت  یجهنـده دارد ن ه خـون  کـ  یوانیح یاز اجزاکه آن روغن یا عطر بداند 
 ح است. یآن هم حالل و هم صح ۀت و معاملسیق الزم نیوم به طهارت است و تحقکمح

9119 مسئلۀ اسـت و از   یه قابـل ذبـح شـرع   کـ وان حـرام گوشـت   یـ اگر روباه و پلنگ و هر ح
د، رنـ یا بمیـ شـته شـوند   که در اسالم داده شـده،  ک یر از دستورینند به غکیه میپوست آنها لباس ته

اگـر   یمنفعت حالل ندارد، هم حرام است و هم باطل، ولـ اینکه  لید و فروش پوست آنها به دلیخر
ه از کـ  یآنها در صورت کرکز استفاده از مو و یندارد و ن یالکبتوانند از آن منفعت حالل ببرند، اش

 ح است. یند، نداشته باشد صحکیه روح به آن حلول مکبدن  یاجزا

9111 مسئلۀ آورده  یر اسالمیغ یشورهاکه از ک یه و چرمیپوست، پد و فروش گوشت، یخر
هم حرام است و  -باشد یشور اسالمکدر داخل  اینکهولو  -شودیافر گرفته مکا از دست یشود یم

نهـا را از  یدانـد ا یشده است، مثالً م یه ذبح شرعکاست  یوانیانسان بداند از حاینکه  هم باطل، مگر
 ح است. یت بوده و معامله هم صحیوم به طهارت و حلّکمحن صورت یاند، در ادهیمسلمان خر

9111 مسئلۀ ه در دست کنها یو مانند ا یاله پوستکه، چرم، ید و فروش گوشت، پوست، پیخر
 ۀرد، امّـا اگـر انسـان بدانـد فروشـند     ال نـدا کمسلمان است، چه در داخل باشد و چـه در خـارج، اشـ   

ا نه، یشده  یه ذبح شرعکاست  یوانیا از حیه آکرده کق هم نیده و تحقیافر خرکمسلمان، آنها را از 
 وم به بطالن است. کنداشته باشد، مح یه منفعت حاللک یآن حرام و در صورت ۀمعامل

9115 مسئلۀ  که پـا کـ  یر از استفاده در مواردیمردار، غ یگر اجزایا دیاگر گوشت و پوست 
 عنـوان بـه  مـثالً   ت اسـت، یه نزد عقال قابل اهمّکداشته باشد  یگریبودن در آنها شرط است، منافع د

د از آنهـا بهـره   یـ زه جدیانکـ م یهاود و مانند آن توسط دستگاهکل به یا تبدیور و یدام و ط کخورا
شمرده شـود،   ییعقال ین اهداف امریدن به ایرس یه پول دادن به آنها براک یطوربهشود،  یبردار
 ال ندارد. کن قصد، اشیآنها به ا ۀالظّاهر معامل یعل

9116 مسئلۀ ا نداشـتن یـ جواز و عدم جواز در معامله، داشتن منافع حـالل   کالماینکه  لیبه دل 
ز اسـت و  یمـار جـا  یق به بیتزرید و فروش آن برایمنافع حالل است، خر یو چون خون دارا آنست
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ا یـ  یزیـ چ یدر ازا یو حقـوق  یقـ یاستفاده به افـراد حق  یا برایبفروشد  راآن تواندیصاحب خون م
 یادیـ او ضرر داشته باشد، خصوصاً اگـر ضـرر ز   یدادن خون برااینکه  مگر ،ندکبالعوض واگذار 
ش یه دادن خون براک یدر صورت آنست ن صورت حقّ خون دادن ندارد، ظاهریهم داشته باشد در ا
 ست. یباطل ن ، ولیحرام انجام داده ۀتحمّل ضرر شده و خون بدهد، معاملاو م ، ولیضرر داشته باشد

9113 مسئلۀ نند، واجب کد و فروش یانتفاع حالل خر یبرا خواهند خون رایه مک یدر موارد
 نند. کتوانند مصالحه یندانند، م راآن نند و اگر وزن و مقدارکمعلوم  راآن ا مقداریاست وزن 

9118 مسئلۀ ننـده باشـد   که مسـت  ک یزیهر چ ینگهدار یض و حتّید و فروش، هبه، تعویخر
وجود داشـته   یقابل توجه ییآن غرض عقال یدر نگهدار آنکهمگر  ،آن باطل است ۀحرام و معامل

 ندارد.  یالکآن ظاهراً اش ین صورت نگهداریه در اکباشد 

9112 مسئلۀ ونـد بـه   یپ یه را، بـرا یـ لکخود ماننـد   یاز اعضا یه حق ندارد بعضک آنست یاقو
ه خـودش را  کـ چون همـان طـور    -ضرر داشته باشد و چه نداشته باشدش یچه برا -بفروشد یگرید
 یتوانـد بفروشـد، بـرا   یش را هم نمـ یاعضا -ستیل بر او منطبق نچون عنوان ما -تواند بفروشدینم

ن یـ ند و الاقـل اطالقـات از ا  کین است، بر آن صدق نمکد و فروش ریه در خرک یعنوان مالاینکه 
ـ یـ ن مـوارد از قب یبه اطالقات و عمومات در ا کموارد منصرف است و تمسّ بـه عمـوم در    کل تمسّ

 ا نه.یروند یبه شمار م« ع مالٍ بمالیب»نها مصداق یاساساً ا ستیه است، چون معلوم نیشبهات مصداق

  
 آمده استدست به  یشرع ریه از طرق غک ید و فروش اموالیخر -2

9110 مسئلۀ ا از یـ رده کـ را غصـب   یآمده، مثالً مالدست به ه از راه حرام و نامشروع ک یاموال
را مـثالً بـدون    یبـاطل  ۀاملـ ا معیـ ا از راه قمار و رشوه جمع شـده و  یآورده است دست به  یراه دزد

دسـت  بـه   یر شـرع یـ ق غیـ ه از طرک ین انجام داده است و باألخره هر نوع مالیط عوضیت شرایرعا
ت آن امـوال  یرا پس دهد و وضع ید پول مشتریآمده، معامله با آن حرام و باطل است و فروشنده با

 ند. کمشخّص  یرا طبق ضوابط شرع

9113 مسئلۀ  ا از پول حرام بدهد، یه پول معامله را ندهد ک ن باشدیا در معاملهقصد مشتری اگر
  :ت متصوّر استیدو وضع
ا اگر داد از یندهد  راآن پولیا ه کست نین حال قصدش ایو در عمصمم است اصل معامله  بر اگر
مال از نیز پول فروشنده را که و واجب است  بوده ن حال ظاهراً معامله درستیحرام بدهد، در امال 

در مقـام   ، ولـی نداشـته را آن ا از حرام پـرداختن یاگر از ابتدا قصد بر ندادن پول  یول .حالل بپردازد
د از یـ ار اسـت با که بـده کـ  یگونه شده باشد، معامله درست است و آن مقدارنیپرداخت قصدش ا
 مال حالل بدهد.

مـال  از  ایـ پول طـرف را ندهـد   معامله را وقتی انجام داد، یا ه کن است یقصدش ااز ابتدا اینکه  ای
معاملـه باطـل    و لـذا  صـورت نگرفتـه اسـت    یقیو حق یجدّطور به معاوضه در اینحالتحرام بدهد، 



 یاحکام اقتصاد بخش هفتم:

        

122 

  .است
9119 مسئلۀ د پس بدهد و اگـر صـاحب   یدار گرفته بایه از خرکرا  ی، پولیمال غصب ۀفروشند

 داده شود.  کد پول به مالیبا ، ولیح استیمال اجازه داده باشد معامله صح

9111 مسئلۀ  رده و بفروشد، اگر صاحب مال اجـازه ندهـد، معاملـه    کرا غصب  یمال یسکاگر
 یاگر صاحب مال بـرا  ، ولید به او بازگرداندیگرفته با یه از مشترکرا  یباطل است و غاصب، پول

دا شـده،  یـ جنس پ یعقد و اجازه برا ۀفاصلدر  یح است واگر منفعتیخودش اجازه دهد معامله صح
 نند. کآن مصالحه  دار دریه صاحب مال و خرک آنست دیکاط ایاحت

9111 مسئلۀ ه کـ  یند پولکخودش بفروشد و قصد  یرده براکه غصب کرا  یاگر غاصب، مال
ند آن معامله باطل است و اگـر صـاحب   کمعامله را رد  یاصل کرد مال خودش باشد، اگر مالیگیم

 ، ولیستیال نکاز اش یند، باز هم معامله خالکخودش ب یار را براکن یه غاصب اکمال اجازه دهد 
 ال است. کخودش اجازه بدهد، معامله بال اش یر صاحب مال برااگ

  
حرام  یا معموالً برای اشتهند یمالجنبۀ ه عرفاً ک ییزهاید و فروش چیخر -3

 شوندیاستفاده م
9115 مسئلۀ ه شرعاً فاقد ک یزیا چیاه کپر  کیگندم،  ۀدان کیمانند  ییزهاید و فروش چیخر
مانند ابزار و آالت لهـو و لعـب، در    ،خته شده استد و فروش آن ممنوع شنایاست و خر یمالجنبۀ 
 ه اختصاص به حرام داشته باشد، حرام و باطل است. ک یصورت

9116 مسئلۀ یداریـ منا فع حـالل خر  یه هم منافع حالل دارند و هم حرام، اگر براک ییزهایچ 
، ونیـ زیو، تلویـ ماننـد راد  یلین وسـا یمنافع حرام بخرنـد، حـرام اسـت، بنـابرا     یشود حالل و اگر برا

ه ینترنت وصل شده و اخبار تهیه با آن به اک ییزهای، ضبط صوت و چیاماهواره یهارندهیدئو، گیو
 د و فروش شود، حالل است. یمنافع حالل خر ینند، اگر براکیم

9113 مسئلۀ  ۀنـد، معاملـ  که یـ دار از آن شراب تهیه خرکن قصد یانگور بفروشد به ا یسکاگر 
 یبفروشـد، ولـ   یگـر یمقاصـد د  یاگر بـرا  ، ولیم باطل استحرام انجام داده و بنا بر اظهر معامله ه

بهتـر اسـت از    ، ولیح استیرد، گرچه اصل معامله صحکحرام خواهد  ۀدآن استفا دار ازیبداند خر
معاملـه بـا او باعـث     کمخصوصـاً اگـر تـر    ،شود یند خوددارکیه استفاده حرام مک یسکمعامله با 

ن اگـر فـروش انگـور در انحصـار     یب گنـاه شـود، بنـابرا   کـ او از گناه شود و اصالً نتوانـد مرت  یدور
 ند. ک یر از فروختن به او خوددارکاز من یواجب است از باب نه ،اوست

9118 مسئلۀ ّد و فـروش مجسّـمه و   یـ خر ، ولـی وانـات حـرام اسـت   یانسان و ح ۀمساختن مجس
 ندارد.  یشده مانع یارکندهکوان یا حیانسان  ۀآنها چهر یه روک ییاالهاک

9112 مسئلۀ ز یجـا  ()عکس و فیلم و نقاشی د و فروش آنیو خر ی، نقّاشیبردارلمی، فیاسکع
 رد. ک ید از آن خوددارین صورت بایبر آن مترتب باشد و در ا یمفاسد آنکهمگر  ،و حالل است
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 استخته به ربیه آمک ییزهاید و فروش چیخر -4
9150 مسئلۀ ان د از همـ یـ و زا یرا در برابـر مقـدار اضـاف    ییاالکه انسان ک آنست یربو ۀمعامل
اال را بـا  کـ ا همـان  یـ پول اضـافه   یاال با مقدارکاز همان  یاال را در برابر مقدار مساوکا همان یاال ک

بـا قـرار    ، ولیاالکاال در برابر همان مقدار کا همان ی یار اضافکاال و انجام کاز همان  یمقدار مساو
گر یگندم و پنج من د خروار کیخروار گندم را در برابر  کیطرف بفروشد، مثالً  کی یمدّت برا

خـروار   کیـ ا یـ ، یخروار و هزار تومان پول اضاف کیخروار گندم در برابر  کیا یاز همان گندم، 
خـروار   در برابر را خروار گندم نقد کیا یفروشنده  یبرا یارکخروار گندم و  کیگندم در برابر 

ن نـوع معـامالت   یـ و ا سـت انهـا رب یاهمۀ  بفروشد، ل داده خواهد شد،یتحو یه بعد از مدّتک یگندم
تر و درهم ربا، بزرگ کیگناه  یات اسالمیند و هم باطل. مطابق رواهست ه هم حرامکهستند  یربو

  3.مرتبه زنا با محارم است تر از گناه هفتادسخت
9153 مسئلۀ  یگریخوب و د یکیا یسالم  یگریوب و دیهم جنس، مع یاالکاز دو  یکیاگر 

 یشـتر از مقـدار  یب ،مت داشته باشند و در مقام معاملهیختالف قآن دو جنس با هم ااینکه  ایبد باشد 
 ، هم حرام و هم معامله باطل است. استل گرفته شود، باز هم ربیشود، تحویل داده میه تحوک

9159 مسئلۀ ب یـ عبـی  ب ویـ ا بـا ع یـ مت دارند، یه با هم اختالف قک یه دو جنسک یدر موارد
ربا هم بخواهند که رند و ینند و اضافه هم بگکله خواهند معامیم خوب و بد دارند رااینکه  ایهستند 
 .اده خارج شـود یمثل به مثل همراه با ز ۀه از معاملک یلکنند به شکمه یرا ضم یزیتوانند چینشود، م
د به دو یتر دارد، بانییت پایفیکبا  یگریدو برابر گندم د یه ارزشکخروار گندم خوب را  کیمثالً 

 بهتـر  امـا  .بفروشـند توپ پارچـه   کیا یفش کجفت  کیر همراه مثالً تنییت پایفیکخروار گندم با 
تر بخرنـد و اساسـاً   ه گندم خوب را به پول بفروشند و بعد با آن پول دو خروار گندم ارزانک آنست
 است.  یو معاوض یمعامل یرباجلوگیری از وقوع  یبرا ،مهیضمافزودن 

9151 مسئلۀ ا یـ ه کـ رد یـ گیصـورت مـ   ییاالهـا کاده، در یمثل همراه با زبهع مثلیب یاساساً ربا
ننـد، پـس اگـر    کین معامله میبا توز راآن یعنیا موزون، یشود یمانه فروخته میبا پ یعنیل است یکمَ

نند و کشود را معامله یه با شماره فروخته مکمرغ ا گردو و تخمیشود یه با متر فروخته مک یاپارچه
از شهرها بـا   یال ندارد. اگر در بعضکرند اشیه گردو بگازدیرند مثالً ده عدد گردو داده و یاده بگیز

ه معاملـه در آن واقـع   کـ است  یهمان شهر کمانه و وزن بفروشند، مالیگر با پید یشمارش و بعض
 یچ شـهر یه در هـ کـ  آنسـت  اط واجبیمانه و وزن بفروشند، احتیثر شهرها با پکشود و اگر در ایم
 رند. یاده نگیز

9151 مسئلۀ اده گـرفتن  یجنس نباشند، ز کیآن از  یازاد و مابهوشیه فروخته مک یزیاگر چ
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اگـر   ینـدارد؛ ولـ   یرد، مـانع یلو گندم بگیکلو برنج داده و پنج یکن اگر مثالً سه یندارد، بنابرا یمانع
 ۀویـ ا میـ ر یآمده باشـد ماننـد ماسـت و شـ    دست به اصل  کیآن از  یازافروشد و مابهیه مک یجنس
و  رد ربـا بـوده  یـ لو ماسـت بگ یکر بدهد و هفت یلو شیکثالً پنج ن صورت اگر میال، در اکده و یرس

 مسـئلۀ مه یاز راه ضم ضماینکه  مگر ،ن طوریده هم همیده و نرسیوه رسیم .اطل استحرام و بمعامله 
 ح داده شد. یه قبالً توضکند کرا حل  یمعاوض یربا

9155 مسئلۀ لـو  یکن اگر سه یبنابرا ،شوندیجنس حساب م کیجو و گندم  یمعاوض یدر ربا
لو جو بخرد یکند، ربا و حرام است، مثالً اگر االن ده کلو جو مثالً معاوضه یکگندم را در برابر چهار 

 گرفته، ربا و حرام است.  یادیه زک آنست ل دهد مثلیلو گندم تحویکخرمن ده  و سر

9156 مسئلۀ  در  ، ولـی ا در پنـاه اسـالم اسـت   یـ سـت  یه در پناه اسالم نک یافرکاگر مسلمان از
 ال ندارد. کرد، اشیحالل است، ربا بگ عت او ربایشر

9153 مسئلۀ ز زن و شوهر ربا وجود ندارد. یان پدر و فرزند و نیم 

9158 مسئلۀ ال در برابـر دالر و پونـد و ماننـد    یر ۀهمجنس مانند معاملنا ید و فروش پولهایخر
فـرار   یه بـرا ک یال در صورتیال به ریر ۀست و معاملیاده نیمثل به مثل همراه با ز ۀل معاملیآن، از قب

 راد ندارد. ینباشد، ا یقرض یربا از

  
 همراه غش باشد خته ویه آمک ید و فروشیخر -5

مت باال بـا  یبا ق یا جنسیردن جنس خوب و بد، مرغوب و نامرغوب کختن و مخلوط ی، آم«غش»
ر و یه، شـ یـ ص نباشد مانند امتزاج روغن با پیقابل تشخ یه به آسانک یطوربهم ارزش است، کجنس 

س که فرمودند: هر کت شده است یروا اسالم یامبر گرامینها. از پیو مانند ار کآب، عسل و ش
بـرد و راه معـاش را بـر او    ین میاو را از ب یت روزکعالم بر یند، خداکبا برادر مسلمان خود غش 

نقـل   ح هشـام، امـام صـادق   یدر صح یگریت دیو در روا 3ندکیبسته و او را به خود واگذار م
نـد از  که با مسلمانان غش ک یسکآن » 9:رار فرموده استکسه بار ت رمکسول اه رکند یفرمایم

 «. رودیما به شمار نم

9152 مسئلۀ د، واجـب  یـ دار بگویمت جنس مورد معامله را به خریگاه قفروشنده در معامله هر
نـد  کان یشود را بیاد میا زیم کرده و کر ییمت مال تغیآنها ق ۀواسطبه ه کرا  یاتیاست تمام خصوص

ن جهـت فـرق   یـ ا نقـد و در ا یـ ده یه خریند نسکان ید بیمثال با عنوانبه د، یایس الزم نیش و تدلتا غِ
 راآن از یمتـر و اگـر بعضـ   کا یـ شـتر و  یا بیـ ده بفروشد یه خرک یمتیه جنس را به همان قکند کینم
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 بزند.  به همبعداً بفهمد، حق دارد معامله را  ید و مشترینگو

9160 مسئلۀ  ه یزد و بفروشد، مثالً روغن را با پیامیرا با مرغوب ب ینامرغوب یاالکاگر فروشنده
 دو صورت دارد:  ،رده و بفروشدکمخلوط 

فروشم و ین روغن را مید، ایرده و بگوکه فروشنده جنس را مشخّص کن است یبار ا کی -الف
وصـف   ل فقـدان یا از قبیرا یز ،بزند به همتواند معامله را یم ین حالت مشتریهم نداند، در ا یمشتر
ا روغن یر یل مخلوط شدن آب با شیا از قبیخواهد داشت « سیار تدلیخ»س و یه مصداق تدلکاست 
اسـت و اگـر ماننـد مخلـوط     « بیار عیخ»ب حساب شود موجب یه اگر از نظر عرف عکه است یبا پ

عرفاً مـال محسـوب نشـود موجـب      ین صورت اگر آن جزء خارجیدر ا ،است کشدن گندم با خا
خواهـد بـود و اگـر جـزء مخلـوط شـده مـال        « ار تبعّض صـفقه یخ»و موجب  -معامله -تبعّض صفقه

 یزیـ ر از آن چیـ رده غکـ ه معاملـه  کـ  یزیمحسوب شود، معامله در برابر آن باطل است، چون آن چ
ا یـ نـد  کتواند از همان جـنس مـورد معاملـه، مطالبـه     یم ین مشتریبنابرا ؛ل داده استیه تحوکاست 

 . بزند به هممعامله را 
 یلّـ کصـورت  بـه   ا گندم رایشود، مثالً روغن یانجام م یلّکامر  کیز معامله بر یدفعه ن کی -ب

دهند، مـثالً  یل میتحو یل، جنس مخلوط شده و مغشوش را به مشتریدر مقام تحو ، ولیفروشندیم
ل یـ تحو یر مخلـوط بـه آب را بـه مشـتر    یا شـ یـ دهـد  یل مـ یـ رده و تحوکمخلوط  کگندم را با خا

دار حق دارد آن جنس را به فروشنده مسـترد  یخر، ولیح استین صورت معامله صحیهد، در ادیم
 ند. کو جنس خالص مطالبه 

9163 مسئلۀ  گـر،  یس دکا یرد یخود فروشنده صورت بگ وسیلۀبه ردن حرام است، چه کغش
ص یقابـل تشـخ   یمشـتر  یبـرا  یو راحتـ  یبدهد و به آسـان  یبه مشتر راآن ه فروشندهک یدر صورت
ار کا نامرغوب، در داخل جنس مورد فـروش آن چنـان آشـ   یا ارزان یوب یاگر جنس مع یولنباشد، 
خودش متوجّـه نشـود،    یوتاهکخاطر به  یمشترچنانچه  فهمد،یند مکن یوتاهک یسکه اگر کباشد 

 ست. یالزم ن ید و اعالم آن به مشتریآیگر از موارد غِش به شمار نمید

  
 داریط فروشنده و خریشرا

 شود: یح داده مینده توضیآ مسائله در ضمن کر شده کذ یطیدار شرایوشنده و خرفر یبرا

 د عاقل و بالغ باشند. یدار بایهم فروشنده و هم خر -9و  3

9169 مسئلۀ  به  کودکه ک یطوربهاند، دهیه به سنّ بلوغ نرسک یانکودکمعامله و داد و ستد با
ن اگر یاجازه داده باشد، بنابرا یجدّ پدر ایاگر پدر  یرد، باطل است حتّیطرف معامله قرار گ ییتنها
 ح است ویباشد، معامله صح کودک یّمعامله ول یقیعقد معامله و طرف حق ۀنندکتنها اجرا  کودک
دار را برساند، اگرچه در یفقط پول فروشنده و جنس خر کودکنند و کاگر دو نفر معامله چنین هم
ه فروشـنده و  ک یص ندهد، در صورتیتشخم سنّ و سال باشد و خوب و بد را ک کودکن فرض یا
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 ح است. یا جنس را به صاحبانش رسانده، معامله صحیه پول کدار مطمئن باشند یخر

9161 مسئلۀ خـوب و بـد را از هـم     یعنـ یده است یز رسیبه حدّ تم ، ولیه بالغ نشدهک یکودک
معمـول معاملـه و   طـور  بـه  هکـ مـت  یم قکو  کوچک یزهایاجناس و چ ۀدهد، در معاملیص میتشخ
داشـته   یـی نـان عقال یا اطمیـ بداننـد   آنکهتصرّف در آنها متعارف است، مجاز است مشروط بر  یتّح

 ند. کاست، مجاز است در آن تصرف  کودکار یه در اختک یباشند، پول

9161 مسئلۀ ا یـ  دخـر ب کـودکی از را  یست، اگر جنسـ یح نیصح کودکه معامله با ک ییدر جا
نـد و اگـر   کت او را جلـب  یا رضـا یـ دانـد  د، واجب اسـت بـه صـاحبش برگر   کنافت یاز او در یپول

هـم   ییان شناسـا کـ و امدارد نـ  یدسترس به صاحب پول و یا کودکبه  شناسد ویصاحب مال را نم
ا یـ م شرع کحا ۀاجازاط واجب با یا پول را از طرف صاحبش بنا بر احتید آن جنس یوجود ندارد، با

ل گرفتـه  یـ تحو کودکـ ه از کـ  یا پولینس اگر بداند آن ج ولی .صدقه بدهد ار اویاالختتامّ ۀندینما
ل بدهـد و  یـ تحو ید به ولـ یداشته باشد با او یّبه ول یه دسترسک یمال خود او بوده است، در صورت

ل دهـد و مطـابق   یـ ط تحویم شرع جامع شراکنداشته باشد، به حا یولاینکه  ایند کدا نیرا پ یاگر ول
 ند. کدستور او عمل 

9165 مسئلۀ کودکـ ه بـه  کـ  یا پـول یباطل است، اگر جنس  کودکه معامله با ک یدر موارد 
 رد.کشود مطالبه یاو نم یّا ولی کودکن برود، از خود یل شده، از بیتحو
ش ایمعمول پول و دارائطور به هکند یگویم یسکه به یه نباشند و سفیدار سفیفروشنده و خر -1

 است. ییقالر عُیغ یار وکند و از نظر عقال کیهوده میده و بیفابی یارهاکرا صرف 

9166 مسئلۀ اثـر   یح و دارایآنهـا صـح   ۀمعامل یدر صورت ،ه باشندیدار اگر سفیفروشنده و خر
 رده باشد. کآن دو آن معامله را امضا  یّه ولکاست 

شان منـع  ر خواهد شد از تصرّف در اموالکذ ،«حَجر»ه در باب ک یلیدار به دالیفروشنده و خر -1
 نشده باشند. 

ا هـر دو  یـ  یکـ ین اگـر  یبنـابرا  .نندکمعامله  یجدّطور به زه ویبا انگ هر دو داریفروشنده و خر -5
دم، معاملـه باطـل   یـ د خریـ دار بگوید فروختم و خریفروشنده بگو یا با شوخیممنوع التّصرّف باشند 

 است. 

 رده باشد. کشان را وادار به معامله نیا یسک -6

9163 مسئلۀ معاملـه   یباشـند، وقتـ   ردهکـ ا هـر دو را وادار بـه معاملـه    یا فروشنده یدار یاگر خر
هسـتم و اگـر   ی د بـه آن معاملـه راضـ   یـ ه بعد از رفع اجبار، شخص مجبور بگوکح خواهد بود یصح
 ند، معامله باطل است. کت را بعداً هم اظهار یا عدم رضاید ینگو

هماننـد پـدر و   اینکـه   ایـ ا پول باشند یو صاحب جنس  کدار، مالیدام از فروشنده و خرکهر  -3
 ار مال را در دست داشته باشند. یم، اختیا قیو  یا وصیل کاز طرف مو ل تامیکا ویو  یجدّ پدر

9168 مسئلۀ  یزیـ چ ا بـا پـول او بـدون اجـازه    یمال او را بفروشد  یفرد ۀاجازبدون  یسکاگر 
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 نشوند، معامله باطل است.  یز راضیا فروش آن چید یا پول، به خریصاحب مال چنانچه  بخرد،

9162 مسئلۀ او بـا مـال    یا بـرا یـ را بفروشـند   کودکـ د امـوال  تواننـ یم یوقت یپدر و جدّ پدر
چنین هم و با توجّه به مصالح او باشد و ییاط واجب عُقالیه معامله بنا بر احتکبخرند  یزیخودش چ

را  کودکـ تواننـد مـال   یمـ  یدر نبود آنها، وقتـ  -یبنا بر اقو -م شرعکو حا یا جدّ پدریپدر  یوص
وانـه بـوده، در   یه از اوّل دکـ  یاوانـه یدّ نظر قرار دهند و درا م یه مصالح وکمورد معامله قرار دهند 

وانه نبوده و بعد از بلـوغ جنـون بـر او    یقبل از بلوغ د یسکاگر  یاست، ول کودکام مانند کتمام اح
ط در اموال او یم شرع واجد شراکحا ۀاجازبدون  یاط، پدر و جدّ پدریعارض شده است، بنا بر احت

 نند. کتصرّف ن

9130 مسئلۀ شان وجـود نـدارد،   یبد یست و دسترسیاز آنان ن یو خبر هستند بیاه غک یسانک
م کشان وجـود نداشـته باشـد، بـا حـا     یاز جانب ا یلیکه وک یار تصرّف در اموال آنها در صورتیاخت

 ند. کیت مصالح در آن تصرف میو رعا یه مطابق ضوابط اسالمکط است یشرع جامع شرا

  
 وَض آناال و عکط یشرا

9133 مسئلۀ  شـود،  یه در عـوض آن داده مـ  کـ  یا پولیشود و جنس یروخته مه فک ییاالکهر
 ر باشد: یط زیشرا ید دارایبا

 ان دارد معلوم باشد. که امکق یمقدار آن از هر طر -3

خته به یل به سرقت رفته و اسب گرین فروش اتومبیبنابرا .داشته باشند راآن لید قدرت تحویبا -9
ا اسـب  یـ ل سـرقت رفتـه   یـ اتومب آنکهمگر  ،نبوده و باطل استز یابد جایتواند آنها را بیه نمک یسک
ل فـرش را داشـته و معاملـه    یـ بفروشـد و قـدرت تحو   گر مانند فرشید یاالک کیخته را همراه یگر
 است.  یاال هم جارکم در عوض آن کن حیح است و همین صورت معامله صحیباشد، در ا ییعقال

 عالقـه و خصوصیات وجود دارد و به سبب آن ا در عوض آن یاال که در ک یاتیتمام خصوص -1
 باشد.موجود رغبت خریدار را جلب کرده است، در کاال 

اال در گـرو  کن اگر خود یبنابرا .نداشته باشد یحقّ یسکمورد معامله و عوض آن،  یاالکدر  -1
شـود  یعـوض داده مـ   عنـوان بـه  ه ک یز جنسیفروخت و ن راآن توانیاو نم ۀاجازبدون  ،باشد یسک

 فروخت. آن را شود یمرتهن، نم ۀاجازباشد بدون  گاناگر گرو

نها را بفروشند، یا مغازه و مانند ایخانه  ۀسال کین مثالً اگر منفعت یبنابرا .ن مال را بفروشندیع -5
اال بدهـد،  کـ پول  یساله را به جا کیدار منفعت یاگر مال را اجاره بدهد و خر ، ولیستیح نیصح
 ح است. یصح

9139 مسئلۀ قبل نباشد معاملـه باطـل اسـت،     مسئلۀور در کط مذیاز شرا یکیر معامله اگر در ه
صاحب حق، ساقط  ۀاجازت و یه با رضاکباشد  یا عوض آن متعلّق به حقّیه مال ک یمگر در موارد

رد و صاحب حق بعد از معاملـه اجـازه دهـد، معاملـه     ین صورت اگر معامله صورت گیشود، در ایم
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تصـرّف بـه    ۀاجـاز علم به بطالن، دار با یمعامله اگر فروشنده و خر ح است و در صورت بطالنیصح
 شان بال مانع است. یگر داده باشند، تصرّف ایدهم

9131 مسئلۀ  شود، اگـر  یردن، معلوم مکن، متراژ، شمردن و مشاهده یمانه، توزیاال به پکمقدار
گر با عدد یهر دفروشند و همان جنس را در شیرده و مکمانه معلوم یا پیبا وزن  یرا در شهر یجنس

توانند در ینند و مکا وزن معامله یمانه ید با پیبا ینند، در شهر اولکیا با مشاهده معامله میو شمارش 
 گر با روال خود آن شهر معامله را انجام دهند. یشهر د

9131 مسئلۀ اما تا زمـانی   .بالمانع است است یگرید ۀه در اجارک یکن و ملید و فروش عیخر
دانسـته آن  یدار نمـ یـ مستأجر است و اگر خر یبرا حقّ استفاده از آن نشده آن تمام ۀه مدّت اجارک
ه کـ بـوده   یاشتر از اندازهیرده مدّت اجاره بکیر مکف ، ولیدانستهیا میاجاره داده شده است  کمل

 ند. کتواند معامله را فسخ یاو در نظر داشته است، م

9135 مسئلۀ از  یینهـا  یریـ م گیتصـم  یدن بـرا یـ ا بعـد از د یدن ید یدار جنس را برایاگر خر
ه آن مدّت متعارف باشـد  ک ین برود، در صورتیدار بماند و از بیدر نزد خر یرد و مدّتیفروشنده بگ

اگـر مـدّت    ، ولـی سـت یه ضـامن ن کـ  آنسـت  رده باشد، اظهرکن یوتاهکآن  یو در حفظ و نگهدار
 ضامن است.  رده باشد،ک یوتاهکیا در حفظ آن به نوعیش از حدّ متعارف باشد یب ینگهدار

  
 موقوفات د و فروشیخر 

9136 مسئلۀ مثـل   ان وقف شـده یاگر اع ، ولیباطل است ه وقف شدهک ییاید و فروش اشیخر
ه قابل کرد یقرار گ یا در معرض خرابیا فرسوده و یخراب  یطور ر آنیا فرش و حصیدرب مسجد 

همان استفاده  گر مسجد بشودید یه با حفظ آن در جاک یاستفاده مورد نظر واقف نباشد، در صورت
در آنجا مورد استفاده قـرار دهنـد و اگـر در     راآن ن نظر واقفیتأم یرد، واجب است براکرا از آن 

ننـد و  کده آن اسـتفا  تر اسـت از کیه به نظر واقف نزدک یگریان ندارد، در مسجد دکآن قسمت ام
 راآن دیـ ن نباشد، باکمم تر به نظر واقف از آنکینزد ۀا استفادیمورد نظر  ۀاگر با حفظ آن، استفاد

تـر  کیـ آن وقف شده و به منظور واقف نزد یه براک یدر همان مسجد و محل راآن بفروشند و پول
مطمئن داشته باشد،  یه متولّک یرساند، در صورتیبه فروش م راآن هک یسکنند و کاست، مصرف 

 رد. یگیط صورت میم شرع جامع شراکر نظر حایو اگر نباشد، فروش ز یخود متول

9133 مسئلۀ ه کـ  فتدیاختالف ب ینام آنان وقف شده است، طوربه ه مال ک یسانکان یهرگاه م
ه بـا  کـ ن بـرود  یاز ب یا جانیتلف شود و  یرود مالیرا نگاه دارند و نفروشند، گمان م یاگر مال وقف

 توانندین صورت از باب حفظ اهمّ میست، در این نکاز آن مم یریوقف، جلوگ یحفظ و نگهدار
ز اسـت  یجـا چنـین  هم تـر اسـت برسـانند و   کیـ ه به مقصود واقف نزدک یبفروشند و به مصرف راآن

 ه اگـر صـالح در فـروش باشـد    کن شرط را آورده باشد یفروش آن، اگر واقف در متن عقد وقف ا
 بفروشند.  راآن
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9138 مسئلۀ ار مسـجد  یه در اختکو مانند آن  یل برقیلو و وسایر، زیمانند فرش، حص ییزهایچ
ه ماننـد خـود آنهـا    کـ  یشـود، در صـورت  یه موقوفه هستند، قرار داده مک ین عمومکماه و اینیو حس

مسجد و مدرسـه و   یه براکبل ،اگر وقف نشده باشد ، ولیقبل را دارد مسئلۀم همان کوقف شود، ح
وقف و  یار آنها با متولّین صورت اختیت آنها درآمده باشد، در ایکشده و به مل یداریمانند آن خر
د یـ ط است و هـر وقـت صـالح د   یم شرع جامع شراکط نبودن، با حایا واجد شراینبودن در صورت 

 ند. کا بفروشد و در مصالح وقف مصرف یند و کل یگر تبدیز دیتواند به چیمصلحت وقف م یبرا

  
 های آنهامعامالت طال و نقره و فراورده

9132 مسئلۀ در مقابل آنهـا   هک یا هر عوضید و فروش و نقل و انتقال طال و نقره و پول و یخر
 ز است. یرند جایگیم

9180 مسئلۀ یوزن مساو نظراگر از  -ا نباشدیباشد دار سکه -فروش طال به طال و نقره به نقره 
س در کفروش طال به نقـره و بـالع   ، ولیباطل است یربو ۀو معامل استنباشند، حرام است، چون رب

 ال ندارد. ک، اشیکیوزن  یادیصورت ز

9183 مسئلۀ ا یـ ننـد  کخـالص، مبادلـه    یا با همان مقدار طالمعدن ر یطال کخا یاگر مقدار
از  یمعدن را به همان مقدار نقره بفروشند، چون احتمـال ربـا وجـود دارد، خـال     ۀنقر کخا یمقدار

 ال است. کس در هر صورت بال اشکخالص و بالع ینقره به طال کفروختن خا ، ولیستیال نکاش

9189 مسئلۀ گر جدا شـوند،  یدکیاز اینکه  ازدار قبل ید فروشنده و خریطال و نقره با ۀدر معامل
را بـه   یچ مقـدار یه قبـل از جـدا شـدن هـ    کـ  یل دهند و در صورتیتحو به هم راآن جنس و عوض

 ل ندهند، معامله باطل است. یگر تحویهمد

9181 مسئلۀ ل دهدیه قرار گذاشته تحوکن تمام آنچه یاز طرف یکیطال و نقره،  ۀاگر در معامل ،
گر جدا شوند، معامله نسبت بـه آن  یل دهد و از همدی، تحودیه باکاز آنچه را  یمقدار یگرید ولی

تواند یده است، میه تمام مالش نرسکآن طرف  ، ولیحیل شده صحیه از هر دو طرف تحوکمقدار 
 بزند.  به همند و کمعامله را فسخ 

9181 مسئلۀ ال اسـت  کرند، بالاشیگیم در برابر ساختن ظروف طال و نقره ه اشخاصک یمزد
 اط است. یطلوب و موافق با احترند میاما اگر مزد نگ

 

 وهید و فروش میخر
9185 مسئلۀ  ه از آفـت  کـ اسـت   یاش بسـته و طـور  ختـه، دانـه  یر آن ه گُـل ک یاوهیمفروختن

قبـل از   کـه  آنسـت  اط الزمیـ اگرچـه در خرمـا احت   ؛ندارد یالکاش ده شدن،یگذشته است، قبل از چ
 نفروشند.  راآن ا قرمز شودیه خرما زرد کآن

9186 مسئلۀ از آفـت   آنکـه خـتن گـل و قبـل از    یها را قبل از دانـه بسـتن و ر  وهیاگر بخواهند م
 یزیـ چ اینکهولو  ،ال نداردکسال بفروشند اش کیش از یب یدرخت بفروشند، اگر برا یبگذرد، رو
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ا یـ ن یزمـ  یرو یهایماننـد سـبز   یزیاطاً چیسال را بفروشند، احت کیوه یاگر م ، ولینندکمه نیرا ضم
، ننـد کمه یهـا ضـم  وهیـ ه با ارزش باشـد، بـرآن م  ک یگریز دیا هر چیها از خود درختها، اصله یبعض
مورد نظر در وقـت مناسـب،    یهاوهیبر تحقق م یینان عقالیدر صورت حصول اطمکه  آنست یاقو

 ز است. یمه هم جایسال و بدون ضمّ ضم کیمدّت  یفروش برا

9183 مسئلۀ ده نشـده پـس از زرد و سـرخ    یـ ه هنوز چک ییدرخت و خرما یفروختن غوره رو
رنـد چـه از همـان درخـت باشـد و چـه از       یخرمـا، خرمـا بگ   ید در ازاینبا ، ولیشدن، بال مانع است

در بـاغ و   ییدرخت خرما یسک آنکها در ذمّه، مگر یباشد  ین خارجیمع یگر، چه خرمایدرخت د
آن  ین مقـدار خرمـا  یداشـته باشـد و صـاحب درخـت خرمـا، پـس از تخمـ        یگریاط مشخص دیح

چه از آن درخـت و چـه    -ردیخرما بگ ا باغ بفروشد و در عوض آنیب خانه به صاح راآن درخت،
 ن زده نباشد. یمتر از مقدار تخمکا یاد یمقدار، ز جهتاز  اینکهمشروط بر  -ر آنیغ

9188 مسئلۀ ر از جـو و  یـ غ یگـر یز دیـ گندم و جو بعد از بسته شدن دانه، به چ ۀفروختن خوش
 ندارد.  یگندم، مانع

9182 مسئلۀ جات، یار، سـبز یشوند مانند خیده میچند بار چ ه در هر سالک یفروش محصوالت
ن یه آن محصول ظاهر شده باشد و در موقع فـروش معـ  ک یگر علوفه در صورتیونجه و دیبادنجان، 

 ندارد.  ینند، مانعید بچیداران چند بار در سال باینند، خرک

   
 انواع معامالت

 ر است: یانواع معامالت به شرح ز

 ینقدمعاملۀ  –الف 
9120 مسئلۀ دّت شـرط نشـده   مـ  ،اال و عـوض آن کل یه در تحوکاست  یامعامله ینقد ۀمعامل
 ل داده شوند. یگر تحویدکیه جنس و عوض آن بعد از معامله به کن است یا بر ه بناکبل ،باشد

9123 مسئلۀ توانند جـنس و  یدار و فروشنده بعد از معامله میرد، خریانجام گ ینقد ۀاگر معامل
 د. رنیل بگینند و تحوکمطالبه  راآن عوض

9129 مسئلۀ مـثالً  آنسـت  متناسـب بـا   یزیهر چ یاست و برا یم عُرفیل و تحوّل از مفاهیتحو ،
دار قرار دهند تا بتواند در آن تصرّف یار خریدر اخت راآن هکن است ین و خانه به ایل دادن زمیتحو

در  یه طـور کن گونه است یل فرش، لباس، پول و مانند آن ایتحو ، ولیمورد نظرش را انجام بدهد
 مانع نشود.  یقبل کبه هر جا خواست ببرد و مال راآن رنده بتواندیه گکرد یار قرار گیاخت

  
 ه ینس ۀمعامل -ب

9121 مسئلۀ یمشـتر  ، ولـی دهدیل میدار تحویه فروشنده جنس را به خرک آنست هینس ۀمعامل 
 بعداً بپردازد.  راآن عوض

9121 مسئلۀ بفروشـند   را ییاالکن اگر یامالً مشخص شود، بنابراکد زمان یه بایدر معامالت نس
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معامله باطل  ،ن نشدهیامالً معکزمان  اینکه ینند، براکافت یوقت برداشت محصول در راآن ه وجهک
ه ین جنس را نقـد ده تومـان و نسـ   ید ایدار بگویا در معامله مردّد باشند، مثالً فروشنده به خریاست و 

ند، معاملـه باطـل   کد قبول مردّصورت به  زیدار نیفروشم و خریماه دوازده تومان م کیمدّت  یبرا
 است. 

9125 مسئلۀ ن شده طلـب خـود را از   ییان مدت تعیه فروشنده حق ندارد قبل از پاینس ۀدر معامل
داشـته باشـد،    یرد و از خـودش مـال  یـ ش از اتمـام موعـد بم  یپـ  یاگر مشتر ، ولیندکدار مطالبه یخر

 ند. کفروشنده حق دارد طلب خود را از ورثه مطالبه 

9126 مسئلۀ ن شده طلب خـود را از  ییان مدّت تعیتواند بعد از پاینده مه فروشیدر معامالت نس
 مهلت دهد.  ید به وینداشته باشد، با یبخواهد و اگر مشتر یمشتر

9123 مسئلۀ ه بفروشـند و  ینـدارد، جـنس را نسـ    یمت جـنس اطالعـ  یه از قک یداریاگر به خر
ل یکفروشنده را وداند، یمت را نمیه قک یمشتر آنکهمگر  ،ند، معامله باطل استیمت را به او نگویق

ن و فروشنده مطـابق  کبا من هم معامله  ینکیگران معامله مید هر طور با دیرده و بگوکار یتامّ االخت
دانـد، معاملـه   یمـت را هـم مـ   یل اسـت و ق یکه بفروشد، چون طرف معامله ویگران به او جنس نسید

 یتفـاوت و درصـد   یارجنس را بداند و فروشنده با مقـد  یمت نقدیق یشود و اگر مشتریباطل نم
 ح است. یند، معامله صحکز قبول یند و او نکحساب  یه با مشترینسصورت به  باالتر، جنس را

9128 مسئلۀ یه بفروشد، اگر پس از گذشت مثالً نصف موعـد، مقـدار  یه جنس را نسک یسک 
بـه   ال نـدارد و معاملـه  کنـد، اشـ  که را نقـد حسـاب   یرده و بقکم ک، یاز طلب خود را با توافق مشتر

 ح است. یصح ینقد صورت

9122 مسئلۀ دار، دوباره بخرد یز است آن جنس را از خریه بفروشد، جایرا نس یه جنسک یسک
در تمـام مـوارد فـوق     -شتریا بیمتر ک -ه فروخته بودک یه، به همان مدّتیچه نسو نقد صورت به  چه

 ح است. یمعامله صح

  
 سلف ۀمعامل -ج

9100 مسئلۀ دهه در آن فروشـن ک یاعاملهاز ماست عبارت  «ش فروشیپ» ۀا معاملیسلف  ۀمعامل 
به  هکانجام معامله پول را نقداً بپردازد و جنس را  هنگام خریدار که گذارندیبا هم قرار م داریو خر

 رد. یل بگیاند، تحوردهکن یه معک یگریفروشنده است در وقت د ۀذمو در  یلّکصورت 

  
 سَلَف ۀط معاملیشرا

9103 مسئلۀ سلف هفت شرط دارد:  ۀمعامل 

دقّت  ، ولیگفته شود -در حدّ متعارف -ندکیمت جنس با آن فرق میه قک یاتیصتمام خصو -3
ه کـ  ییزهـا ین در چیات جنس معلوم است، بنـابرا یند خصوصیه عرفاً بگوک یست، طوریاد الزم نیز
سـلف   ۀب در آنهـا وجـود دارد، معاملـ   یرد و احتمال فرکان یشان را باتیتوان اوصاف و خصوصینم
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 باطل است. 

مت جنس را به او بپردازد یاز فروشنده جدا شود، تمام ق اینکهدار قبل از یخر که آنست یاقو -9
به جهت تـبعّض   ، ولیمعامله نسبت به آن مقدار درست است گرچه بپردازد، راآن از یو اگر مقدار

و  دار از فروشـنده طلـب داشـته باشـد    یبزند و اگر خر به هم لّاًکمعامله، فروشنده حق دارد معامله را 
اً، یـ ده باشـد و ثان یطلـب او رسـ   ید اوّالً موعـد ادا یـ نـد، با کاال را بابت طلب حسـاب  کبخواهد پول 
ه کـ را  یت فروشنده، طلبـ یدار با رضایدار قرار دهد و سپس خریار خریاال را در اختکفروشنده پول 

 مسـتحب  اطیند، گرچه احتکاو گذاشته شده، حساب  ۀذمه به ک یاز فروشنده دارد، بابت پول جنس
 ار را انجام ندهد. کن یه اک آنست

د موقع برداشت محصـول جـنس را   ین اگر مثالً بگوین شود، بنابرایقاً معیاال دقکل یزمان تحو -1
 ن نشدن زمان، معامله باطل است. یل معیل خواهم داد، به دلیتحو

د در آن نـ کنـان حاصـل   یرده و اطمک یند، بررسکیاال مشخص مکل یتحو یه براکرا  یزمان -1
 ند. کم یه بعداً نتواند تسلکاب نخواهد بود یمکزمان جنس 

اگر در خالل صحبتها و  ، ولیندکاال را هم مشخص کل یتحو یه جاک آنست اط واجبیاحت -5
 ست. یر مجدّد آن الزم نکل جنس مشخص شده باشد، ذیداد و ستد، محل تحو

شوند، واجب اسـت وزن  ین میمانه معیو په با وزن کباشد  یمورد معامله اگر از اجناس یاالک -6
ننـد، اگـر سـلف    کیدن و مشـاهده معاملـه مـ   یه معموالً با دکرا  یند و اجناسکن یمانه آنها را معیو پ

ان آنهـا  یـ ه معدود است و تفـاوت م کمانند تخم مرغ و گردو  یز اجناسیندارد و ن یالکبفروشند، اش
 راد ندارد. یهند، اگر سلف فروخته شوند، ادیت نمیه مردم به آن اهمّکز است یناچ قدرآن

ه از مـوارد  کـ ز از همان جنس باشد یفروشند، اگر عِوَض آن نیمانه میه با وزن و پکرا  یجنس -3
بـه   ا بـا جـو  یـ نند مـثالً گنـدم را بـه گنـدم     کاده به شمار رود، سلفاً معامله نیع مثل به مثل همراه با زیب

 نند. کسلف معامله نصورت 

  
 سلف  ۀعاملام مکاح

9109 مسئلۀ معامله باطـل   استرند، چون ربیپول بگ راآن را سلف بفروشند و عوض یاگر پول
 اط واجب است. یر طال و نقره بنا بر احتیم در غکن حیاست، ا

9101 مسئلۀ  ا پـول قـرار دهنـد،    یـ گـر  ید ییاالکـ را سلف بفروشند و در مقابل آن  ییاالکاگر
شـود، پـول قـرار داده    یه سلف فروخته مک ییاالکاگرچه بهتر است در مقابل  ،ح استیمعامله صح
 گر. ید ییاالکشود نه 

9101 مسئلۀ ده، بفروشد، چند حالت دارد: یه سلف خرکرا  ییاالک یاگر مشتر 
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 بـه خـود   یس حتّـ کچ یاط واجب به هیاگر بخواهد قبل از تمام شدن مدّت بفروشد بنا بر احت -3
 3.فروشنده هم حق ندارد بفروشد

به خود فروشنده  راآن ل گرفتن آن بخواهدیدّت و قبل از تحوبعد از تمام شدن م یاگر مشتر -9
ا بـه همـان   یـ متـر و  کا یـ شـتر  یا جـنس، ب یـ ه بخواهد بفروشد، به پول کتواند به هر نحو یبفروشد، م

رد، یـ خواهـد بگ یگر بفروشد و اگـر پـول مـ   یبهتر است به جنس د یده بود، ولیه قبالً خرک یمقدار
مسـتلزم   اینکهشتر به شرط یمتر و نه بکرده نه کبه فروشنده پرداخت ه کند کافت یهمان مقدار را در

 ربا نباشد. 

ر یـ غ یگـر یس دکل گرفتن و بعد از اتمام مدّت به یبخواهد جنس را قبل از تحو یاگر مشتر -1
ه با ک یگریا هر جنس دیاگر جنس فروخته شده از غلّات  ، ولیندارد یالکاز فروشنده بفروشد، اش

شود، باشد مانند گندم، جو و خرمـا، فـروختن آنهـا بعـد از اتمـام مـدّت و قبـل از        یم مانه فروختهیپ
 روه است. کل میتحو

س، چـه بـا   کـ و بـه هـر    یمتـ یبفروشد، به هر ق راآن ل گرفتن جنس بخواهدیاگر پس از تحو -1
 تواند بفروشد. یا بدون آن، میا وزن و یمانه یپ

9105 مسئلۀ ل دهد، پس یتحو یر گذاشته بعد از مدّته فروشنده قراک ییاالکسلف،  ۀدر معامل
ل یـ ه تحوکـ  ییاالکـ اگـر   یرد، ولـ یـ ل بگیـ د تحویـ هـم با  یل دهد و مشترید تحویاز اتمام موعد با

ر یـ ا قبـول آن مخ یـ در رد  یه قرارش را گذاشته بودند، مشـتر کاست  ییاالکا بدتر از یدهد بهتر یم
 یل دهـد اگـر مشـتر   یـ تحو یگـر ید قرار گذاشته شـده جـنس   یاالک یاست و اگر فروشنده به جا

 ندارد.  یرادیا باشد یراض

9106 مسئلۀ  اب شـود و فروشـنده نتوانـد   یـ ل نایه سلف فروخته است، وقت تحوک ییاالکاگر 
ا معاملـه را فسـخ   یـ  نـد که یند تا فروشنده آن جنس را تهکتواند صبر یدار میخر ،ل دهدیتحو راآن
 رد. یه به فروشنده داده پس بگکرا  یزیند و چک

9103 مسئلۀ  ز ین راآن ل دهد و پولیتحو یدار بفروشد تا پس از مدّترا مدّت یجنس یسکاگر
 معامله باطل است.  ،در این حالتاط واجب یبنا بر احت، (نین به دِیفروش دِ)رد یبگ یپس از مدّت

  
 هم زدرتوان معامله را بیه مک یموارد

9108 مسئلۀ ر یـ در موارد زدار و فروشنده یند. خریگویم« ار فسخیخ»هم زدن معامله را رحقّ ب
 بزنند: به همتوانند معامله را یم

  خیار مجلس -1

                                                             
  . مطلب مورد اجماع فقهای عظام است.3
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9102 مسئلۀ دار متفـرّق  یـ ه معامله در آن انجام شـده، فروشـنده و خر  ک یاگر از محلّ و مجلس
 ند.یگو« ار مجلسیخ»نشده باشند به آن 

 

  خیار غبن -2
9130 مسئلۀ ه در نظـر  کـ ننـد  یان ببیـ ز قـدر آنا فروشنده در معاملـه  یدار و یه خرک یدر صورت

 یسـ کن صورت یند، در ایگویم« ار غبنیخ»ردن نباشد و به آن کقابل مسامحه و صرف نظر عرف 
 یمت به معاملـه راضـ  یبه همان ق اینکها یبزند،  به همتواند معامله را یده و مغبون است میه ضرر دک

 ند. کمت وادار یحق ندارد طرف معامله را به پرداخت مابه التّفاوت ق ، ولیشود

9133 مسئلۀ تـر از حـدّ   ند و جنس را گرانکا از آن غفلت یمت جنس را نداند یدار قیاگر خر
ه در نظر مردم مغبون شـناخته شـود، حـق دارد    کگران بخرد  یه به قدرک یمعمول بخرد، در صورت

ا در اثر غفلت در وقت یاست فروشنده، اگر در اثر جهل چنین هم ند وکزده و فسخ  به هممعامله را 
ه در نظر مردم مغبـون شـناخته شـود حـق دارد     کتعارف ارزان بفروشد ش از حدّ میمعامله جنس را ب

 ند.کبزند و فسخ  به هممعامله را 

 
  خیار شرط -3

9139 مسئلۀ یکـ یا یهر دو  ینیه تا مدّت معکنند کدار و فروشنده، در ضمن معامله شرط یخر 
 ند. یگویم« ار شرطیخ»نند و به آن کشان، حق داشته باشند، معامله را فسخ یاز ا

9131 مسئلۀ ون یـ لیرا به پنج م یون تومانیلیده م ۀبه شرط، مثالً اگر فروشنده، خانع یب ۀاملدر مع
اش را ون را آورد خانـه یـ لیه اگر سر فالن مدّت پنج مکند کتومان بفروشد و در ضمن معامله شرط 

 حتـی اگـر   ،ح اسـت ینباشد، معاملـه صـح   ینند و صورکمعامله  یجدّطور به رد، اگر هر دویپس بگ
دار خانـه را  یـ ه اگر رأس مدّت مقرّر پول را هم نتواند برگرداند، خرکنان داشته باشد یفروشنده اطم

دار ندهد یاگر فروشنده پول را رأس زمان مقرّر به خر ، ولیح استیدهد، باز هم معامله صحیپس م
 ۀبـ ا برود، فروشـنده حـقّ مطال  یدار از دنیاگر خرچنین هم ند وکدار مطالبه یرا از خر کتواند ملینم

 خانه را از ورثه او ندارد. 

 
 خیار تدلیس -4

9131 مسئلۀ     فروشنده جنس خود را بر خالف واقع و بهتر از آنچه هست، به مـردم نشـان دهـد
« سیار تـدل یـ خ»ه بـه آن  کـ نـد  کجلـوه   ش از مقـدار درسـت  یآن در نظـر مـردم بـ    یه بهـا ک یطور
 ند. یگویم

9135 مسئلۀ نـام اعـال    بـه نـد و  کا بـا جـنس نـامرغوب مخلـوط     اگر فروشنده جنس مرغوب ر
توانـد  یاطّالع نداشته باشد، مـ  یند، اگر مشترکر اعال مخلوط یغ یاعال را با چا یبفروشد، مثالً چا
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 بزند. به هممعامله را 

 
  خیار تخلّف شرط -5

9136 مسئلۀ را  یارکـ ه کـ نـد  کشرط  یگریدار، با دیا خریاز دو طرف معامله، فروشنده  یکی
ات را یل بدهد و آن خصوصیباشد، اگر مال را تحو یاژهیط ویشرا یجنس دارا اینکها یانجام دهد 

 ند.یگو« ار تخلف شرطیخ» راآن بزند و به همتواند معامله را ینداشته باشد، طرف م

 
  خیار عیب -6

9133 مسئلۀ  ن صورت هر وقـت  یباشد، در ا یبین آن عیا در عوض معیدر جنس مورد معامله
ت یتواننـد بـدون حضـور و رضـا    یند، مـ راد شـو یـ ب و ایـ دار بعد از معامله متوجّه عیا خریفروشنده 

 ند. یگویم« بیار عیخ» راآن بزنند و به هم، معامله را یگرید

9138 مسئلۀ مال خاص و عوض مشـخّص، انجـام دهنـد و     بردار معامله را یاگر فروشنده و خر
ه کـ  یب وجـود دارد، در صـورت  یـ ا عوض مشخّص آن عیل و تحوّل بفهمند در جنس یپس از تحو

چ یز در آن هیاند و ندانستهیآنان نم ، ولیا در عوض، از ابتدا بودهیدر جنس ب ین عیمتوجّه شوند ا
ا عوض آن یبرگرداندن جنس  یبزنند و اگر به علل به همتوانند معامله را یاند، مانجام نداده یتصرّف

ل گرفتـه  یـ ه تحوکـ رده باشند و عرفاً آنچـه  ک یا عوض آن تصرّفیاال کمثالً در  ،ان نداشته باشدکام
ب را دارد، در یـ ز همان عینون نکوب بوده و ایا بعد از معامله بفهمند مال معینمانده است،  یشده باق
مـت  یتواننـد تفـاوت ق  یرده باشند، تنها مکزدن معامله را اسقاط  به همه فقط حقّ فسخ و ک یصورت

عـوض   یه رواگر معامل یرند؛ ولیمت را بگیرده و به همان نسبت تفاوت قکن یوب را معیسالم و مع
ن صـورت  یـ ل داده شـده اسـت، در ا  یـ وب تحویـ ل، مصـداق مع یـ ، در ذمّه بوده و در مقام تحویلّک

 ند. کپس دهد و عوض سالم را مطالبه  راآن تواندیفروشنده م

9132 مسئلۀ از آنهـا،   یکـ یا عوض مشخّص آن، در یاال کل یش از تحویاگر بعد از معامله و پ
بزننـد   به همتوانند معامله را یه هر دو مک آنست یشود، اقودا یا خود فروشنده پیر یغ ۀیاز ناح یبیع
 یه عـوامل کنداشته باشند، بل ین نقشیدام از طرفکچ یب هیرند و اگر در آن عیمت را بگیا تفاوت قی

 به همتوانند معامله را یدر آن دخالت داشته باشد، فقط م یآسمان یاین مانند بالیخارج از اراده طرف
ننـد و  کد توافـق  یـ رند، هر دو بایمت را بگینزنند و بخواهند تفاوت ق به همعامله را اگر م ، ولیبزنند
 باشند.  یراض

9190 مسئلۀ بـه هـم  ب در جنس، معاملـه را  یوجود عخاطر به دار حق ندارد یر خریدر موارد ز 
 رد: یبگ راآن متیا تفاوت قیبزند 

 ب آگاه باشد. یه در وقت معامله از عک یدر صورت -الف

 شود.  یند و بدان راضیب را ببیم معامله عپس از انجا -ب
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 رم. یگیمت را میدهم و نه تفاوت قیپس م راآن داشت نه یبیاال عکد اگر یوقت معامله بگو -ج

ن طـور  یه دارد، همـ کـ  یبـ ین جـنس را بـا هـر ع   ید ایند و بگوکح یفروشنده وقت معامله تصر -د
ب یـ اگـر موقـع معاملـه ع    ، ولـی باشـد  یراض ن نحو معاملهیند و به اکدار هم قبول یفروشم و خریم

 یتواند بـرا یدار مین صورت خریهم دارد، در ا یگریراد دیند و بعد معلوم شود اکن یرا مع یخاصّ
توانـد برگردانـد،   یرده و نمـ کـ ا اگـر در آن تصـرّف   یبزند  به همه مشخّص نشده، معامله را ک یبیع

 رد. یمت را بگیتفاوت ق

9193 مسئلۀ مـت را  یتواند تفـاوت ق یاال آگاه شود فقط مکب یبه عاگر  یر مشتریدر موارد ز
 بزند:  به همرد و حق ندارد معامله را یبگ

ه کـ  یاال همان طـور کن یند ایه مردم بگوک یرده باشد، طورکاال تصرّف کپس از معامله در  -3
 ست. یل گرفته شده نیتحو

 رده باشد. کاسقاط فقط حقّ رد را  ، ولیوب استیبفهمد جنس مع یبعد از معامله مشتر -9

حـقّ   یتنها تا مـدّت  یاگر مشتر یدا شود، ولیدر آن پ یگریب دیاال عکل گرفتن یبعد از تحو -1
آن جنس  یمشترولو دا شود، یدر جنس پ یدیب جدیار، عیفسخ معامله را داشته باشد و در مدّت خ

را بخـرد و قبـل از    یوبیـ وان معیـ ز اگـر ح یـ زدن معامله را دارد و ن به همل گرفته باشد، حقّ یرا تحو
ولـو   ،دا شودیوان پیدر ح یدیب جدیدار عیخریوتاهکو بدون  -وانیار حیام خیا-گذشتن سه روز

 ند.کا فسخ یبزند  به همتواند معامله را یم یل گرفته باشد، مشتریوان را تحویح اینکه
 

 و خیار شرکت ضِ صَفْقَهعُّیار تَبَخ -7
9199 مسئلۀ  ه پـس از انجـام   ک آنست بزند به همند معامله را توایه مک یمورد هفتم از موارد

 یبوده و صاحب آن هـم راضـ   یگریا عوض مشخّص آن مال دیاال کاز  یمعامله معلوم شود مقدار
 راآن نـد و کفسـخ   راآن بزند و به همتواند معامله را یم یا مشتریدار ین صورت خریشود، در اینم
ان یـ م که بعداً معلـوم شـود مـال فروختـه شـده، مشـتر      ک یرتنامند و در صویم« ار تَبَعّضِ صَفْقَهیخ»

 بـه هـم  دار حـق دارد معاملـه را   یبوده و مشاعاً مورد معامله قرار گرفته است، خر یگریفروشنده و د
 ند. یمگو« تکار شریخ»بزند و به آن 

 
 خیار رؤیت -8

9191 مسئلۀ د و بـا یـ ده بـه او بگو یـ دار ندیه خرکرا  ینیمع یاالکات یفروشنده خصوص اینکه 
ن یـ قـت نداشـته اسـت، در ا   یاال معلـوم شـود حق  کـ دن یـ ف معامله انجام شود و بعد از دیهمان توص

ه کـ  ینیات عوض معیدار خصوصیاگر خرچنین هم بزند و به همحق دارد معامله را  یصورت مشتر
 به همرده نبوده، فروشنده حق دارد معامله را کف یه تعرکد و بعداً معلوم شود آن طور یدهد بگویم
 ند.یگو« تیار رؤیخ» راآن ند وکفسخ  راآن زند وب
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  خیار تأخیر -9

9191 مسئلۀ ر در پرداخت ینقد بخرد و شرط تأخصورت به  را ییاالکدار یه خرک یدر صورت
ل یـ ر در تحویز بدون شرط تـأخ یاال را به فروشنده نپردازد و فروشنده نکند و تا سه روز پول کپول ن

 ند. یگو« ریار تأخیخ» راآن بزند و به همتواند معامله را یده مل نداده باشد، فروشنیتحو راآن اال،ک

9195 مسئلۀ ه اگـر  کـ ها باشد، یها و سبزوهیاز م یمورد معامله مانند بعض یاالکه ک یدر موارد
ر یاورد و شـرط تـأخ  یـ ن راآن ان همـان روز پـول  یدار تا پایخرچنانچه  شود،یروز بماند فاسد م کی

 ند.کزده و فسخ  به همشنده حق دارد معامله را اال هم نشده باشد، فروکل پول یتحو

 
  خیار حیوان -11

9196 مسئلۀ تا سه روز حـق دارد معاملـه    ین موارد مشتریوان باشد، در ایجنس مورد معامله ح
 ند.یگو« وانیار حیخ»رده باشد و به آن کار نیبزند اگرچه شرط خ به همرا 

 
 خیار تعذّر تسلیم -11

9193 مسئلۀ ه فروختـه، بـه   کرا  ینیل دهد، مثالً ماشیتحوه فروخته کرا  یفروشنده نتواند جنس
 ند. یگویم« میار تعذّر تسلیخ»به آن  ران شده باشد ویه فروخته، وک یاا خانهیسرقت رفته باشد، 

  
 مربوط به آن مسائلاقاله و 

9198 مسئلۀ  زدن معاملـه را   بـه هـم   ین معاملـه تقاضـا  یاز طرف یکی اینکهاقاله عبارت است از
 ند. یگویم« لیمق»ننده را کو قبول « لیمستق»ننده را کند، تقاضا کز قبول ین یگریند و دکب

9192 مسئلۀ اط واجب در ضمانت، صدقه یاست و بنا بر احت یاح جارکجز ن یاقاله در هر عقد
 ست. یزدن ن به همست و خود اقاله قابل فسخ و ین یالزمه، جار ۀو هب

9110 مسئلۀ مشروط بر  ،دریپذیه با هر نوع عمل دو طرف معامله صورت مکاقاله با هر لفظ بل
 انجام دهند.  راآن اریقصد و اخت بان معامله بالغ و عاقل باشند و یطرف آنکه

9113 مسئلۀ ا عـوض آن انجـام   یـ اال کـ ادتر از خـود  یا زیمتر کد به ید و فروش نبایاقاله در خر
دار بازگردانده شود و چون اصل ید پس از اقاله همان جنس و عوض آن به فروشنده و خریشود و با
ز اسـت  یست، لـذا جـا  یواجب ن ، ولیتر استرفتن آن اگرچه مطلوبیطلوب است و پذم یاقاله امر
 ند. کن تقاضا یند و انجام اقاله را مشروط به انجام اکرا به نفع خود تقاضا  یارکا ی یزیننده چکاقاله 

9119 مسئلۀ مورد معامله را در برابر همان مقـدار   یاالکاز  ین معامله بخواهند مقداریاگر طرف
د، اقالـه در سـهم هـر    ندار متعـدد باشـ  یا خریز اگر فروشنده یال ندارد و نکنند، اشکاله آن اق یاز بها

 ست. یگران شرط نیت دیز است و رضایآن جا یدام نسبت به بهاک
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9111 مسئلۀ ز اسـت و  یا هر دو تلف شوند، اقاله باز هـم جـا  یا عوض آن یاال که ک یدر صورت
از آنـان   یکـ یا یه هر دو طرف معامله ز اگر بیشود و نیعوض آنچه تلف شده است به طرف داده م

ننـد و  ک، اقالـه  یدار اولـ یـ ز اسـت فروشـنده و خر  ینند، باز جاکا هبه یمورد معامله را بفروشند  کمل
 به طرف بدهند.  راآن عوض

9111 مسئلۀ ــذ ــیپ ــادم مســتحب مؤ  ۀرفتن اقال ــام ششــم کــشــخص ن حضــرت  د اســت و از ام
د یه از خرکرا  یه عذر مسلمانک یاندهامت هر بیاند: در روز قه فرمودهکنقل شده است  صادق

 راآن بزنـد و  بـه هـم  رد و معاملـه را  یرده است، بپـذ کمان شده و درخواست اقاله یو فروش خود، پش
را بخـرد و   یاننده گوش دهد و به آن پاسخ مثبت بدهـد و بنـده  کند و به درخواست استغاثه کاقاله 

 یمدد برساند، خـدا  یرده و به ازدواج وک یاریرا  یند و شخص عزب و مجرّدکدر راه خدا آزاد 
 3.رفتیاو را اقاله فرموده و عذرش را خواهد پذ یمتعال، لغزشها

  
 ام آنکار و احکاحتمسائل مربوط به 

 مقدمه
ر کـ ه فـرد محت کـ  یتا حدّ ،عت استیوهش شرکاز اعمال مورد ن یکیمذموم و  یادهیار پدکاحت
ات، بعـد از  یـ شده است و در روا یفدر حدّ قاتل معر یحتّ ار، خائن وکملعون، خطا (نندهکار ک)احت
خـارج گشـته اسـت و از     یاز پناه الهـ  ین فردیه چنکاند ن اوصاف، اذعان داشتهیر با اکمحت یمعرف

ه بـه شـدّت   کـ را  ییاالک اینکهار عبارت است از کن اوصاف احتیبا ا 9.گرددیاو محروم م ینعمتها
ه مردم از ک یطوربهتر شدن از دسترس مردم دور نگاه دارند اناج مردم است به قصد گریمورد احت

ا نداشـته  یـ ردن بـه مـردم را داشـته    کان وارد یچه قصد اضرار و ز -رندیقه قرار گین جهت در مضیا
ن بـه نظـر   یبنـابرا  ،عالم اسـت  یار و مورد لعن خداکانتیننده خکارکاحت اینکهت به یو با عنا -باشد

 اج مردم و در تنگنا قرار گرفتن آنان است. یار، احتکاحت یت و زشتیممنوع یاصل کرسد مالیم

9115 مسئلۀ ن عصـر منحصـر بـه گنـدم، جـو، خرمـا،       یـ ار در اکت احتیظاهراً حرمت و ممنوع
داً بـه آن  یه مـردم شـد  کشود یم ییاالکه شامل هر نوع جنس و کست، بلیتون نیشمش و روغن زک
ر شـده چـون در گذشـته    کـ رند و مـوارد ذ یقرار گقه یه از نبودن آن در مضک یطوربهازمند باشند ین

ا موارد خاص یار به مورد کل بر عدم انحصار احتیر شده است و تعدد موارد دلکاج بوده ذیمورد احت
چـون   ،سـت یار در طعـام ن کـ ل بـر انحصـار احت  یـ بـودن، دل  ییآنها در مادّه غـذا  کز اشترایاست و ن

از  یرکـ ذ ، ولـی است کن موارد مشتریدن با اطعام بو جهته از کز وجود دارد ین یگرید یزهایچ
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 امده است.یان نیآنها به م

9116 مسئلۀ  ولـی تر شدن از دسترس مـردم دور نگـاه دارد  را به قصد گران یجنس یسکاگر ، 
ه مـردم  کـ  یطوربهبه مردم عرضه شود  یگریسان دکا یس ک وسیلۀبه مشابه آن  یا حتّیاال کهمان 
آن  رار بـ کـ ام احتکند و احکیار به آن صدق نمکن احتن صورت عنوایرند، در ایقه قرار نگیدر مض
 ست. ین یجار

9113 مسئلۀ  انش دور کـ یخود، خـانواده و نزد  یشخص یازهایرفع ن یرا برا ییاالک یسکاگر
ز یـ ن مـورد ن یـ اال گران شـود، بـر ا  کاد، آن یز یمبود و تقاضاکاز دسترس مردم نگاه دارد و در اثر 

 ندارد.  یالکند و اشکیار صدق نمکاحت

9118 مسئلۀ ت مصالح یو با رعا ین اسالمیار مطابق ضوابط معکق و موارد احتیص مصادیتشخ
 زمان است.  یومت عادله، صالحه و قانونکح ۀعهد، بر یعموم

9112 مسئلۀ ر را کـ ، محتیتواند مطابق ضوابط و مقـرّرات اسـالم  یم یومت صالحه و قانونکح
م شـرع  کارد بـا حـا  د یشـتر یاثـر ب  کیدام ک اینکهص یند و تشخک یر مالیو هم تعز یر بدنیهم تعز

 ط است. یجامع شرا

9110 مسئلۀ از یو ضـوابط شـرع   یت مصالح عمـوم یحق دارد با رعا یومت صالح اسالمکح ،
ند و صـاحبان  کدخالت  یگذارمتیحق ندارد در ق ، ولیندک یریاز جلوگیمورد ن یاالهاکار کاحت
 ر اسـالم امبر بزرگـوا یـ ه بـه پ کوارد شده است  یات اسالمیآزادند. در روا یگذاراال در نرخک
ش ظاهر شده بود کمبار ۀربر چه یه آثار ناراحتک یآن بزرگوار در حال ،ردندک یگذارشنهاد نرخیپ

بـرد و  یباال مـ  راآن گاه بخواهده در دست خداست و او هرکبل ،ستین امر در دست من نیفرمود: ا
خـواهم  یمـن نمـ  : »اندن فرمودهین باره چنیدر ا یگریث دیآورد؛ و در حدین مییگاه بخواهد پاهر

عرضـه و   ۀد بـا نحـو  یومت باکپس ح 3.«را انجام داده باشم یه بدعتک ینم در حالکخدا را مالقات 
، در یاال بـا تبـان  کـ صـاحبان   آنکـه مگـر   ،ندک را حل یح آن معضل گرانیل و تصحیتقاضا و با تعد

 ۀصـالح  ومـت کن صـورت ح یـ ه در اکـ نند و مردم را در فشار قـرار دهنـد   کاجحاف  یگذارمتیق
ن یمت متعادل و معقول را معیاجحاف را گرفته و ق یتواند جلویم یبه مقدار الزم و ضرور یاسالم

 ند. کو برقرار 

  
 خرید و فروش ۀمتفرّق مسائل

9113 مسئلۀ  ل یـ آن گوشت مـادّه تحو  یقصّاب گوشت نر بفروشد و به جاعنوان مثال، به اگر
ن یـ د ایـ نـد و بگو کن یه موقع فروش معـ ک یب گناه شده است، در صورتکمرت اینکهدهد عالوه بر 
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 بفروشـد، « یلّـ ک»نـد و  کن نیبزند و اگـر معـ   به همتواند معامله را یدار میفروشم، خریگوشت را م
نـد و  کعـوض   راآن نشود، قصّاب موظّف است یل گرفته راضیه تحوک یدار به گوشتیخرچنانچه 
 ل دهد. یش گوشت نر تحویبه جا

9119 مسئلۀ  ن معاملـه در ضـمن عقـد ملتـزم     یسند: طـرف ین گونه بنویااگر در معامله در قولنامه
 ۀحاضـر نشـود و از انجـام معاملـ     یاسـناد رسـم  ثبت ثبت در دفتر  ین برایس تا مدّت معکشدند هر 

د یـ ال نـدارد، با کند، اشـ کرا به طرف مقابل پرداخت  ینیند، مبلغ معک یل خودداریبه هر دل یرسم
ند و پولش را کتواند معامله را فسخ یطرف مقابل محاضر نشد،  یکیمطابق شرط عمل شود و اگر 

 رد. یپس بگ

9111 مسئلۀ ه رنگش نـرود و  کخواهم یم یاد پارچهیدار به بزّاز و قماش فروش بگویاگر خر
 بزند.  به همدار حق دارد معامله را یه رنگش برود، خرکبدهد  یافروشنده به او پارچه

9111 مسئلۀ ه چنـد متـر   کند کل مشاهده یحوند و پس از تکن معامله یرا با متراژ مع ینیاگر زم
 ا پـول یـ ن یزمـ  یسـر کن یت و توافق طـرف یا با رضایند کتواند معامله را فسخ یدار میم است، خرک
 رد. یپس بگ راآن

9115 مسئلۀ  راآن ز ندانسـته یـ بدهد و او ن یرا اشتباهاً به مشتر یا آمپولیاگر دارو فروش، دارو 
فروشنده ضامن ضرر اوست و  ،مار شودیب یبرا یه باعث ضرر و ناراحتک یند، در صورتکاستعمال 

 ه خواهد آمد. یام دکه در احک یبیه را بپردازد به ترتید دیه شود بایاگر موجب د

9116 مسئلۀ توانـد  یاج بـه قصـد انشـا دارد، نمـ    یـ ه احتکـ  یدر معـامالت  اسـناد  ینوشتن و امضا
ا عقـد  یـ  یطاتا معای یلفظ یانشاصورت به  دیه باکگردد، بل 3یو معاطات یغه و عقد لفظین صیجانش
 الزم است.  یلفظ ۀغیاح و طالق، صکرد و در نیانجام پذ یعمل

  
 ام شُفعه کاح

9113 مسئلۀ خـود   کیر شـر یـ از سـهم خـود را بـه غ    یا قسمتیتمام  کیاز دو شر یکیگاه هر
 ن شـده را بپـردازد و  یـی مت تعیحق دارد معامله را به نفع خود برگرداند و ق یگرید کیبفروشد، شر

 ند. یگو« حقّ شُفعه»را  نیند و اک کتملّ راآن

9118 مسئلۀ ه کـ  ین مـال یان دو نفر باشد، بنابرایم که مشاع و مشترکاست  یحقّ شفعه در مال
ه سهمش بوده فروخته، کاز آنها مال خودش را  یکیم شده است و سپس یتقس ، ولیقبالً مشاع بوده

 گان هم وجود ندارد. یهمسا یحقّ شفعه برا اینکهما کست یحقّ شفعه در آن ثابت ن

9112 مسئلۀ کان دو نفـر مشـتر  یـ فروخته شده م مال نیه عکاست  یحقّ شفعه فقط در موارد 
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از آنها سهمش را بفروشـد، حـقّ شـفعه     یکیباشد و  کش از دو نفر مشتریان بین اگر میباشد، بنابرا
ه ک آنست ینفر سهمشان را بفروشند، ظاهر و اقو کیر از یا غکشرهمۀ اگر چنین هم وجود ندارد و

 ست. ینفر ثابت ن کیآن  یابر یاحقّ شفعه

9150 مسئلۀ ن و بـاغ و چـه   یر منقـول ماننـد زمـ   یـ اموال، چـه غ  یحقّ شفعه در تمام یبنا بر اقو
 ه در منقـول کـ  آنسـت  اطیـ ثابـت اسـت؛ اگرچـه احت    -ا نباشدیقابل انقسام باشد  -منقول مانند فرش

دتر کـ مؤ یشـت کاب، حمّـام و  یاط در نهـر، راه، آسـ  یـ ن احتیرد و ایمطلق مصالحه صورت پذطور به
 است. 

9153 مسئلۀ شود، یه آب وارد مک یرو و محلّآب ، ولینباشد کن فروخته شده مشتریاگر زم
رو و راهـرو و  ن بـا آب ینند و زمـ کینتور آب استفاده مک کیا از یچاه  کیباشد، مثالً از  کمشتر
 نتور برق، فروخته شود، حقّ شفعه ثابت است. کبا  یه بنا بر اقوکنتور آب و بلک

9159 مسئلۀ د یند باکخواهد از حقّ شفعه استفاده یه مک یکیدار مسلمان باشد، شریهرگاه خر
اعمـال سـلطه    یا نباشد، چون اسـتفاده از حـقّ شـفعه نـوع    یمسلمان باشد، چه فروشنده مسلمان باشد 

 یاگـر مشـتر   یه مسلمان حـقّ شـفعه نـدارد، ولـ    یافر بر علکر مسلم سلطه بر مسلم ندارد و یاست و غ
 ند. کتواند از حقّ شفعه استفاده یم کین شریمسلمان باشد، بنابرا کیست شریمسلمان نباشد الزم ن

9151 مسئلۀ یه قـدرت پرداخـت بهـا   کـ ند کتواند از حقّ شفعه خود استفاده یم یوقت کیشر 
 ،ه از پرداخت آن عاجز اسـت حـقّ شـفعه نـدارد    ک یسکن یجنس فروخته شده را داشته باشد، بنابرا

 ند. کدار خود قبول یخر آنکهمگر 

9151 مسئلۀ از  یتواند به قسمتیند، نمکاعمال  راآن خواهدیه حقّ شفعه داشته و مک یکیشر
 یند و در صورتکاش را رد ا همهیقبول و  راآن د تمامیا بایه کبل ،ندکسهم فروخته شده اعمال حق 

 ند. کند، از راه مصالحه اقدام کبخواهد اعمال  یدر قسمت یت مشتریه با رضاک

9155 مسئلۀ ه کـ را  یند فقـط همـان مبلغـ   کاِعمال  راآن خواهدیمه حقّ شفعه دارد و ک یسک
رده، الزم کـ و ماننـد آن پرداخـت    یبابـت دالّلـ   یه مشترکدار به فروشنده داده بپردازد و آنچه یخر
ق مصـالحه اقـدام   یـ ننـد، از طر کا اضافه یم کرا  یزیه چکنند کست بپردازد و اگر بخواهند توافق ین
 نند. ک

9156 مسئلۀ ه حـقّ شـفعه دارد   کـ  یسـ کبفروشد،  یگریه به ددیه خرکرا  یدار سهمیاگر خر
دار اوّل رجـوع  یه به خرک یدار دوّم، در صورتیند و هم به خرکدار اوّل رجوع یتواند هم به خریم
توانـد بـه   یدار دوّم مـ یدوّم باطل خواهد بود و خر ۀه پرداخته به او برگرداند، معاملکرا  یند و پولک
 رد. یاز او پس بگ ند و پول خود راکدار اوّل رجوع یخر

9153 مسئلۀ توانـد یه صاحب حق مکبل ،ستیشرط ن یغه و لفظ خاصیدر اعمال حقّ شفعه ص 
ـ  راآن ش را بـه او بپـردازد و  کیمت سهم فروخته شده شـر یند و قکبا عمل خود اِعمال  راآن  کتملّ
 ست. یگران شرط نیو د کیت شریز در اِعمال آن، رضایند و نک



 یاحکام اقتصاد بخش هفتم:

        

132 

9158 مسئلۀ باشـد و بـدون عـذر بـه      یعارف، بدون سهل انگارمتطور به دیاِعمال حقّ شفعه با
ه مـتّهم  کـ  یند عذر داشته، در صورتکو ادعا  فتدیر بیشتر به تأخیتد و اگر از حد متعارف بنیفر یتأخ

نـد،  که صاحب حق، از حقّ شـفعه اسـتفاده   ک یشود. وقتیرفته میش پذیه ادّعاک آنست نباشد ظاهر
ه یشتر، اگر نقـد اسـت نقـد و اگـر نسـ     یمتر و نه بکردازد نه پین شده را به فروشنده مییهمان مبلغ تع

 ه. یاست نس

9152 مسئلۀ  حقوق، قابل اسقاط و مصـالحه بـا عـوض و بـدون عـوض بـا       همۀ حقّ شفعه مانند
 انجام شود.  یاگرچه بهتر است با تراض، شودیارث هم برده م که آنست دار است و اظهریخر

9160 مسئلۀ بزنـد و   بـه هـم  ارات معامله را یاز خ یکیتواند توسّط یه فروشنده مک یدر موارد
 رد. یدار را بگیحقّ شفعه خر یتواند جلویزدن معامله را دارد، نم به همحقّ فسخ و 

9163 مسئلۀ تواند پس از انجام معامله حقّ شـفعه را اِعمـال   یه حقّ شفعه دارد تنها مک یکیشر
بزنـد، گرچـه از    بـه هـم  دار واقع شده است را یش و خرکیان شریه مکرا  یاتواند معاملهیند و نمک
 رد. یدار صورت گیت فروشنده و خریق اقاله و جلب رضایطر

9169 مسئلۀ ق ید، نقل و انتقال را از طریاین وجودبه دار بخواهند حقّ شفعه یاگر فروشنده و خر
 صلح و هبه انجام دهند. 

9161 مسئلۀ ه حـقّ شـفعه را اعمـال    کـ  یسـت، مـوقع  یدر اخذ بـه شـفعه الزم ن   که آنست ظاهر
اند، آگاه باشد، چون موقـع پرداخـت   ردهکن یجنس فروخته شده مع یبراه ک یند از مقدار پولکیم

 اگرچه بهتر است از آن مطّلع باشد.  ،زان آن آگاه خواهد شدیاز م

  
 ام صلحکاح

9161 مسئلۀ  ق اسـالم اسـت و عبـارت اسـت از     ید و تشـو یـ کاز موضوعات مورد تأ یکیصلح
 کیبه آنان تمل راآن ا سودیاز مال  ینند مقدارکگر، توافق یسان دکا ی یسکبا  یا گروهیفرد  اینکه

ز از یـ از آن بگذرند تا او ن یا مقداریا از طلب خود و ینند که دارند صرف نظر ک یا از حقّینند و ک
در صورتی ا از آن بگذرد. یند کرا واگذار  یه دارد مقدارک یا از مطالباتیا حق و یا سود مال یمال 
ا یا از حقّ خود بگذرد یبه او بدهد  از مالش را یقداربدون عوض، م یصلح، حتّ عنوانبه  یسک که

رد یصورت گ یاند و بخواهد صلح و مصالحهکا صرف نظر یار طرف قرار دهد و یرا در اخت یمنفعت
 ح است. یند، صلح صحکو طرف هم قبول 

9165 مسئلۀ بـر حسـب    ، گرچـه ام و آثـار خـاص خـود را دارد   کصلح عقد مستقل است و اح
 شود. یه و مانند آنها بر آن مترتّب میج فروش، هبه، ابراء، اجاره، عارید و نتایموارد مختلف فوا

9166 مسئلۀ مقصـود خـود را    ین ندارد و بـا هـر زبـان و فعلـ    یمخصوص و لفظ مع ۀغیصلح ص
 ند. کیت میفاکبفهماند 

9163 مسئلۀ ه نبودن را داشته باشند، یار، قصد و سفیط عقل، بلوغ، اختید شرایدو طرف صلح با
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ه یا سـف یا قصد صلح ندارد یند کیصلح م یناچار به سببه ک یسکانه و ویر بالغ، دین صلح غیبنابرا
ط یم شـرع جـامع شـرا   کز حـا یند، باطل است و نکیهوده مصرف میب یارهاکاست و اموالش را در 

ن صورت انجام صلح اگر موجب تصرّف آنهـا  یرده باشد، در اکشان منع نآنها را از تصرف در اموال
  ست.یح نیشود صحشان در اموال
9168 مسئلۀ یمعلـوم اسـت در صـورت   شـان  د و وزنهسـتن  جـنس  کیـ ه از کـ ز یدو چ ۀمصالح 

اگـر وزن آنهـا معلـوم نشـد،      ، ولیشتر نباشدیا بیمتر ک یگریاز آنها از د یکیه وزن کدرست است 
 ح است. یشتر است، صلح صحیا بیمتر ک یکیاگرچه احتمال دهند وزن 

9162 مسئلۀ  ه کـ  یانـد، در صـورت  ارش ندکـ طلب ، ولـی خـود را بدانـد   یمقدار بـده  یسکاگر
را بـه پـنج هـزار تومـان      یند، مثالً ده هزار تومان بـده کمتر با او صلح کار، طلبش را به مقدار کطلب

د و یـ ار بگوکتمام مقدار را به طلب آنکهمگر  ،ستیار حالل نکند، آن مقدار اضافه بر بدهکمصالحه 
طلبش را  یزان واقعیار مکه اگر طلبکن داشته باشد یقیار کا بدهیت بدهد یار بعد از اطّالع رضاکطلب

 د. یبخشیار مکاش را به بدههیرد و بقکیدانست، باز صلح میهم م

9130 مسئلۀ حـق   کیـ چ یننـد، هـ  کن اگر دو نفر با هم صلح یبنابرا ،صلح از عقود الزمه است
از آنـان   یکـ یا یهر دو  یا در ضمن عقد برایشوند  یهر دو راض آنکهمگر  ،بزند به هم راآن ندارد
 به هـم تواند صلح را یه حق دارد مک یسکن صورت یزدن صلح را قرار داده باشند، در ا به هم حقّ

 بزند. 

9133 مسئلۀ  بخواهد چنانچه  رد،یاز او بگ ید پس از مدّتیه باکدارد  یطلب یگریاز د یسکاگر
 یند و مابقکرا گذشت  یه مقدارکن باشد یند و مقصودش اکصلح  یمترکطلب خود را به مقدار 

 ال ندارد. کرد، اشیرا نقد بگ

9139 مسئلۀ زدن معاملـه را دارنـد،    به هـم ار و یا فروشنده حقّ خیدار یه خرک یدر تمام موارد
ار یخ ، ولیزدن صلح را دارند به همنند، دو طرف صلح هم حقّ کد و فروش صلح یخر یاگر به جا

 یمـورد وان )یـ ار حیو خ (اندرون نرفتهیه دو طرف هنوز از مجلس عقد و معامله بک یمجلس )مورد
ده تـا سـه روز نـه پـولش را     یـ ه خرکـ  یر )جنسیار تأخیو خ (وان انجام شده باشدیح یه معامله روک

ا یـ ش از حد متعـارف، گـران   یه جنس بک یار غبن )در مواردیخ (ردیل بگیبدهد و نه جنس را تحو
  اط است.یار غبن در صلح مطابق احتیان خیشود، عدم جرینم یدر صلح جار (ارزان فروخته شود

9131 مسئلۀ بـه هـم  توانـد صـلح را   یوب باشـد، مـ  یل گرفته معیه با مصالحه تحوک یزیاگر چ 
 تو موافق یبا تراضکه  آنست اط واجبیوب، احتیح و معیان صحیگرفتنِ مابه التفاوت م ، ولیبزند
 رد. ین انجام گیطرف

9131 مسئلۀ  ه پـس از مـرگ او   کـ ند کند و با او شرط کمصالحه  یمالش را به فرد یسکاگر
 ند. کد به شرطش عمل یند، باکند و او هم قبول ک آن مال را وقف

9135 مسئلۀ ا از طـرف او  یـ م یتـ ی یتواننـد بـرا  یت مصالح میدر صورت رعا یپدر و جد پدر
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 نند. کصلح 

9136 مسئلۀ شـراب،   دربـارۀ ن صـلح  یه نباشـد، بنـابرا  یمورد صلح از محرّمات شرع شرط است
 ست. یح نی، صحیلکحرام و ممنوع به هر ش یارهاکو  کگوشت خو

9133 مسئلۀ  کمـورد صـلح، ملـ    یهااز عوضـ  یکـ یه کص شود انجام صلح مشخاگر پس از 
نجام شـده باشـد،   ن و خاص ایمورد مع بره صلح ک یر بوده است، در صورتیحقّ غ قمتعلَّا ی یگرید

 ل دهد. ید تحویبا راآن عوض ، ولیشودیباشد، صلح باطل نم یلّکامر و مورد  برباطل است و اگر 

9138 مسئلۀ کاطـراف و جوانـب آن، تـابع همـان ملـ      از یکمجاور هر مل یفضا آنست ظاهر 
 حقّ صلح هم دارد.  اینکهما کدر آنها حقّ تصرف دارد  کمل کاست و مال

9132 مسئلۀ ان یـ م یصلح و آشـت  یل اللّه، برقراریسب یات فکاز مصارف روشن و بارز ز یکی
ات داشـته  کـ ردن و مصـرف ز کـ نـه  یاز بـه هز یر نین عمل خیه اک یاست و در صورت یمانیبرادران ا
 نند. کز است مصرف یاباشد، ج

9180 مسئلۀ  رد و در یاش را از شوهر نگهیه زن مهرکنند کگر مصالحه یدکیاگر زن و شوهر با
اط یـ ه بنـا بـر احت  کـ  آنسـت  ند، ظاهرکند و شوهر هم قبول کار نیاخت یگریمقابل آن همسرش زن د

به را  نند صلحکتوافق  آنکهمگر  ،ندکار نیاخت یگریرد و شوهر هم همسر دیه را نگیواجب زن مهر
 بزنند.  هم

9183 مسئلۀ  ز یجـا  ینیان برادران دیصلح و صفا م یبرقرار یات براکه مصرف زکهمان طور
 ز است. یان مسلمانان هم جایجاد صلح و صفا میا یفقط برا یردن اموالکاست، وقف 

  
 تکام شرکاح

9189 مسئلۀ در مـال  یا چند واحـد حقـوق  یا دو یا چند نفر یدو  اینکهت عبارت است از کشر ،
اسـت   یاریاخت یت گاهکباشند. شر کیبا هم شر یا در حقّیا در منفعت خاص و ی نیا دِیمشخص 

ا چنـد نفـر، در   ید مانند دو و یآیم وجودبه  یاریر اختیغ یشود و گاهیجاد میو با اراده و قرارداد ا
 ده است. یه با فوت مورّث به آنان رسک یارث

9181 مسئلۀ در آن خوانده شود یخاص ۀغیست صی، الزم نیو قرارداد یاریاخت یتهاکدر شر، 
ه قابـل  ک یطوربهنند کمخلوط  یگریاز مال خود را با مال د یان مقدارکیدام از شرکه اگر هر کبل

از  یمـ یس نکـ ا هـر  یـ ننـد  کمخلـوط   یگرینباشد، مثالً گندم خود را با گندم د یگریص از دیتشخ
دام در کصرّف هر ابد و تییت تحقق مکند، شرکمصالحه  یگریه مشاع است به دکخود را  ۀیسرما

 ن آنهاست. یت و هر نوع دخل و تصرّف در آن تابع قرارداد مابکا تجارت با مال شریت کمال شر

  
 (یداد)قرار یاریت اختکط شریشرا

9181 مسئلۀ ر الزم است: یط زیشرا یقرارداد یتهاکدر شر 

ا یـ  کودکـ ت کن شـر یار باشند، بنـابرا یاخت ید بالغ، عاقل و دارایا باکاز شر کیهر  -1و  9و  3
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 ست. یح نیندارد، صح یاریه مجبور است و از خود اختک یسکت کو شر او یّول ۀاجازوانه بدون ید

 یسـتگ کم شرع به سبب ورشکحا وسیلۀبه د یز نبایه باشند و نید سفیا نباکاز شر کیچ یه -5و  1
 ه امـوالش را در کـ یسـ کت توسّـط  کجـاد شـر  ین ایبنـابرا  .از تصرّف در اموال خود منع شده باشـند 

م شـرع از تصـرّف در   کحـا  وسـیلۀ بـه  ه کـ  یسـ کز یـ ه اسـت و ن یند و سفکیهوده صرف میب یجاها
 ست. یح نیم شرع صالح صحکحا ۀاجازع شده باشد، بدون اموالش من

« ت ابـدان کشـر »ه بـه آن  کـ ار، کـ در  یت قـرارداد کن شـر یت مـال باشـد، بنـابرا   کمورد شـر  -6
ه کـ  یا در اجرتـ یـ نـد و بعـد در محصـول آن    نکار کـ دام جداگانـه  کـ ه هـر  کـ  یطوربه ند،یگویم
ا دستمزد خود است، یمحصول  کدام از آنها مالکه هر کست، بلیح نیشوند صح کیرند، شریگیم

ار خود را در ذمّه بـه آن  کا اجرت یم مشاع از محصول یدام مثالً نکق مصالحه هر یاز طر اینکهمگر 
دست  به یا محصولیرند یرده و مزد بگکر اکدام جدا جدا کاگر هرچنین هم نند وکواگذار  یگرید

ال کننـد اشـ  کم یان خـود تقسـ  یا اجرت را میآن محصول  ،ت و توافقیار با رضاکان یآورند و در پا
 ندارد. 

خته شود یآمهم  به یطور یعنیمشاع باشد صورت  به دیت باکشر ۀیاط واجب سرمایبنا بر احت -3
ا یـ ا، پـول  کاز شـر  کیـ ن اگر هـر  یبنابرا .نباشدص یقابل تشخ یگریا از دکاز شر کیچ یه مال هک
گـر در  ید یاکبـه شـر   راآن از یت بگذارد، الزم است سهم مشـاع که شریسرما یرا برا ینیمع کمل

 ند. کدا یت تحقّق پکند تا شرکرسد مصالحه یم یبرابر آنچه از آنان به و

9185 مسئلۀ  انـه بـا پـول    مسـتقل و جداگ طـور  به دامکه هر کشتر قرار بگذارند یا بیاگر دو نفر
در آن جنس و سـود آن هـر دو    ، ولیار شودکز خود بدهین راآن متیه بخرد و قیرا نس یزیخود چ

 یا قسمتیند جنس کل یکرا و یگریا دکدام از شرکاگر هر  ، ولیت باطل استکشوند، شر کیشر
د و خـو  یمشـاع بـرا  طـور  بـه  راآن از یا قسـمت یـ همـان جـنس    یکیه بخرد و بعد هر شرینس راآن از
از  یکـ یاگـر  چنـین  هم .ح استیت صحکشوند، شر کیجه هر دو شریه بخرد و در نتیش، نسکیشر
نـد  کنـد و او هـم قبـول    ک کیز شـر یـ را ن یاز او بخواهـد و  یکـ یند و آن کرا معامله  یا جنسکشر
 شود. یار مکرده و او مطابق توافق و قرارداد، بدهکدا یت تحقق پکشر

9186 مسئلۀ ننـد  کار کا مستقل ی کمشترطور به نند همهک ت شرطکا در قرارداد شرکاگر شر
دنـد،  گردار عهـده را ینـ یت معیدام مسـئول کـ ا هـر  یـ را انجام دهد و  یار خاصکن یمعطور به یکیا ی

ا مطابق اساسـنامه  یج ین رایار مطابق قوانک ۀه نحوک یدر صورت .واجب است مطابق شرط عمل شود
شان بر خالف شـرط  یاز ا یکیچنانچه  شود ویم ن شده باشد، مطابق آن عملیمع یا قرارداد خاصی
 ۀاجازبدون  یعنیخواهد بود،  یآن معامله فضول ،انجام دهد یاا معاملهیند کا خالف متعارف عمل ی
ح خواهد بود و اگـر  یگران اجازه دهند صحیه دک یاو انجام شده است و در صورت ۀندیا نمای کمال

 اجازه ندهند باطل است. 

9183 مسئلۀ ه بـه نسـبت سـهام خـود     یان سرمایا در سود و زکشرهمۀ  ،تکشر یمطابق مقتضا
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ا یـ نـد  کار کـ ادتر یـ س زکـ نند هـر  کت شرط کاگر در ضمن قرارداد شر ، ولیخواهند بود کیشر
د مطـابق شـرط عمـل    یاز سود ببرد شرط، الزم الوفاست و با یشتریتر باشد، سهم بیارش تخصّصک
صـحت آن محـل    ین شـرط یبـودن چنـ   یـی ر عقالیل غینند ظاهراً به دلکس عمل کاگر به ع نند وک
 ال است. کاش

9188 مسئلۀ ا تمام ضرر ینفر باشد  کیسود مال همۀ نند کت شرط کاگر در ضمن قرارداد شر
ه چـون شـرط   کـ  آنسـت  نفر شود، شرط باطـل اسـت و ظـاهر    کیت مقدار سهم متوجّه یبدون رعا

 یتکن شریق چنل شده، تحقّیکن شرط تشیت هم بر اساس همکت است و شرکشر یمخالف مقتضا
ن صـورت فقـط   یـ د نشـده، در ا یـ ت قکمعلوم شود شرط در اصل شر آنکهمگر  ،ال استکمحل اش

 یکیه کنند کگر مصالحه یدکیم سهام با یت و تقسکاگر موقع برهم زدن شر یشرط باطل است؛ ول
گـر مربـوط   یان و مطالبات دیه، سود و زیاز نقد، نس باقی ماندهرا بردارد و  یاول ۀیاز آنان اصل سرما

 راد ندارد. یباشد، ا یکیبه آن 

9182 مسئلۀ ببـرد، در   یشـتر یها از سود سهم بکیاز شر یکینند کاگر در ضمن قرارداد شرط ن
سان خواهند بـود و اگـر   کیان هم یسان هستند، در سود و زکیه یا از نظر سرماکشرهمۀ ه ک یصورت
اش خواهـد بـود چـه    هیسرما س به نسبتکان هر ینباشد، سود و ز اندازه کیسان و کیآنان  ۀیسرما

ار کـ ا کگر شـر ید ۀاجازاز آنان با  یکیاگر  ینند، ولکار نکنند و چه اصالً کار ک اندازه کیهمه به 
 ار خواهد بود. کارش طلبکمزد  ۀبه اندازن صورت یگان نداشته باشد، در ایرا ارکند و قصد ک

9120 مسئلۀ ر یمثالً مد ،داردت را کشر ۀیار سرمایت و اختیا مسئولکاز شر یکیه ک یدر صورت
 ،ندکت است عمل که همان قرارداد شرکان خودشان یت، موظّف است مطابق قرارداد مکعامل شر

د مطـابق قـرار   یـ نـد، با ک یا عمده فروشیه انجام دهد یا نسیاند معامالت را نقد مثالً اگر قرار گذاشته
ه ک یند طورکج عمل ینگذاشته اند، مطابق عرف معمول و مقررات را یند و اگر قرار خاصکعمل 
ن اسـت  یـ ا در مسافرتها معمول ایاست  یمثالً اگر روال معامالت نقد ،ان آور نباشدیت زکشر یبرا
 ند. کن گونه عمل ینند، اکیاستفاده م یخاص یکا از روش بانیبرند یت را همراه نمکه اموال شرک

9123 مسئلۀ بـه  رده و کـ ت، معاملـه  کت و بر خـالف مقـررات شـر   کشر ۀیه با سرماک یکیشر
 ا دارد وکشـر  ۀاجـاز اج به یاست و احت یند، ضامن است و آن معامله هم فضولکان وارد یت زکشر
نـد،  کن نبوده و موظّف باشد مطابق متعـارف عمـل   یماب یف یه قرار داد خاصک یدر مواردچنین هم

در هر صـورت اگـر    .ت وارد سازد ضامن استکبه شر یند و خسارتکاگر بر خالف متعارف عمل 
متعـارف و طبـق   طـور  بـه  ایـ ن باشـد  یماب یدهد مطابق مقرّرات فیه انجام مک یبه بعد معامالت نیاز ا

 ح خواهد بود.یرد، صحیروال انجام پذ

9129 مسئلۀ یند، در صورتکیت با اوست و با آن داد و ستد مکشر ۀیار سرمایه اختک یکیشر 
ا یـ همـه   یاتّفـاق طـور  به رده باشد وکن یوتاهکت هم کاموال شر یند و در نگهدارکن یروادهیه زک

 ست. یت تلف شود، ضامن نکاز اموال شر یمقدار
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9121 مسئلۀ ان آن مربـوط بـه   یـ ه بخرد، سود و زینسطور به خودش یرا برا یزیچ کیاگر شر
 ین نوع معاملـه بـرا  یه بخرد و ایت نسکشر یاگر برا ، ولیت نداردکبه شر یشود و ربطیخودش م

ا بعد از یت انجام دهد کشر یار را براکن یا اکر شرگید ۀاجازا با یباشد و  یت متعارف و عادّکشر
 ت است.کان آن مربوط به شریرد، سود و زیا اجازه بگکانجام از شر

9121 مسئلۀ ا، معلـوم شـود اصـل    کاز شـر  یکی وسیلۀبه ت کشر یاگر پس از انجام معامله برا
لـه  نـد بـه آن معام  یننـد و بگو کها قبـول  کیاست و اگـر شـر   یت باطل بوده است، معامله فضولکشر
رده کـ  یارکـ ه کشان یدام از اکن صورت باطل است و هر یر ایح و در غیم، معامله صحیهست یراض
ش یتواند مزد زحمتهایا باشد، مکگر شرید ۀاجازگان نداشته و با یارش ارزشمند باشد و قصد راکو

 رد. یا بگکگر شریرا در حدّ متعارف و معمول از د

9125 مسئلۀ یو تعـاون  ی، خصوصـ ی، دولتـ ینگ، فرهی، خدماتیت تجارکل هر نوع شریکتش 
در ضمن قرارداد و  یر هر نوع شرطکذچنین هم ح است ویر شده صحکگانه ذبر اساس شروط هفت

 ندارد.  یاز آن نشده باشد، مانع یو منع یت، اگر از طرف شارع مقدّس نهکنامه شرا اساسی

  
 تکانواع شر

9126 مسئلۀ ه در ضـمن  کـ سـت  باطل ا یح و بعضیاز آنها صح یه بعضکدارد  یت انواعکشر
 ح داده خواهد شد: یتوض یآت مسائل

بـه   ا منفعـت مخصـوص،  یـ ا حـقّ خـاص   یـ ن یشتر در مال معـ یا بیت العَنان: هرگاه دو نفر کشر -3
ه بـه آن  کـ ابـد  یین و مشـخص تحقـق مـ   یا در مال معـ یت کن نوع شریم باشند، ایمشاع سهصورت 

با  ییاغراض عقال یمشاع براصورت به  را شتر، اموال خودیا بی کدو مال اینکها یند یگویم کیتشر
شـتر  یا بیـ ننـد و  کننـد و چـه ن  کقرار دهنـد چـه آن امـوال را مخلـوط      کت، مورد تملّکداد شرقرار
ت کن نـوع شـر  یـ ص نباشـد و ا یز و تشـخ یـ ه عرفـاً قابـل تم  ک ینند طورکرا با هم مخلوط شان اموال
 ح است. یصح

ه کـ  یدر مـزد  ، ولـی نندکار کذارند، هر دو مستقالّ شتر قرار بگیا بیت ابدان: اگر دو نفر کشر -9
است  یکیارشان که کباشد  یسانکان ین است در مکن قرارداد ممیباشند و ا کیرند، همه شریگیم

ت در کن نـوع شـر  یـ اط بـا بافنـده؛ ا  یـ مـثالً خ  ،ارشان متفاوت استکه ک یسانکا یاط و یمانند دو خ
ند و باطل است و اگر کیدا نمیفته باشد، تحقق پچ گونه اختالط در مزد صورت نگریه هک یصورت

ند و کصلح  یگریدام مثالً نصف مشاع مزدش را به دکتوانند هر یشوند م کیبخواهند در مزد شر
شـود و  یت محقّق مـ کن صورت شریه در اکند و به توافق برسند کن نحو عمل یهم به هم یکیآن 
 ح است. یصح

 یو اجتمـاع  یاز اعتبـار مردمـ   ، ولـی ه ندارنـد یه سـرما کتر شیا بیت وجوه: هرگاه دو نفر کشر -1
نـد و هـر چـه    کدار مـدّت  ۀخـود معاملـ   ۀذمدام در که هر کگر قرارداد ببندند، یبرخورداراند با همد
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ل یکه تشـ یآمـده سـرما   دستبه هر دو حساب شود و بعد با سود  یبفروشد اگرچه مستقل باشد، برا
صـورت نگرفتـه    یو امتزاج کهم باطل است چون اشترا نیه اک آنست شوند، اظهر کیداده و شر

ننـد  کل یـ کگر را وین است هر دو همـد یت درست شود راهش اکن نوع شریاست و اگر بخواهند ا
هـر دو خواهـد    یز برایان نین صورت معامله و سود و زینند، در اکگر در ذمّه معامله یدکی یه براک

 بود. 

بـه  از آنـان   یکـ ی یه هرچـه بـرا  کـ با هم قرار بگذارند ا چند نفر یت مفاوضه: هرگاه دو کشر -1
ت و یا سـود در معاملـه و ارث وصـ   یل درآمد زراعت یآنان باشد از قبهمۀ ان یم کد مشتریآدست 

م شود و به همـه تعلّـق   یه تقسیان بقیاز آنها متوجّه شود م یکیبر  یانیز هر غرامت و زیمانند آنها و ن
 ت. هم باطل اس یتکن شریند، چنکدا یپ

 
 ام آن کت و احکتصرّف در اموال شر

9123 مسئلۀ ز یگـر جـا  ید یاکشـر  ۀاجازاست، بدون  که مشترک ییزهایدخل و تصرّف در چ
 ست. ین

9128 مسئلۀ ت کنـد، حـق نـدارد از امـوال شـر     کیت معاملـه مـ  کشـر  ۀیه با سرماک یکیهر شر
 یاکرشـ  ۀاجازبا  آنکهمگر  ،خود بردارد یبرا راآن ند و سودکد و فروش یخود خر نامبه را  یزیچ
 گر باشد. ید

9122 مسئلۀ  دادگـاه از تصـرّف در    وسـیلۀ بـه  ا یـ وانه شود یا دیند کا فوت کاز شر یکیهرگاه
م شـرع جـامع   کا حـا یـ او  یول ۀاجازا بدون کشر ۀبقیهوش شود، یا بیه و یا سفیاموال خود منع شود 

 م اموال را ندارند. یت و تقسکاموال شر ییجاط حقّ تصرّف و جابهیشرا

9500 مسئلۀ  دام کچ یاند برگردند، هت دادهکه در اموال شرک یتصرف ۀاجازا از کشرهمۀ اگر
ه از یـ ه بقک یخود برگردد، مادام ۀاجازاز آنها از  یکیاگر  یندارند، ول راآن از آنها حقّ تصرف در

ا کر شـر یاز طـرف سـا   یه منعـ کـ  یخود او تـا وقتـ   یول ،اند، حقّ تصرّف ندارندبرنگشته ۀ خوداجاز
 ند. کت تصرّف کل شرتواند در مایده، مینرس

9503 مسئلۀ ز، یـ شـود ن یه بدون عقد قرارداد حاصل مـ کمانند ارث  یاریر اختیغ یتهاکدر شر
 را ندارند.  که حقّ دخل و تصرّف در مال مشتریبق ۀاجازا بدون کدام از شرکچ یه

9509 مسئلۀ د مـال  یند اگر بگوکیت معامله مکشر ۀیت است و با سرماکن شریه امک یکیشر
 شود. یرفته میط سوگند بخورد، سخنش پذیع واجد شرام شرکتلف شده است و نزد حا

   
 ام آنکم مال و احیتقس

9501 مسئلۀ ا یـ  کیـ ز است، هرگاه ید جاوعقاز  ،تکعقد شر یه اقوکچون بنا بر مشهور و بل
دار ت مدّتکنند چه شرکگران قبول ید دینند باکم یت را تقسکا بخواهند اموال شرکچند نفر از شر
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 دو صورت:  محدود، مگر درنا باشد و چه

 ن شده باشد. یاح، مدّت آن معکا نید و فروش یدر ضمن عقد الزم مانند خر -3

 ا شود. کر شریت موجب وارد آمدن ضرر قابل توجّه به ساکم شریتقس -9

9501 مسئلۀ چـه متفـاوت،    ید به تعـداد سـهام چـه متسـاو    یبا راآن اول کم مال مشتریدر تقس
 یت مخصوصـ یـ فیکرد و قرعـه  کـ ن یرا معـ  کیـ م قرعه سهم هـر  کرد و پس از آن به حک کیکتف

ه انتخـاب افـراد در آن   کـ  یطور -نندکا موافقت کننده و شرکم یه تقسک یقیه به هر طرکندارد، بل
بردارند و  یدام سهمکنند بدون قرعه هر کا توافق کند و اگر شرکیت میفاک -نداشته باشد یدخالت

 ست. یننداشته باشند، قرعه الزم  یشوند و اختالف یبه آن راض

9505 مسئلۀ  به هما حقّ کدام از شرکچ یت صورت گرفت هکم اموال در شریتقس آنکهبعد از 
ل درسـت  یا تعـد یـ م خطـا صـورت گرفتـه    یه در انجـام تقسـ  کـ ند کاگر ادّعا  یول ،ندارد راآن زدن

د یـ خـورد و با یمـ  به همم یند، تقسکش را اثبات یه بتواند ادّعاک یرفته است، در صورتیصورت نپذ
 است.  ین صورت به قوّت خود باقیر ایم شود، در غدوباره انجا

9506 مسئلۀ آن  یه در عـرف مـردم، اجـزا   کـ رد کـ م یتوان تقسیم یرا در صورت کمال مشتر
ر عـرف  ن، امّا اگر از نظیناس، حبوبات، پارچه و زمکاس یهاه و مانند هم باشد مانند دستهیامالً شبک

ه سـاخته  کـ  ییزهـا یو ماننـد آن و نـوع چ   وانـات، مغـازه، خانـه   یداران، حمانند هم نباشد، ماننـد جانـ  
ا را بـه  کاز شر کیرد و سپس سهم هر ک یگذارمتید آنها را قیه باکبل ،شوندیم نمیشوند، تقسیم

 یانها را به گونهین همینند عکتوافق  یا همگکدر هر صورت اگر شر .ن ساختیمت آن معیلحاظ ق
 ندارد.  یالکشوند، اش یه به آن راضکنند کم یتقس

9503 مسئلۀ راآن متیها بخواهند قکیشر یبعض یقابل قسمت نباشد ول کن مال مشتریر عاگ 
ننـد و  کیط مراجعه مـ یم شرع جامع شراکنند، به حاکگر از قبول آن امتناع ید ینند و بعضکقسمت 

 سازد. یم آن وادار میاو آنها را به فروش آن مال و تقس

9508 مسئلۀ یآن از بعضـ  یهااز قسـمت  یبعضـ  یم باشـد ولـ  یقابـل تقسـ   کن مال مشتریاگر ع 
ن یـ باشـد، در ا  کن دو نفـر مشـتر  یه بـ کساختمان دو طبقه  کیتر باشد مانند گرش گرانید یجاها
مت را به یتر را برداشته است، نصف تفاوت قه قسمت گرانک یسکم، آن ید پس از تقسیت بایوضع
 گر بپردازد. ید کیشر

9502 مسئلۀ  ن یاز ا یمشخّص ردند معلوم شود قسمتکرا قسمت  کمال مشتر آنکهاگر بعد از
در  اینکـه ا یـ ا باشـد  کاز شر یآن قسمت فقط در سهم بعضچنانچه  بوده، یگریس دکق به مال متعلَّ

ل یل بـوده و تعـد  یم بر اساس تعدیمتفاوت وجود داشته باشد، چون اصل تقس یسهم همه با مقدارها
همـه وجـود   در سـهم   یاگر بـه مقـدار مسـاو    یول ،م باطل استیهم صورت نگرفته است، پس تقس

 ح است. یم انجام شده صحیداشته باشد، تقس

9530 مسئلۀ  ت یـ ننـد و بعـد از آن بفهمنـد م   کم یا برود و وراثش ارث را تقسـ یاز دن یسکاگر
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ت یـ م مـال م یرند، تقسـ یرا به عهده نگ یبده یگریس دکا یه خود ورثه ک یدر صورت ،داشته یبده
 نند. کم یسرا بپردازند و بعد اموال را تق ید بدهیباطل است و اوّل با

9533 مسئلۀ ا بخواهنـد  کباشـد و شـر   (هاون )قرضـ یدصورت به  تکشر ۀیاز سرما یاگر قسمت
ده است یفابی زیردند نکم ینند و اگر فرضاً تقسکم یون را تقسیتوانند دیت را منحل سازند، نمکشر

 چون هر چه نقد شود متعلّق به همه و هر چه تلف شود از همه تلف شده است. 

9539 مسئلۀ سـت و  یاران درسـت ن کافـت از بـده  یسّط ورثـه قبـل از در  ت تویم یم طلبهایتقس
 ن ورثه خواهد بود. یمشاع بطور به اند، هم چنانافت نشدهیه طلبها درک یمادام

  
 میانواع تقس

9531 مسئلۀ از:  عبارتنده آنها کبر سه نوع است  کح اموال مشتریم صحیتقس 

و متماثل دارنـد   یمتساو یه در نظر عرف اجزاکاست  یم در اموالین نوع تقسیم إفراز: ایتقس -3
 کیـ آورد ه دسـت کـ ییاالهـا کو نـوع اجنـاس و    یه، اراضـ کهـا، سـر  شهیمانند حبوبات، روغنها، ر

ن نـوع امـوال   یـ ه در اکـ واحد است  یط واحد و مواد متشابه با قالبهایات و شرایارخانه با خصوصک
ا شـمارش باشـد. إفـراز در    ن است بکن انجام شود و ممیا با توزیمانه یل و پیکن است با کم ممیتقس

ردن و کـ جـدا   یردن و إفـراز بـه معنـا   کاختالط و مخلوط  یقرار دارد، اشاعه به معنا« اشاعه»مقابل 
 است.  کمال مشتر کی اجزایم مال به اعتبار ین إفراز، تقسیاجزاء است، بنابرا کیکتف

ماننـد جـواهر   اسـت   کت مـال مشـتر  یـ مـت و مال یم بـه اعتبـار ق  ین نـوع تقسـ  یل: ایم تعدیتقس -9
گـر از  ید یاز آنهـا بـا بعضـ    یمت بعضـ یه قک یدر موارد ان و درختان و مانند آنهایبها، چهارپاگران
، مثالً آنست مت و برابر بودنیل در معادل بودن قیم تعدیتقس ۀیباشد. وجه تسم یمت مساویق جهت

ارزد، موقـع  یگر بید یتااز گوسفندها به دو یکیه کاگر دو نفر با هم سه رأس گوسفند داشته باشند 
 دهند. یگر مید کیگر را به شرینفر و دو گوسفند د کیم آن گوسفند را به یتقس

ردن سـهام  کـ اج بـه اضـافه   یل آن احتیتعد و کم مال مشتریه تقسکاست  ییم ردّ: در جایتقس -1
 ،اسـت  کتران دو نفـر مشـ  یـ ز میه دو چک یشود مثالً در موارد اندازه برابر و یگریدارد تا با سهم د

 یمعادل و مسـاو  ینها وقتیست هزار تومان است، ایب یگریاز آنها مثالً ده هزار تومان و د یکی یول
ن صورت هر دو پانزده هزار تومان داشته یبپردازد و در ا یپنج هزار تومان به اوّل یه دوّمکشوند یم

م ردّ یود، بـه آن تقسـ  شـ یگر ردّ مـ یطرف به طرف د کیاز  یزیم چین تقسیند و چون در ایو مساو
 ند. یگویم

  
 ام مضاربهکاح

9531 مسئلۀ ه ک یسکه و عامل با یان صاحب سرمایاست م یو تجار یمضاربه قرارداد بازرگان
 شود. یند و بر اساس تجارت و سود مشاع بسته مکیار مکه یبا آن سرما

9535 مسئلۀ بـه   یازیـ ت و ماننـد آن ن کد و فروش، شریخر یقرارداد مضاربه، مانند قرار دادها
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صـورت  بـه   یا عملـ یـ ه بـا هـر واژه   یه صـاحب سـرما  کـ ن یه همـ کلفظ ندارد، بل یو حتّ یعرب ۀغیص
 شود. یند، قرارداد مضاربه منعقد مکمعاطات، مقصود خود را به عامل برساند و عامل هم قبول 

9536 مسئلۀ ار و یـ ه دو طرف مضاربه هستند، بلـوغ، عقـل، اخت  که و عامل یصاحب سرما یبرا
د ممنوع التّصرّف نبوده و حقّ تصرّف در یه بایه بر آنها صاحب سرماداشتن قصد شرط است و عالو

 ند. که تجارت یخود را داشته باشد تا عامل هم بتواند با آن سرما ییدارا

9533 مسئلۀ ن و نقـد باشـد،   یامالً معلـوم، عـ  کـ د یـ ه در مضـاربه با یاصل سـرما که  آنست اظهر
ن را مـورد مضـاربه قـرار    یـ اهند دِست و اگر بخویح نین و منفعت صحیدِصورت به  ن مضاربهیبنابرا

سـهم هـر   چنـین  هم نند و بعد مورد قرار داد مضاربه قـرار دهنـد و  کل گرفته و قبض ید تحویدهند با
ن باشـد، مضـاربه   ین نبوده و نـامع یدام اصالً معکن شود پس اگر سهم هر ید معیمشاع باطور به دامک

 ست. یح نیصح

9538 مسئلۀ دار باشـد، پـس   هکسـ  ۀال و نقـر مضـاربه طـ   ۀیسـت سـرما  یالزم نکـه   آنسـت  یاقو
 ز است. یگر اوراق بهادار هم جایناس و دکمضاربه با اس

9532 مسئلۀ دام از دو طرف هـر وقـت   کن هر یز است بنابرایبنا بر مشهور عقد مضاربه عقد جا
ا بعـد از آن،  یـ آمدن سـود  دست به بزنند چه قبل از شروع تجارت و  به هم راآن توانندیبخواهند م

 نند. کد مطابق شرط عمل ینزنند، با به هم ینند، تا مدّتکشرط  یالزم اگر در ضمن عقد یول

9590 مسئلۀ ه، یاز عامل و صاحب سرما کین با فوت هر یبنابرا ،ز استیچون عقد مضاربه جا
 خورد. یم به همعقد مضاربه 

9593 مسئلۀ ان یـ پول بدهد تا با آن جنس بخرد و م ینیمقدار مع یگریدار به داگر شخص پول
ح یمضـاربه صـح   عنـوان بـه  نـد و  کید، عنوان مضاربه بر آن صدق نمنکم یصاحب پول و عامل تقس

شده مال صاحب پول است و عامل اگر قصـد تبـرّع نداشـته باشـد، اجـرت       یداریست، جنس خرین
 ار است. کار را طلبکمتعارف 

9599 مسئلۀ م ین دو طرف قرارداد، صاحب پول و عامل، تقسید بیبنا بر مشهور سود مضاربه با
ار در سـود  کـ ه و یت در سـرما کبدون شـر  ینند شخص سوّمکاربه شرط در عقد مضچنانچه  شود و

از آن دو از مال  یکینند، دو طرف و کن مبنا اگر شرط یطبق ا .ستیح نیشود، مضاربه صح کیشر
ن نـوع  یـ مطابق قواعـد ا که  آنست یاگرچه اقو ،ندارد یبه شخص سوّم ببخشد، مانع یزیخودش چ

 منافات با ذات مضاربه داشته باشد.  شرط آنکهمگر  ،ح استیشرط بستنها صح

9591 مسئلۀ سـت و  ید، عامـل ضـامن ن  یـ آیش مـ یپـ  یانیعامل ز یوتاهکه بدون ک یدر موارد
ان متوجّـه دو  یـ ه زکـ ننـد  کاگر در ضـمن مضـاربه شـرط     .ه استیان متوجّه صاحب سرمایضرر و ز

ر در ضمن اگ یاط واجب خود شرط باطل است ولیا فقط متوجّه عامل گردد، بنا بر احتیطرف باشد 
جبـران   راآن از یا مقـدار یداد ببندند، در صورت ضرر، عامل از مال خودش، همه ، قراریعقد الزم

 ندارد.  یرادیا ندک
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9591 مسئلۀ ه کـ را  یان مدّت مضاربه ماهانـه مبلغـ  یند تا پاکه شرط یاگر عامل با صاحب سرما
 راآن ۀمانـد  یده و بـاق رکـ ن یـی ان مدّت سـود را تع یالحساب به او بپردازد و در پا یند، علکین میمع

 ح است. ینند، مضاربه صحکگر مصالحه یدکیا با ینند که یتسو

9595 مسئلۀ ننـد،  کیم یار اقتصادکه ک ییادها و ارگانهایها، بنکتها، بانکه شرکرا  ینیمبالغ مع
 قبل از شروع به عمل یحتّ یپردازند و در مواردیگذاران و صاحبان پول مهیثابت به سرما عنوانبه 
الحسـاب   یعلـ  عنوانبه اگر  یست ولیح نیمضاربه باشد، صح عنوانبه نند، اگر کیخت مپردا راآن

 ال ندارد. کنند، اشکبپردازند تا در آخر با هم مصالحه 

9596 مسئلۀ شـود تـا   یه و صاحبان صنعت و حرفه بسته مـ یان صاحبان سرمایه مک ییقراردادها
م یان خود تقسـ یو سود حاصله را م ار بندندکه را در صنعت به یعامل، سرما عنوانبه ع یصاحبان صنا

ن یامالً حدود و مشخّصـات صـنعت را معـ   کاگر بخواهند  یست ولیح نیمضاربه صح عنوانبه نند، ک
ن یمشـاع بـ  صـورت  بـه   هیه سـرما کـ  یانند به گونهکمشاع مشخّص طور به دام راکنند و سهم هر ک

مهارت خود را با آن  هکز شرط شود یار نکشود و با صنعت کصاحب آن و صاحب صنعت، مشتر
ن حدود و ییاگر بخواهند با تع یول ،ندارد یرادینند، اکت اقدام کشر عنوانبه ار بندد و که به یسرما

بـه  که  آنست و احوط ینند اقوکار اقدام که و یت در سرماکشر عنوانبه امل صنعت، کمشخصات 
ز صـاحبان  یـ ن با راننـدگان و ن یشن صاحبان مایه بک ییقراردادهاچنین هم .نندکمصالحه اقدام  عنوان
 مصالحه درست است.  عنوانبه  یول ،ستیح نیمضاربه صح عنوانبه شود یارگر بسته مکابزار با 

9593 مسئلۀ  ند کمنتقل  یگریه را به شهر دیه، سرمایصاحب سرما ۀاجازعامل حق ندارد بدون
اگر  یول ،ضامن استه وارد شود، عامل یبه سرما یانین جهت زیند و از اکو اگر بدون اجازه منتقل 

 ست. یوارد شد، عامل ضامن ن یرد و خسارتکط نیز افراط و تفریه اجازه داد و عامل نیصاحب سرما

9598 مسئلۀ ن حق را دارد یرده است، اکجا ه را جابهیه عامل با اجازه، سرماک یدر تمام موارد
اربه گذاشـته و  سفر خود را به حسـاب مضـ   ۀنیهز یو حتّ ی، داللیدار، انبارییجاجابه یهانهیه هزک

د بـه  یـ ن صـورت با یه در اکها را عامل متحمّل شود نهینند در هر حال هزکشرط  اینکهمگر  ،بردارد
 شرط عمل شود. 

9592 مسئلۀ نند در مـورد  کیار مک کمشترطور به هکتواند با چند عامل یگذار مهیسرما کی
ه از من است ک یاهیسرمان ید با ایه به دو نفر بگویند، مثالً اگر صاحب سرماکه، مضاربه یسرما کی

شما مقدار نصـف سـهم منظـور شـود،      یهر دو ینم و از سود آن براکیبا هر دو نفر شما مضاربه م
سـان  کیا در عمـل  یـ ا نباشـد و  یـ باشد مانند فرض فـوق   یح است، چه سهم آنان از سود مساویصح
ز اسـت چنـد   یز جـا یـ ا متفـاوت باشـند و ن  یـ انجام دهنـد   یمثالً هر دو تجارت خاص و مشابه ،باشند
ه کـ ه یز است صاحبان سـرما یز جاینند و نکعامل مضاربه  کیدارند با  که مال مشترکگذار هیسرما
گر یدکـ یعامل مجاز باشـد امـوال را بـا     اینکهبه شرط  ،نندکعامل مضاربه  کیبا  استجدشان اموال

 باشد و چه متفاوت.  یآنها مساوهمۀ ند چه سهم عامل نسبت به کمخلوط 
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9510 مسئلۀ  ار یـ سـان در اخت کیو  کمشـتر صـورت  بـه   گـذار را هیه چند سرمایعامل سرمااگر
ات تجارت انجام دهـد، مخـارج تجـارت را از اصـل     یعمل کمشترطور به آنهاهمۀ گرفته باشد و با 

سـر  کها هیتجارت به نسبت سرما یهانهید هزیها متفاوت باشد، باهیاگر سرما یدارد، ولیه برمیسرما
 ه خواهد بود. یهم به نسبت سرما سود اینکهما کشود 

9513 مسئلۀ اب و ذهاب، یا ۀلی، وسک، لباس، پوشاکل خورایاز قب ییزهاینه، چیاز هز نظورم
و  یگرواسطه یه براکیز مخارجیاج دارد و نیاستراحت احت یمتعارف براطور به هک ییجاها ۀیراک

ج یمتعارف و را یارت امره در عرف تجکها ییرایها و پذیهمانیادوها، مک یها حتّجوش دادن معامله
 رود، است. یش نمیتجارت از پیارهاکاست و بدون انجام آن 

9519 مسئلۀ   د بـه  یـ در تصـرّف، مق  کمالـ  ۀاجـاز اگر معلوم شود قرارداد مضاربه باطل بـوده و
اسـت و عامـل فقـط بـا توجّـه بـه        کده متعلّق به مالـ کسب ش صحّت مضاربه نبوده است، تمام سود

ه بـر فـرض صـحت    کـ  یمقـدار سـود  صـورتی کـه    در اما .ار استکبطل کاز مال راآن ارش، مزدک
اط مسـتحب نسـبت بـه    یـ احت بـر  ار او باشد، بنـا کمزد متر از مقدار دستکده، یرسیمضاربه به عامل م

د بـه صـحّت مضـاربه    یـ در تصرف عامـل، مق  کمال ۀاجازاگر  یول ،نندکد با هم مصالحه یمقدار زا
مـال صـاحب آن و    ،هیسـرما  .ماندینم یسود باق یبرا یعمعامالت باطل است و موضو یباشد، تمام

د یـ ، مقکمال ۀاجازگردانده خواهد شد، امّا اگر معلوم نباشد ازب یان اصلکآمده به مالدست به سود 
 م قسم اوّل است. کم آن همان حکد است و حیا نه، اصل عدم تقیبه صحت مضاربه بوده 

9511 مسئلۀ اشد، عامل هر طور صالح بدانـد  ب یاگر قرارداد مضاربه مطلق و بدون شرط خاص
 ند. کیمطابق عرف و معمول تجارت م

9511 مسئلۀ ه، یان عامـل و صـاحب سـرما   یـ ان وارد شـده م یـ ا سـود و ز یه یاگر در مقدار سرما
خود نداشته باشند، قول عامل با قَسمش مقدّم  یبر اثبات مدّعا یلیدام دلکچ یدا شود و هیاختالف پ

در مقـدار سـهم عامـل از سـود حاصـله       ینداشته باشـند ولـ  ه اختالف یاگر در مقدار سرما اما ،است
 و قَسمش مقدّم است.  کمال ین نباشد، مدّعایهم در ب یکل و مدرینند و دلکدا یاختالف پ

9515 مسئلۀ ت مصـالح  یـ خـود، در صـورت رعا   کودکـ  ییتوانند با دارایم یپدر و جدّ پدر
توانند بـا  یز میط، نیام شرع جامع شرکو حا ی، مانند وصکودک یم شرعینند. قک، مضاربه کودک

 نند. کمضاربه  یو ییو امانت با دارا کودکامل مصالح کت یرعا

9516 مسئلۀ حتـی  -یگـر یاو را با مـال د  ۀیاجازه نداده باشد، عامل حق ندارد سرما کاگر مال 
ند و تلف شـود عامـل ضـامن اسـت در هـر      کند و اگر بدون اجازه مخلوط کمخلوط  -مال خودش

بـه   یانجـام داد و سـود   یارد و بـا مجمـوع آن معاملـه   کاگر مخلوط  -اجازهبی ایبا اجازه  -صورت
م یتقسـ  -ه بعـد مخلـوط شـد   کـ  یه و مـال یاصـل سـرما   -آورد، آن سود نسبت به هـر دو مـال  دست 

 گردد.  یم

9513 مسئلۀ هـا را  نهیعامل در حدّ متعارف پس از انجام قرارداد مضاربه استحقاق مخارج و هز
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دست به  یسر مخارج، سودکز اگر پس از یو ن -ده باشدامیندست به ا یآمده دست به  یسود -دارد
ن یمانـده، مطـابق قـرارداد بـ     یشود و سود باقیامل به صاحب آن داده مکطور به هیآمد، اصل سرما

 شود. یم میو عامل تقس کمال

9518 مسئلۀ قـرار   یگریار دینار گذاشته است و در اختک بخشی از مال خود راه ک یسک یبرا
 : وجود داردند، چند حالت ک یبازرگاندهد تا با آن تجارت و یم

ان هر دو مطابق قرارداد ینند تا سود حاصله مکرده و سود کدهد تا با آن تجارت یپول را م -الف
ده یـ ح اسـت و مضـاربه نام  ین گفته شـد صـح  یش از این نوع قرار داد مطابق آنچه پیم گردد و ایتقس
 ند. یگو« قراض» راآن شود و در لسان اهل حجازیم

طـور  بـه  آن سـود  یند و سود ببرد ولکار کگذارد تا با آن یار طرف میپول را در اخت یگاه -ب
ن داخل تحت عنوان قرض است در ینداشته باشد و ا کمال یبرا یدیچ عایمال عامل باشد و ه یلّک

اگـر   یولـ  ،نـد کیت مـ یفاکتحقّق عنوان قرض  ین قصد برایند و اکه از آن قرض اراده ک یصورت
ام مضـاربه  کـ ند، عنوان مضاربه باطل اسـت و اح کمضاربه از آن قصد  عنوانبه رده و کض نقصد قر

 باطل را خواهد داشت. 

 یه باشـد و بـرا  یند تمام سود مـال صـاحب سـرما   کهرگاه از آن قصد تجارت داشته و شرط  -ج
عامـل   یح بـوده و بـرا  یه صـح ک آنست ند و ظاهریگو« بضاعه» راآن از آن نباشد، یچ سهمیعامل ه

 شود. یاجرت المثل پرداخت م

ن فـرض باطـل   یـ مضـاربه پـول دهـد، ا    عنـوان بـه   کرد و مالیاگر عامل به قصد قرض پول بگ -د
 شود. یم

ن فرض هم یبا قصد قرض پول بدهد، ا کرد و مالیاگر عامل به قصد مضاربه پول بگچنین هم -ه
 باطل است. 

راجـع بـه سـود     یچ شـرط یهـ  یگرفته است وله پول را داده و عامل هم پول را یصاحب سرما -و
ه ذهن دو طرف از قرارداد مطلـق بـه سـمت آن متوجّـه     کهم وجود ندارد  یانهیچ قریرده اند و هکن

 ین فرض تحت عنوان بضاعت است و در تمامیاست و ا کمال ین صورت تمام سود برایشود در ا
عنوان بضاعه است، اگـر عامـل    ا داخل تحتیا قرض باطل است و یه مضاربه فاسد است ک یموارد

ار، نبـود مـزد   کـ ن نـوع  یـ ا ظاهر حال ایرده باشند و کا شرط عدم اجرت با او نیقصد تبرّع نداشته و 
 دستمزد را در حدّ متعارف دارد.  ۀعمل مسلمان محترم است، حقّ مطالبنباشد، چون 

  
 ام مزارعهکاح

9512 مسئلۀ  شـاورز  کار یـ را در اختخود  یشاورزکن ی، زمکمال اینکهمزارعه عبارت است از
ه بـا هـم دارنـد، در    ک یاز محصول را مطابق قرارداد یند و مقدار مشاعکشت کقرار دهد تا در آن 

ب داشـتن  ینص یه به معناکشود یاراده م« مخابره از خُبره»از مزارعه،  یقرار دهد، گاه کار مالیاخت
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 م بودن است. یو سه

9510 مسئلۀ ست و دو طرف با هر زبان ینلفظ مخصوص شرط  یخاص و حتّ ۀغیدر مزارعه ص
 ینـد منتهـ  کیت مـ یفاکنند کقصد  راآن معاطات، مقصود خود را بفهمانند وصورت به  یو هر عمل

 لزوم آن پس از شروع عمل خواهد بود. 

9513 مسئلۀ ر است: یط زیشرا یعقد و قرارداد مزارعه دارا 

رد و اگر یل بگیون منظور تحیز به همیشاورز نکند و کواگذار  یشاورزک ین را برایزم کمال -3
 مزارعه باطل خواهد بود.  عنوانبه رند، یل بگیا تحویل داده یتحو یگریمنظور د ین را برایزم

ز هر دو یه نباشند و نیار بوده و سفیقصد و اخت ید عاقل، بالغ و دارایشاورز هر دو باکو  کمال -9
نـد،  کتصـرّف   یدر مـال  شاورز نخواهدکاگر  یم شرع ممنوع التّصرّف نشده باشند ولکاز طرف حا

 نخواهد آورد.  وجودبه  یالکممنوع التّصرّف بودن اش

 اختصاص داده نشود.  یکین به یتمام محصول زم -1

باشـد، پـس اگـر    پـنجم  یکا یچهارم یکسوم، کی یعنیسر مشاع کصورت به  کیسهم هر  -1
ا یـ باشـد   یگـر ید یگـر بـرا  ید ۀو محصـول قطعـ   یکی ین برایاز زم یاقرار بگذارند محصول قطعه

د یـ آیمدست به ه اوّل ک یا قسمتیگر مال من ید ۀیه مال تو و ناحید فالن ناحیشاورز بگوکبه  کمال
 یمال تو، طور یا مثالً پنجاه به من بده و مابقید مال من و یآیمدست به ه بعد کمال تو و آن مقدار 

به به من بده،  ی، هر چه خواستنک یشاورزکن ین زمید در ایا بگویسر مشاع نباشد کصورت به  هک
 مزارعه باطل است.  عنوان

ه کباشد  یامالً مشخّص شده و مقدارکشاورز باشد کل ین در تحویه قرار است زمکآن زمان  -5
 د. یآدست به محصول در آن زمان 

شـت نباشـد   کبـالقوّه مسـاعد   طور به ن اگریردن باشد، بنابراک یشاورزکن مورد نظر قابل یزم -6
 ح است. یه آماده شود، مزارعه صحکدر آن انجام داد  یاتیار و عملکتوان ب یول

ن الزم یـی ج اسـت، تع یـ شـت را کنوع  کیاگر در آن محل تنها  ینند ولکن یشت را معکنوع  -3
 ست.ین

 د مشخّص باشد. ین مورد مزارعه باین دارد زمیچند قطعه زم کاگر مال -8

نند و از جملـه مشـخّص   کن ییرف مشخّص نباشد، تعمتعاطور به ه وجود دارد اگرک یمخارج -2
 . کا مالیند کن ید تأمیشاورز باکه تخم را کنند ک

9519 مسئلۀ از  یشـاورز قـرار بگـذارد، مقـدار    کن با یزم کاگر در عقد و قرارداد مزارعه، مال
ه کـ چنانچـه   ننـد، کم ین خود تقسـ یسر مشاع بکصورت به  مانده را یبردارد و باق کمحصول را مال

 ح است. یماند، مزارعه صحیم یباق یزیاز برداشت محصول چ بدانند بعد

9511 مسئلۀ ده باشـد، چنـد حالـت وجـود     یان مدّت قرارداد مزارعه، محصـول نرسـ  یاگر در پا
 دارد: 
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ن یآمدن محصول، زراعت در زمدست به دهد تا موقع یت مین رضایو صاحب زم کاگر مال -3
نـد،  کت دهد و موافقت یشاورز هم رضاکه و ا بدون اجاریت او با اجاره باشد یبماند، چه رضا یباق
 بماند.  یباق کندارد زراعت در آن مل یالکاش

دن یـ ن فـرض اگـر وقـت چ   ین بماند، در اینباشد محصول در زم ین راضیو صاحب زم کمال -9
دن یتواند او را وادار به چیم کندارد، مال یچ ضرریشاورز هک یده و برداشت آن برایمحصول رس
 یبـرا  یزیـ شاورز ضرر داشته باشد و حاضـر نشـود چ  ک یدن محصول برایگر چند و اکمحصولش 

ز یـ شـاورز بدهـد و ن  کبـه   راآن عـوض  کست مالیبپردازد، الزم ن کن به مالیماندن محصول در زم
دن محصول یرده و چکن یوتاهکشاورز کند، امّا اگر کدن محصول یشاورز را وادار به چکتواند یم
شـاورز هـم حاضـر    کندارد و  یچ ضرریه کمال ین برایمحصول در زم او ضرر دارد و ماندن یبرا

ند، کند و اگر قبول نکد قبول یبا کمالکه  آنست بدهد، اظهر و احوط کن را به مالیزم ۀاست اجار
ان ین موجب زیزم یاگر ماندن محصول رو یند، ولکتواند او را وادار یط میم شرع واجد شراکحا
دن یـ شـاورز را وادار بـه چ  کتواند یدهد، مین نمیدن محصول بر زمت به مانیشود و رضایم کمال

 ن بشود و چه نشود. یزم ۀند چه حاضر به پرداخت اجارکمحصول 

 کیـ نباشـد،   کن مالـ یبه ماندن آن در زم یند و راضیشاورز بخواهد محصولش را بچکاگر  -1
ندارد و  یلکهر دو، مش کشاورز و مالک ین، برایا ماندن آن در زمیدن محصول یه چک آنست دفعه
 یبـاق  یارش شـود، چـه بـرا   کـ تواند مانع ین نمیند و صاحب زمیتواند محصولش را بچیشاورز مک

 ین بـرا یماندن محصول بر زمـ  یاگر باق یول ؛اره بخواهد و چه نخواهدن اجیگذاردن زراعت بر زم
 یضر باشد، در صـورت هر دونفر، مُ یا برای کمال یدن آن برایچ یول ،نداشته باشد یشاورز ضررک
ست، هم یشاورز واجب نکردن کن اجاره بخواهد، قبول یشت در زمکماندن  ین برایه صاحب زمک
اجـرت   ۀن مطالبـ یاگـر صـاحب زمـ    یولـ  ؛توانـد بـردارد  یبگذارد و هم م یتواند محصول را باقیم
رد، اظهر و هردو ندا یبرا یچ ضررین هم هیدن محصول ضرر دارد و ماندن آن بر زمیند و چکینم

ط او را وادار یم شرع جامع شـرا کردن حاکند و در صورت قبول نکشاورز قبول ککه  آنست احوط
 ند. کیم

9511 مسئلۀ ن یدر زمـ  یشـاورز کار، کـ در وسـط   یلـ یاگر پس از منعقد شدن مزارعه به هر دل
ولـو   ،دیآیمدست به ه ک ین قطع شود؛ آن مقدار محصولین شود، مثالً آب زمکمورد مزارعه، نامم

شود و قرارداد یم میشاورز تقسکن و یان صاحب زمیم یعلوفه باشد، مطابق قرار قبلصورت به  ینکها
ن را ین را به صاحبش باز گرداند و اگر زمید زمیشاورز باکمانده باطل است و  یمدّت زمان باق یبرا

ار اوسـت و  یـ ن در اختیه زمک یند، مادامکند و چه نکن زراعت یبازنگرداند، چه در آن زم کبه مال
 بپردازد و احوط کند و به مالکمتعارف حساب طور به ن رایزم ۀد اجاریست، باین کدر تصرّف مال

شد یم یشاورزکن یه اگر در آن سال طبق قرارداد در زمکن بزنند یبا نظر اهل خبره تخمکه  آنست
ننـد و  کسـه  یان دو را بـا هـم مق  ید، سپس ایرسین میاز آن به صاحب زم چقدرداد، یم یو محصول
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ن مدّت، اگر در اثر ینند و در اکد صلح یاگر باشد با یبدهند و مقدار اضاف کقّن را به مالیمقدار مت
 شاورز ضامن است. کن وارد شود، یبه زم یردن خسارتکن یشاورزک

9515 مسئلۀ ا یزده  به هم راآن ستیز نین جایت طرفیمزارعه از عقود الزمه است و بدون رضا
زدن را  بـه هـم  شـان حـقّ فسـخ و    یاز ا یکیا ینند هر دو کضمن عقد شرط اگر در  ینند، ولکفسخ 

 نند. کتوانند فسخ یداشته باشند، مطابق همان قرار داد م

9516 مسئلۀ  یکـ یا ین با مرگ هر دو یالزمه است، بنابرااز عقود عقد مزارعه  اینکهبا توجّه به 
ه در ضمن ک یمگر در صورت ،ندینشیشان میخورد و وارث آنها به جاینم به همن، قرارداد یاز طرف

به ن صورت با مرگ او عقد یه در اکشت باشد، کشاورز شخصاً مشغول که کعقد شرط شده باشد 
شـت ظـاهر شـده باشـد،     کخـوردن مزارعـه، اگـر     به همشاورز و کخورد. در صورت مرگ یم هم

ارث خواهند هم باشد، ورثه به  یگریاو بدهند و اگر حقوق د ۀشاورز را به ورثکواجب است سهم 
چه ماندن محصول  -در حدّ متعارف بخواهد یااجاره ،نیماندن زراعت در زم یبرا کبرد. اگر مال

بپردازنـد، ورثـه    اجاره را آن ورثه حاضر نباشندو  –ا نداشته باشد یضرر داشته  کمال ین برایدر زم
ور کنند که مالک آنرا نگه یا مجب بماند ین باقیدر زمشان ه زراعتکنند کرا مجبور  کتوانند مالینم

دن آن یـ چ یشـود و از طرفـ  ینمـ  کمالـ  ین موجب ضرر برایاگر ماندن محصول در زم یول دارد.
ه ورثـه  کـ  آنسـت  هـم بپردازنـد، اظهـر    یمتعارف ۀآن اجار یه براکند ورثه ضرر دارد و حاضر یبرا
رد، کـ قبول نهم مالک  بماند و اگر ین باقیشان در زمیه محصول اکنند کرا مجبور  کتوانند مالیم

 نند. کط او را وادار یم شرع جامع شراکق رجوع به حایاز طر

9513 مسئلۀ ه تخـم از  کـ  یاگر بعد از قرارداد مزارعه بفهمند، عقد باطل بوده است، در صورت
گـر  یشـاورز و د کد اجـرت  یـ د، مـال اوسـت و با  یـ آدسـت  بـه  ن باشد، هر چه محصول یصاحب زم

او را محاسـبه و جبـران    یشـاورز کادوات  کز اسـتهال یـ و نن رابطه متحمّل شده یه در اک یمخارج
گـر  ین و دیزمـ  ۀد اجـار یـ شاورز باشد، محصول هـم مـال اوسـت و با   کاگر تخم متعلق به  یول ،ندک
ند و به او بپردازد. در هر دو صورت، کن رابطه متحمّل شده را محاسبه یدر ا که مالکرا  ییهانهیهز

شـاورز  کمزد د، بـا دسـت  یرسیم صورت فرض صحّت مزارعهدر  کا مالیشاورز که به ک یاگر سهم
اگر منشأ  ینند، ولکاطاً مصالحه یمتفاوت باشد، نسبت به مقدار اضافه الزم است احت نیزم ۀاجار ا بای

ن یـ باشـد، در ا  کمال ین برایه در عقد قرار گذاشته باشند تمام حاصل زمکن باشد یبطالن مزارعه ا
 یاجیـ سـت و بـه مصـالحه هـم احت    یار نکـ گر طلبیرت و مخارج درا بابت اج یزیشاورز چکصورت 

 یاند تمـام محصـول بـرا   ه در ضمن عقد قرار گذاشتهکن جهت باشد یز اگر منشأ بطالن ایست و نین
نـدارد و صـلح هـم     یچ طلبـ یگر، هیاز بابت اجاره و مخارج د کن صورت مالیشاورز باشد، در اک

صـاحب   آنکـه مگـر   ،ه تخم مـال اوسـت  کاست  یسک یست و در هر دو فرض محصول برایالزم ن
 رده باشد. کمنتقل  یق صلح به ویا از طریرده کهبه  یگریبه د راآن تخم

9518 مسئلۀ  شـت،  کعقـد مزارعـه و شـروع     یپس از برقـرار  یشاورز باشد ولکاگر تخم مال
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 ایـ بـا اجـرت    -باشـند یو هم زارع راضـ  که هم مالک یبفهمند، مزارعه باطل بوده است، در صورت
ن یبه ماندن محصـول در زمـ   کاگر مال یال ندارد، ولکبماند، اش ین باقیمحصول در زم -جرتابی
او،  یا در صـورت ضـرر بـرا   یـ زارع ضرر نداشته باشد  یدن آن برایه چک ینباشد، در صورت یراض

ن یصـاحب زمـ   یا مانـدن محصـول بـرا   یـ ن هم ضرر داشته باشد و یصاحب زم یماندن محصول برا
ز حاضـر بـه   یـ حاضر نشود بدون پرداخت اجرت اجازه دهـد و زارع ن  کمال یول ضرر نداشته باشد،

دن محصـول  یـ شاورز را وادار بـه چ کتواند ین میزم کن صور، مالیاهمۀ پرداختن اجرت نباشد در 
بـه   یزیـ ه چکـ هم باشـد   یشاورز اگر راضکه کده باشد و بلیاگر فصل برداشت آن نرس یحتّ ،ندکب

دن یاگر چ ین را به او بدهد ولیماندن زراعت بر زم ۀند تا اجازکاو را وادار تواند یبپردازد نم کمال
ضـرر باشـد و   بـی  کمالـ  ین بـرا یزمـ  یماندن آن بر رو یزارع ضرر داشته و از طرف یمحصول برا

ند و اگر کقبول  کمالکه  آنست به پرداخت اجاره متعارف باشد، اظهر و احوط یشاورز هم راضک
اگر خـود   یند، ولکردن کم شرع او را وادار به قبول کق مراجعه به حاید از طریرد، زارع باکقبول ن

نـد تـا محصـولش در    کشـاورز را وادار  کحق ندارد  کن بماند، مالیشاورز نخواهد زراعت در زمک
شـاورز ضـرر نداشـته    ک ین بـرا یماندن محصـول در زمـ   آنکهمگر  ،بماند و اجاره بپردازد ین باقیزم

شاورز کز از یاجرت در حدّ متعارف ن یحتّ کشود و مال کمال یب ضرر برادن آن موجیباشد و چ
 کرد، مالـ کـ ند و اگر قبول نکد قبول یشاورز باکه ک آنست ن صورت اظهر و احوطینخواهد، در ا

 ند. کدن محصول بیگذاشتن و نچ یط، او را وادار به باقیم شرع واجد شراکق مراجعه به حایاز طر

9512 مسئلۀ زمـان بـا آن   ا همیات کشاورز قبل از زمان تعلّق وجوب زک اگر قرارداد مزارعه با
دام جداگانـه،  کـ شاورز هر دو به حدّ نصاب برسد، واجب است هـر  کن و یباشد و سهم صاحب زم

ات واقـع شـده باشـد،    کـ اگر قرارداد پس از زمان تعلّق وجوب ز یول ،ات سهم خود را بپردازندکز
 صاحب تخم است.  ۀعهدات زراعت بر کز

9550 مسئلۀ یارهـا کو تخم و  یکی ۀعهدشت بر کن و ینند زمکر قرارداد مزارعه شرط اگر د 
 نند. کد عمل یح است و مطابق شرط بایباشد، صح یگرید ۀعهدگر بر ید

9553 مسئلۀ  ن یزراعت در زم یهاشهیردن محصول و اتمام مدّت مزارعه، رکاگر بعد از جمع
شـاورز اعـراض و   کن و یزمـ صـاحب  چنانچه  شه حاصل دهد،یبماند و سال بعد دوباره همان ر یباق

م یان هـر دو تقسـ  یـ ه محصول سال دوم هم مانند سال قبل، مک آنست رده باشند، اظهرکصرف نظر ن
ه کـ رده باشـند  کـ شرط  آنکه، مگر یا مال شخص ثالثیو  یکیا مال یشود، چه بذر مال هر دو باشد 

ردم از آن اعـراض  م نوع، اگر یتین وضعیه در چنکست یشه نیفقط در حاصل است و در ر کاشترا
ننـد طبعـاً مطـابق    کیر نمـ کـ ن گونـه ف یـ م صورت اعراض دارد و اگر متعارف مردم اکفهمند، حیم

ه عـرف از آن اعـراض صـاحب بـذر را     کـ ه تخم مال اوست، مگر آنکاست  یسکشه مال یقواعد ر
 یرده ولـ کـ ن اسـت و اگـر صـاحب بـذر اعـراض      یشه مال صاحب زمین صورت ریه در اکبفهمد، 

رده کـ ن اعراض ین است و اگر صاحب زمیشه مال صاحب زمیر ،رده باشدکن اعراض نیمصاحب ز
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هـم در ظـاهر و هـم در بـاطن و      ،شه مال صاحب بذر استیرده باشد، رکصاحب بذر اعراض ن یول
چون اعـراض   یشه مال صاحب بذر است ولیاگرچه مطابق قواعد ر ؛رده باشندکاگر هر دو اعراض 

 ن حـال احـوط  ین باشد در عـ یشه مال صاحب زمین فرض ریدر اکه  آنست رده، ظاهرکدا یتحقّق پ
 نند. کهر دو مصالحه که  آنست

9559 مسئلۀ ن چند نفر باشد، مثالً یز است بیه جاکبل ،ان دو نفر باشدیست فقط میمزارعه الزم ن
ل یگـر وسـا  یدار دعهـده  یبذر را متقبل شـود و چهـارّم   یشت، سوّمک یگرین، دیزمدار عهده یکی
ش از دو نفـر بـودن   یز است و اگر بخواهند در صورت بین هم جایش از ایب حتی ود وش یشاورزک

 نند، بهتر است. کمصالحه 

9551 مسئلۀ ق یـ اسـت از طر  یافکه کمزارعه دهنده باشد، بل کن ملیست زمیدر مزارعه الزم ن
 باشد.  یمنافع و بهره بردار کاجاره و مانند آن مال

9551 مسئلۀ س کـ شت معلوم شود بذر مال کوع عقد مزارعه و پس از شر یاگر بعد از برقرار
ن یاجـرت زمـ   عنـوان بـه   یزیـ سـت نـه چ  یبوده، محصول مال صاحب بذر اسـت و او الزم ن  یگرید

شاورز باشد و صاحب کننده خود کاگر غصب  یاجرت، ول عنوانبه شاورز کبه  یزیبپردازد و نه چ
ن غاصـب باشـد و   یزم ن را به صاحب آن بپردازد و اگر صاحبیزم ۀد اجاریشاورز باکن نداند، یزم
غاصـب باشـد و    یشـاورز را بـه او بپـردازد و اگـر شـخص سـوّم      کد اجرت عمل یشاورز نداند، باک
ن را بپردازد و هم اجـرت عمـل   یزم ۀد هم اجارین ندانند، بنا به اظهر غاصب بایزم کشاورز و مالک
 شاورز را بدهد. ک

  
 ام مساقاتکاح

9555 مسئلۀ دار ه بـاغ کـ ب یـ ن ترتیـ غبـان اسـت، بـه ا   دار و باان بـاغ یـ قـرارداد م  یمساقات نوع
ار یـ و پـرورش، در اخت  یاریـ آب ین بـرا یار آنها با اوست، در زمان معـ یا اختیوه و یه مکرا  ییدرختها

ن مثالً نصـف ثلـث،   یمشاع معصورت به  دن محصول سهم خودش رایباغبان قرار دهد تا پس از رس
 آن ببرد.  یهاوهیاز م

9556 مسئلۀ خربـزه،   یهـا ز در بوتهید، چنار و نیدارند، مانند بوه نیه مک ییمساقات در درختها
 عنـوان بـه   یولـ  ،سـت یح نیمسـاقات صـح   عنـوان بـه  اط یـ ، بنا بر احتکو گرم یار، طالبیهندوانه، خ
آن  ه از گـل کـ  یا درختـ یـ ه از بـرگش  کـ مساقات درخت حنا  یول .ح استیا جعاله صحیمصالحه 

 ال ندارد. کنند، اشکیده ماستفا

9553 مسئلۀ مخالف  یاهیهر نوع، سهم ید برایداشته باشد، با یمختلف ۀویم یدرختها یاگر باغ
 . سومیکگر ید یو نوعپنجم یکنوع  کی یگر قرار داد، مثالً براینوع د
9558 مسئلۀ ا یـ به طرف بفهماند  یالمهکدار با هر لفظ و ندارد و اگر باغ ینیمعصیغۀ  مساقات
ند، کن قصد قبول یاغبان هم به همل طرف دهد و بیمساقات تحو عنوانبه  یمعاطاتصورت به  باغ را
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 ند. کیت میفاک

  
  مساقات نیط طرفیشرا

9552 مسئلۀ رد یـ گیو پرورش درختها را به عهـده مـ   یاریه آبک یسکدار، باغبان و، باغکمال
د مال خـود را در  ینبا یعنیه هم نباشد ید سفیط فوق بایار و عالوه بر شرایاخت ید بالغ، عاقل، دارایبا
م کد به دستور حاینبا کز مالین .باشد یول ۀاجازه با ک یمگر در موارد ،ندکهوده صرف یب یارهاک

شرع از تصرّف در اموال خود منع شده باشد و عامل و باغبان هم اگر بخواهد در اموال خود تصرّف 
 ط باشد. یم شرع جامع شراکا ممنوع التّصرّف از طرف حایه ید سفیند، نباک

9560 مسئلۀ ینند و انتهـا را زمـان  کمعلوم  راآن یابتدا گرنند و اکد معلوم یمدّت مساقات را با 
 یالکوه معلوم باشـد، اشـ  یدن میوقت رس یعادّطور به د ویآیمدست به آن سال  ۀویه مکقرار دهند 

 ندارد. 

9563 مسئلۀ مشاع باشد، نصف، صورت به  دیدار بامانند مزارعه، سهم باغبان و باغ در مساقات
 یسـهم باغبـان   یدار و مـابق ها مال باغوهیلو از میکصد  گر قرار بگذارند مثالًیثلث، ربع و اگر با همد

 ند، باطل است. کیار مکه در آنجا کباشد 

9569 مسئلۀ دار بـاغ  یمحصـول بـرا  همۀ ند، کدار و باغبان در عقد قرار مساقات شرط اگر باغ
نـد،  کیار مـ که در آنجا کیدار است و باغبانل است و تمام محصول متعلق به باغباشد، مساقات باط

، مـزد  کگـر باشـد، مالـ   یاگـر بطـالن مسـاقات از جهـت د     یندارد، ول یچ گونه اجرتیه ۀمطالب حقّ
د بـه او  یه باغبان انجام داده است، در حدّ متعارف باکرا  یگرید یارهاکو هرس درختان و  یاریآب

ار ده با بـاغ ک آنست اطیادتر باشد، احتیرسد زیه به او مک یمزدش از مقدار سهمچنانچه  بپردازد و
 ند. کد مصالحه یدر مقدار زا

9561 مسئلۀ    یتوانـد بـرا  یه باغبـان مـ  کـ سـت، بل یدر قرارداد مساقات مباشـرت باغبـان شـرط ن 
در  آنکـه نـد، مگـر   ک کمـ کبـه او   رایگانطور به یسکا یرد یارگر بگکدهد یه انجام مک ییارهاک

 د عمل شود. ین صورت مطابق شرط بایضمن عقد، مباشرت باغبان شرط شده باشد، در ا

9561 مسئلۀ پـس از  عقد قـرارداد   رد وکوه منعقد ید قبل از ظاهر شدن میقرارداد مساقات را با
رشـد   یه براک یاریمانند آب ییارهاکه کدرست است  یدن، در صورتیوه و قبل از رسیظاهر شدن م
 ،اط اسـت یـ ن صـورت مسـاقات خـالف احت   یـ ر ایـ مانده باشد و در غ یاه الزم است باقیو پرورش گ
 آن داشته باشد.  یوه و نگهداریدن میمانند چ یراکاج به یاگرچه احت

9565 مسئلۀ ح یصـح  یوه دهند، وقتیشد مکیه مدّتها طول مک یینهالها یقرار داد مساقات رو
 وه دهد. یه در آن مدّت درخت شده و مکنند ک یطوالن یداد را به قدره مدّت قرارکاست 

9566 مسئلۀ یاریـ آب نـد و بـه  کیا هـوا اسـتفاده مـ   یـ ن یا رطوبت زمـ یه از آب باران ک یدرخت 
وه یـ ا خوب شـدن م یاد یدر ز کهاج داشته باشد یود دادن احتکل زدن و یبه بچنانچه  ندارد، یاجیاحت
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وه یـ ا خـوب شـدن م  یـ اد یـ اگـر در ز  یول ،ح استیمساقات در آنها صح ۀدخالت داشته باشد، معامل
و شمرده لغ یباشد و امر ییغرض عقال یه قرارداد مساقات داراک یدخالت نداشته باشد، در صورت

اگرچه عنوان مساقات مصطلح بر آن گفته  ،ح استیا مصالحه صحیجعاله  عنوانبه آن  ۀنشود، معامل
 نشود. 

9563 مسئلۀ هـر دو   آنکـه مگر  ،زد به همشود ینم راآن نیبنابرا ؛مساقات از عقود الزمه است
فسخ  از آنان حقّ یکیا ینند هر دو کاگر در ضمن قرارداد مساقات شرط چنین هم ت بدهند ویرضا

ز اگر در ضمن یندارد و ن یالکبزنند اش به همه گذاشته شده ک یطبق قراراگر معامله را داشته باشد، 
 یسـ کردن آن کـ وادار  یبرا ینشود و راه یه آن شرط عملکنند کرا شرط  یزیقرارداد مساقات چ

معاملـه   تواندیه به نفعش شرط شده است، مک یسکه او شرط شده، وجود نداشته باشد، آن یه علک
 بزند.  به همرا 

9568 مسئلۀ نش یه ورثه جانشـ کبل ،خوردینم به همند، قرارداد مساقات کباغ فوت  کاگر مال
 ند چند حالت وجود خواهد داشت: کاگر باغبان فوت  یول ،خواهند شد

شـوند،  ین او مـ ین صـورت ورثـه جانشـ   یـ ه در اکدر متن قرارداد نام باغبان شرط نشده باشد،  -3
ر هـم نگرفتنـد و وادار   یـ ردنـد و اج کاگر ورثه عمل ن یراد ندارد ولیردند اکعمل  ن اگر ورثهیبنابرا
ر یت اجیط، از مال میم شرع جامع شراکن نشد، حاکر گرفتن هم ممیا اجیردن کردن آنها به عمل ک

دار مطـابق قراردادشـان   باغبان و بـاغ  ۀن ورثیز بیرد و حاصل آن نیگیم یگرفته و عمل مساقات را پ
 شود. یم میتقس

م شـرع از آن  که حـا کـ نـدارد   یاهکت هم تریر هم نگرفتند و میاگر ورثه حاضر نشدند و اج -9
ن صـورت اصـل قـرارداد    یند، در اکم یدار و باغبان تقسان باغیرد و محصول را میر بگیبرداشته و اج

 است.  یباطل است، چون موضوع مساقات منتف

نـد و پـرورش دهـد،    ک یاریـ باغبـان درختهـا را آب  ه شخص کنند کاگر در متن قرارداد شرط  -1
بزند و دست مزد باغبـان را تـا آن روز برابـر عـرف      به همتواند قرارداد را ین صورت میدر ا کمال

 نند درختها را پرورش دهند. کیر میه آنها اجک یسانکا یباغبان  ۀت دهد ورثیا رضایبپردازد 

9562 مسئلۀ  سـهم خـود    کود، باغبان مالـ شیار مکه محصول آشکدر مساقات از همان وقت
ل شرط یند و مساقات به دلکم فوت یقبل از تقس وه وین اگر باغبان پس از ظاهر شدن میاست، بنابرا

 رسد. یبه وارثانش م یبخورد، سهم و به هممباشرت خود باغبان 

9530 مسئلۀ شـود،  یمطلـق واقـع مـ   صـورت  بـه   ه قـرارداد مسـاقات  کـ  یدر مواقع آنست ظاهر
ه و نصب موتور آب، حفر چاه و اخذ ی، تهیشکوار ی، احداث راه آب، دیشکانال کمانند  ییارهاک

ان یـ از آنهـا بـه م   یرکـ شود و در ضـمن قـرارداد هـم ذ   یرار نمکهر ساله ت که آنمجوّز آن و امثال 
نـدن  کردن آنهـا و کـ ماننـد اصـالح درختـان، هـرس      ییارهـا ک یدار است، ولـ باغ ۀعهدد به یآینم

ا هفته و یا ماه یه معموالً هر سال ک یالزم و ضرور یادن، رساندن انرژود دک، یاریهرز، آب یعلفها
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شود، بـه  ید و شرط نمیآیان نمیاز آنها به م یرکشود و در ضمن قرارداد هم ذیرار مکا هر روز تی
 د عمل شود. یل مطابق شرط باکدر صورت اشتراط، در هر دو ش یباغبان است، ول ۀعهد

9533 مسئلۀ بگـذارد تـا در آن درخـت     یگـر یار دید را در اختن خویزم یسکه کن عمل یبه ا
ن معاملـه باطـل   یند و بنا بر مشهور ایگو« مغارسه»ند و هر چه به عمل آمد مال هر دو باشد، ک یارک

ت هـم مـال اوسـت و اگـر     یـ اشت و تربکن بوده، بعد از ین اگر درختها مال صاحب زمیاست، بنابرا
ح یا به گمان صحیار را انجام داده است کن یا کر مالرده با اجازه و دستوکت یه آنها را تربک یسک

د بپردازد و ی، مزدش را در حدّ متعارف باکاشته و پرورش داده است، مالکبودن معامله، درختها را 
تواند آنهـا را از  یرده، بعد از آن هم مال اوست و مکت یه آنها را تربکاست  یسکاگر درختها مال 

ه درختهـا را در  کـ  یاز روز -ن رایزمـ  ۀند و اجارکد پر یگودالها را با ین درآورده و ببرد، منتهیزم
اورد یرون بین بین بپردازد و اگر خودش حاضر نشود درختها را از زمیبه صاحب زم -اشته بودهکآن 

بـه  نـد و  کنـدن درختهـا   کاقـدام بـه    کند و اگر مالکار بکن یتواند او را وادار به این میصاحب زم
نده شـده را بـه   کاشته شده و کمت درخت یاطاً تفاوت قیبه درخت برسد، احت یبیندن، آسک ۀواسط

ا بـدون  یـ با اجاره  -ندکدرختها را مجبور  کن حق ندارد، مالیصاحب درخت بپردازد و صاحب زم
نـد از طـرق   کح ین معاملـه را تصـح  یـ بخواهـد ا  یسـ کبگذارد. اگر  ین باقیدرختها را در زم -اجاره

ه در صـورت مصـالحه مطـابق قـرارداد صـلح عمـل       کاز آنها صلح است  یکیتواند و یگوناگون م
 رد. کخواهند 

9539 مسئلۀ نداننـد   ین دو نفـر انجـام شـود ولـ    یمغارسـه بـ  صـورت  به  ه قراردادک یدر صورت
د مغارسـه  یـ بگو یکیبطالن، مثالً  یمدّع یگریصحّت باشد و د یمدع یکیا یا باطل، یح بوده یصح

ن حالـت حمـل بـر    یـ ا اجاره بـوده، در ا یمصالحه  عنوانبه د یبگو یگرید یبوده پس باطل است ول
ام قـرارداد  کـ نند، نسبت به قرارداد، احکا هر دو فوت ین یاز طرف یکین اگر یشود، بنابرایصحّت م

 شود. یح مترتّب میصح

  
 ام اجارهکاح

9531 مسئلۀ منفعـت   یه داراکـ را  یزیـ ، چلشیکـ ویـا   ولـی ه انسان، خـودش،  ک آنست اجاره
ن و در یه اوست، به قصد انتفاع در مدّت معـ یعل یمُوُلّ کا ملیل کمو کا ملی او کحالل است و مل

رف از آن انتفاع بماند و ط ین باقیه اصل عک یقرار دهد، طور یگریار دیبرابر مبلغ مشخّص در اخت
خـود را   ۀیـ له نقلیا وسـ یسب و تجارت ک یخود را برا ۀغازونت و مکس یخود را برا ۀببرد، مثالً خان

ا شـخص خـود را   یشت کزراعت و  یخود را برا ۀا مزرعیافراد،  ییجادد وانتقال بار و جابهرت یبرا
از  یریگبهره یرا برا یگریتاب و نوار و ضبط دکا یش یاز فنّ و مهارت و هنر خو یریگبهره یبرا

 ین بـرا یلم گـرفتن، در مـدّت معـ   یس و فـ کع یرابرا یاسکو ع یرداربلمیا دستگاه فیآنها  یمحتوا
 یزیـ ، بـه چ «مستأجر»ننده کبه اجاره  ،«موجر» هقرار دهد. به اجاره دهند یگریار دین در اختیمبلغ مع
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« مـال اإلجـاره  »شـود  یه در برابر اجاره پرداخت مک یو به مبلغ« متعلّق اجاره»شود یه اجاره داده مک
 شود. یگفته م

9531 مسئلۀ عمـالً مقصـود    ه اگـر مـوجر  کبل ،خوانده شود یغه به عربیست صیدر اجاره الزم ن
انجـام دهنـد،    یمعاطـات صـورت  به  ند و اجاره راکش را به مستأجر بفهماند و مستأجر هم قبول یخو

 نند. کد مطابق آن عمل یدرست است و با

  
 ط موجر و مستأجریشرا

9535 مسئلۀ  ر باشند: یط زیشرا ید دارایاز موجر و مستأجر با کیهر 

ش را داشته باشند، یخو ییز حقّ تصرّف در دارایار و نیاخت یبالغ، عاقل، دارا -5و  1و 1و  9و  3
 جازۀا ایآنها  یّه، بدون اجازه ولیا سفیوانه یافراد نابالغ، د وسیلۀبه ردن و اجاره دادن کن اجاره یبنابرا

 یه او را بـرا کـ  یسکردن از کز اجاره یه و نیوانه و سفیآنان بدون در نظر گرفتن مصلحت نابالغ و د
ه حقّ تصرّف در اموال خود را ندارد، باطـل و تصـرّف در   ک یسکا اجاره از ی اندردهکاجاره مجبور 

 آنها حرام است. 

9536 مسئلۀ ند کا مصلحت مالَش، اقدام یت مصلحت او یا سرپرست او، با رعاینابالغ  یّاگر ول
بگـذرد   یال ندارد و اگر مدّت زمانکند، اشک یسکر یر را اجیا خود صغیر را اجاره دهد یو مال صغ
مـدّت  جـزء   ه اگـر آن مقـدار  کـ  یرد، در صورتیمدّت اجاره قرار گجزء  از زمان بلوغ او یو مقدار

 راآن شودیاست و نم یه اجاره به قوّت خود باقک آنست بود، ظاهریاجاره نبود خالف مصلحت م
 هم زد. هب

9533 مسئلۀ تـامّ   ۀنـد یا نمایـ ط یم شـرع جـامع شـرا   کحـا  ۀاجازسرپرست را بدون بی نابالغ ۀبچ
تـوان بـا   یت مصلحت او مـ ینباشد، با رعا یشان دسترسیبدچنانچه  رد وکر یشود اجینم ار او،یاالخت
 ر قرار داد. یحدّاقل سه نفر از افراد مؤمن عادل او را اج ۀاجاز

9538 مسئلۀ     گر یدکـ یت ین مـوجر و مسـتأجر بـدون رضـا    یاجاره از عقـود الزمـه اسـت بنـابرا
 بـه هـم  از آنان حقّ یکیا یه هر دو کنند ک اگر در عقد اجاره شرط یبزنند ول به هم راآن توانندینم

 بزنند.  به همتوانند قرارداد اجاره را یزدن اجاره را داشته باشد، مطابق همان شرط م

9532 مسئلۀ     مـورد اجـاره را بـه     کنـد، مسـتأجر ملـ   کاگر موجر در ضمن عقـد اجـاره شـرط
متعلّـق اجـاره    که تنها خود مستأجر از ملکن باشد یا ظاهر حال و شواهد چنیند کواگذار ن یگرید

نـد و ظـاهر حـال و    کن ین شـرط یاگـر چنـ   یول ،ر را نداردیبه غ یند، مستأجر حقّ واگذارکاستفاده 
اجاره بدهد و در هر صورت اگر بخواهـد   یگریتواند به دینباشد، مستأجر مچنین هم گریشواهد د

 باشد.  کمال ۀاجازد با یل دهد، بایگر تحویرا به فرد د کمل

9580 مسئلۀ خـود   یند، فقـط بـرا  کشود، اگر در ضمن اجاره شرط یم یگریر دیه اجک یسک
ند و اگر شرط ک یگریس دکریست او را اجیز نینشان بدهد، جا راآن ا ظاهر حالیند، کار کطرف 
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 ال ندارد. کند، اشکند و ظاهر هم بر آن داللت نکن

9583 مسئلۀ یاجاره دهد در صورت یگریه مستأجر حق دارد محل اجاره را به دک یدر موارد 
 رده، بدهد چند صورت دارد: که اجاره ک یادتر از مبلغیخواهد به زه بک

، یارکـ د یماننـد سـف   یار با ارزشکد ین صورت بایا اطاق باشد، در ایمورد اجاره خانه، مغازه  -3
ادتر یـ ور ساختمان در آنها انجام دهد تا بـه مبلـغ ز  کد یل و جاها حتّیاز وسا یض بعضیر و تعویتعم

 اجاره دهد. 

 یمقدار آنکهمگر  ،ردیادتر بگیتواند از مستأجر دوّم زیر باشد نمیمورد اجاره شخص اجاگر  -9
 ار انجام داده باشد. کار را خود صاحب کاز 

در آنها انجام  یار با ارزشکه مستأجر اول ک یاب باشد، در صورتیا آسین یاگر مورد اجاره زم -1
رده کـ در آنهـا ن  یار بـا ارزشـ  کـ اگـر   یرد، ولـ یبگ یادتریتواند از مستأجر دوّم مبلغ زیداده باشد، م

 یت و حرمـت وجـود نـدارد ولـ    یـ ممنوع یبرا یم و روشنکل محیه دلک آنست یباشد، اگر چه اقو
 ادتر گرفته نشود. یار با ارزش مبلغ زکه بدون انجام ک آنست دکاط مؤیاحت

حرمـت   یفتن نـه دارا ه گفته شد، در آنهـا اضـافه گـر   کباشد  یر از مواردیمورد اجاره اگر غ -1
 راهت. کاست و نه 

9589 مسئلۀ  دوخـتن   یاط بـرا یـ انجام دهد، مثالً خ یگرید یرا برا یارکر شود یاج یسکاگر
 ،ندکر یمتر اجکار با اجرت کآن  یرا برا یگریتواند دیردن خانه، نمکد یسف یار براکا گچیلباس 
وارهـا را خـودش   یاز د یا بعضـ یـ ار را خودش انجام دهد مثالً پارچه را ببرد کاز  یمقدار آنکهمگر 
آن اجازه  کد از مالیل دهد بایگر تحویند در هر حال اگر بخواهد پارچه و خانه را به فرد دکد یسف
 رد. یبگ

9581 مسئلۀ  نـد و از نصـف   کده هزار تومان اجـاره   یرا مثالً به ماه یاا مغازهیخانه  یسکاگر
 آنکـه شتر اجـاره دهـد بـه شـرط     یب ایتواند به همان مبلغ یگر را میند، نصف دکآن خودش استفاده 

 انجام داده باشد.  یارکدیر و سفیدر آن مانند تعم یارک

9581 مسئلۀ ل شود تا مال او را اجاره دهد. یکو یسکز است انسان از طرف یجا 

  
 شود یاجاره داده مه ک یط مالیشرا

9585 مسئلۀ ر باشد: یط زیشرا ید دارایرد بایگیق اجاره قرار مه متعلَّک یزیچ 

 ها را اجاره دادم، باطل است. ا مغازهیها از خانه یکید یبگو یسکن اگر یبرابنا ؛ن باشدیمع -3

 ند. کدا یپ یبر آن آگاه یگریا از هر راه دیند یبب راآن ایمستأجر نسبت به آن علم داشته باشد  -9

 باشد، باطل است.  غیرممکنل آنها یه تحوک ییزهاین اجاره چیبنابرا ؛ن باشدکل آن ممیتحو -1

وه و یـ ها ماننـد نـان، م  ین اجاره دادن خوردنین نرود، بنابرایردن از آن از بکن مال با استفاده یع -1
 ماند باطل است. ینم ین آن باقیه پس از استفاده، عکامثال آن 
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 ین براین اجاره دادن زمین باشد، بنابراکاجاره داده شده، مم کآن ملخاطر به ه ک یااستفاده -5
 ان ندارد باطل است. کدر آن ام شتکه ک یزراعت در حال

 ار اجاره دادن را شرعاً داشته باشد. یاخت کا از طرف مالیباشد  کاجاره دهنده مال -6

9586 مسئلۀ مشاع باشد  کآن مل کز است، چه اجاره دهنده، مالیمشاع جاطور به کمل ۀاجار
 و ثلـث،  ماننـد نصـف   راآن از یسـهم  یباشد ولـ  کتمام مل کا مالیو بخواهد همان را اجاره دهد 

 ۀاجـاز د بـا  یـ ل دهـد با یـ را تحو کگاه بخواهد ملـ در فرض اول، هر یمشاع اجاره دهد، منتهطور به
 ش باشد. کیشر

9583 مسئلۀ وه یاگر م به خصوصال ندارد کآن اش ۀویاز م یریگبهره یاجاره دادن درخت برا
صـالحه  اگـر م  یولـ  ،سـت یح نیوه را متعلق اجاره قرار دهد صحیاگر خود م یول ،وجود نداشته باشد

 بفروشند، بهتر است.  هاوهید و فروش میط خریا مطابق شراینند ک

9588 مسئلۀ شـوهر   ۀاجازبه  یازیر شود و نیگران اجید کودکر دادن به یش یتواند برایزن م
 رد. ید اجازه بگین صورت بایه در اکع شود یر دادن باعث شود حقّ شوهر ضایش اینکهمگر  ،ندارد

   
  جارهاإلط استفاده از مالیشرا

9582 مسئلۀ َّق آن پنج شرط دارد: استفاده از مال االجاره و متعل 

منـافع   یه هم منافع حالل دارد و هم حـرام، اجـاره دادن آن بـرا   ک یزین چیبنابرا ؛حالل باشد -3
 ست و باطل است. یز نیحرام جا

 هانه نباشد. یهوده و سفیپول دادن در برابر آن در نظر مردم ب -9

ن یـی مورد نظر را تع ۀن منفعت حالل داشته باشد، استفادیهند چنددیه اجاره مکرا  یزیاگر چ -1
ا مسـافر  ید بار ببرد یه باکنند کن ییقاً تعیتواند ببرد و هم مسافر، دقیه هم بار مکرا  ینینند مثالً ماشک
 را.  هاآن یا هر دوی

ا چنـد مـاه   یـ چند سال  یند براکن ینند مثالً موقع قرارداد اجاره معکمدت استفاده را مشخص  -1
اط بدهـد،  یـ دوخت لبـاس پارچـه بـه خ    یبرا یسکنند، اگر کنند تا در آن مدّت استفاده کیاجاره م

 در نظر مردم مشخص باشد. آنکهمگر  ،ندکن ید معیزمان را با

ا یـ ه یـ ومیواجـب   یانجـام نمازهـا   یر شـدن بـرا  ین اجینباشد، بنابرا رایگانعمل واجب  آنکه -5
 ست. یز نیز اموات، جایتجه

9520 مسئلۀ آن بعد از انجـام قـرارداد    ینند، ابتداکاجاره را در متن عقد مشخص ن یاگر ابتدا
 اجاره خواهد بود. 

9523 مسئلۀ ماه بعد از بسـتن قـرارداد اجـاره قـرار      کی، مثالً یاجاره را بعد از مدّت یاگر ابتدا
 باشد.  یگریس دکار یح است اگرچه موقع بستن قرارداد، مورد اجاره در اختیدهند، اجاره صح

9529 مسئلۀ د، هـر  یبه مستأجر بگو کنند، مثالً مالکن نیر در متن اجاره مدّت قرارداد را معاگ
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ح یاجـاره صـح  صـورت  بـه   اجاره بپـرداز،  عنوانبه هر ماه فالن مبلغ،  ی، براین خانه نشستیقدر در ا
 یار حرامکند، کخانه اگر بماند و در حدّ اجازه تصرّف اجازه داشتن صاحبخاطر به ست، گرچه ین

ر کـ ه او فکـ بـوده   یحـالت  خانـه در صـاحب  ۀاجـاز بعداً معلـوم شـود    آنکهمگر  ،شده استب نکمرت
چ وجه یست، به هیدانست اجاره نیح است و اگر میاجاره، صحصورت به  ن نوع قراردادیرده اکیم

 ست. یز نیچ وجه تصرّف جاین صورت به هیشد، در اینم یراض

9521 مسئلۀ مانند، یشوندگان چند روز در آن مست وارد یه معلوم نک ییهاهتلها و مسافرخانه
ن یچـون مـدّت معـ    یولـ  ،ال نداردکبدهند، استفاده از آنها اش ینیاگر قرار بگذارند هر شب مبلغ مع

سـت، لـذا صـاحب هتـل و مسـافرخانه هـر وقـت دلـش بخواهـد          یح نینشده است، عنوان اجاره صح
 ند. کرون یتواند مسافر را بیم

  
  مربوط به اجاره ۀمتفرّق مسائل

9521 مسئلۀ ل یـ تحو کان مدّت اجاره موظف است مورد اجـاره را بـه مالـ   یمستأجر پس از پا
 ند. کت او را جلب یا رضایدهد و 

9525 مسئلۀ د معلوم باشد، اگـر از  یپردازد بایوجه اجاره به موجر م عنوانبه ه مستأجر ک یمال
، اگـر از  اش معلـوم باشـد  مانـه ید وزن و پیـ شـود، با یمانه معامله مـ یه با وزن و پکاست  ییزهایآن چ

د معلـوم باشـد و اگـر ماننـد     یـ آن با ۀرد، شـمار یگیه با شمارش مورد معامله قرار مکاست  ییزهایچ
د تـا رفـع   یبه موجر بگو راآن اتیا مستأجر تمام خصوصیند یبب راآن دیوان و خانه است، موجر بایح

 د. شو (غَرَر)جهل

9526 مسئلۀ ا یـ جاره را گندم، جـو  زراعت گندم و جو اجاره دهد و مال اال یرا برا ینیاگر زم
ح یاط، اجـاره صـح  یست بنا بر احتیه فعالً موجود نکگر قرار دهد ین دیا زمین یگر آن زمیمحصول د

 ۀذمـ در  یولـ  ،جاره را گندم و جو قرار دهـد االا مالیاالجاره فعالً موجود باشد اگر مال یست، ولین
 ندارد.  یالکر آن، اشیا غین باشد ینند از محصول آن زمکطرف باشد و شرط ن

9523 مسئلۀ تأجر نداده اسـت، حـقّ   ل مسیتحو راآن هک یرا اجاره داده، مادام یزیه چک یسک
، قبـل از انجـام آن عمـل    ر شده استیاج یانجام عمل یاگر برا چنینهم .وجه اجاره را ندارد ۀمطالب

مثـل  ا جلوتر گرفتن وجه، یرد و یند وجه را جلوتر بگکشرط  آنکهاجرت را ندارد، مگر  ۀحقّ مطالب
وجـه قبـل از انجـام     ۀت مطالبن صوریمتعارف باشد، در ا ی، امریابیو حجّ ن یجاریاست ۀروزنماز و 
 ال ندارد. کعمل اش

9528 مسئلۀ رد و چـه  یـ ل نگیـ ل مستأجر دهد، مستأجر چـه تحو یاگر موجر مورد اجاره را تحو
مـورد   آنکـه گـر  م ،د مبلغ اجاره را بپـردازد یند، باکده نآن استفا تا آخر موعد از یول ،ردیل بگیتحو

ست آن وجـه  ین صورت الزم نیه در اک، فتدیت استفاده بیاز قابل یلّکطور به مستأجر یوتاهکبدون 
 را به موجر بپردازد. 
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9522 مسئلۀ اط داده بدوزد از یه به خک یاا مثالً پارچهین برود یرده از بکه اجاره ک یزیاگر چ
ز در یـ رده باشـد و ن کـ ن یوتـاه کز یـ از آن چ یاط در نگهداریا خیه مستأجر ک ین برود، در صورتیب

 ست. یرده باشد، ضامن نکن یروادهیاستفاده از آن افراط و ز

9600 مسئلۀ  ر در وقت مقرر حاضر شود، مبلـغ وجـه   ینند و اجکر یاج یارک یرا برا یسکاگر
 ند. کار ک یگریا دیخودش  یبرا اینکها یار بماند کیاگرچه آن روز ب ،ار استکاجاره را طلب

9603 مسئلۀ از زمان اجاره، معلوم شـود اجـاره    یا بعد از گذشتن مقداریدن اگر بعد از تمام ش
ل گرفتـه و در قـبض و   یـ ن مـورد تعلـق اجـاره را تحو   یه مسـتأجر عـ  کـ  یباطل بوده است، در صورت

بپردازد چـه   کاالجاره را در حدّ متعارف و معمول به مالد مالیباکه  آنست یاو باشد، اقو یالیاست
اجـرت متعـارف را بـا    کـه   آنسـت  دکـ اط مؤیـ احت یشتر، ولیب و چهاشد متر بکاالجاره از مقدار مال

 نند. کگر مصالحه یدکیبپردازند و مازاد را با  کرا به مال کنند و مقدار مشترکسه یجاره مقااإلمال

9609 مسئلۀ یبفهمد مغبون شده اسـت، در صـورت   ا مستأجریموجر  ،اگر پس از قرارداد اجاره 
اگـر در ضـمن    یبزنـد، ولـ   بـه هـم  توانـد اجـاره را   یمغبون م ه در وقت قرارداد توجّه نداشته، فردک

زدن اجـاره را ندارنـد،    بـه هـم  ان و غبن هم حقّ یه در صورت ضرر و زکرده باشند کقرارداد شرط 
 بزنند.  به هم راآن توانندیگر نمید

9601 مسئلۀ ه اصـالً  کـ خـراب شـود    یمتعلّق اجاره طـور  کاگر قبل از زمان شروع اجاره، مل
اند، مورد استفاده نباشد، اجاره خود به خود باطل اسـت  ردهکه ک یا مطابق شرطیاشد قابل استفاده نب

ه اسـتفاده از آن بـه   کـ شـود   یاگر طور چنین. همردیگیرا مستأجر به موجر داده پس م یو اگر پول
به تواند اجاره را ین حالت هم مستأجر مین شود، در اکمتر از آنچه در اجاره گفته شده ممکمقدار 

 بزند.  هم

9601 مسئلۀ قابـل   وجـه  چیهـ به ه کخراب شود  یمدّت اجاره، متعلق اجاره طور یاگر در اثنا
مانـده باطـل اسـت و     یاند نباشد، اجاره نسبت به مـدّت بـاق  ردهکه شرط کا آن طور یاستفاده نباشد 

 رده، اجرت متعارف را بهکه استفاده ک ینسبت به مقدار بزند و به همرا  هاجار کل تواندیمستأجر م
 ند. کت یرا هم بهتر است رعا 9609 مسئلۀور در کاط مذیدر ضمن احت .بپردازد کمال

9605 مسئلۀ ند، ضامن است. کع یضا یرا بسازد ول یزیاگر صنعتگر چ 

9606 مسئلۀ ند، چه مزد گرفتـه  کوان را حرام یرا ببرد، ح یوانیر شده سر حیه اجک یاگر قصّاب
 به صاحبش بپردازد.د یوان را بایده باشد، ضامن است و پول حیسر بر رایگانو چه 

9603 مسئلۀ از  یکـ یه دو اطـاق دارد،  کـ  یاق اجاره خراب شود، مثالً خانهاز متعلَّ یاگر قسمت
 ند: کیدا میدو صورت پ مسئلهن حالت یش خراب شود، در ایاطاقها

ن یـ ه در اکـ ه خـراب نشـده بـود قـرار گرفتـه باشـد       کـ ن ساختمان یاگر اجاره فقط بر همان ع -3
رده در حـدّ متعـارف اجـاره    کـ ه اسـتفاده  کـ  یتأجر نسبت به آن حدّصورت اجاره باطل است و مس

 ند. کعمل  9609 مسئلۀ اطیبهتر است مطابق احت پردازد ویم
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ن صـورت اگـر   یـ مانده باشـد، در ا  یق اجاره باقنداشته و متعلَّ یتیچ خصوصیه یساختمان قبل -9
اسـته نشـود، اجـاره باطـل     کتأجر چ وجه از مقدار مورد اجـاره مسـ  یموجر فوراً همان را بسازد و به ه

 یه مقدارکشد کطول ب یبزند، امّا اگر ساختن آن به قدر به هم راآن ست و مستأجر هم حق نداردین
اجـاره را از اول  همۀ آن مقدار باطل است و مستأجر حق دارد  ۀن برود، اجاریمستأجر از ب ۀاز استفاد
رت در حدّ متعارف بدهد و بهتـر اسـت مطـابق    رده، اجکه استفاده ک یبزند و نسبت به مقدار به هم
 ند. کعمل  9609 مسئلۀاط یاحت

9608 مسئلۀ َّند: کیدا میدو صورت پ ،ندکغصب  یسکق اجاره را اگر متعل 

ن صورت مستأجر حـق دارد اجـاره   یرد غصب شود، در ایل بگیمستأجر تحو آنکهاگر قبل از  -3
ه در ک ین را در مدتیع ۀاجار یول ،نزند همبه ا یرد یبه موجر داده پس بگ یبزند و اگر پول به همرا 

 رد. یدست غاصب بوده از موجر بگ

زدن  به هـم ن صورت مستأجر حقّ یند در اکغصب  راآن یسکل به مستأجر یاگر پس از تحو -9
ن در دسـت  یه عکرا  یمتعارف مدّت ۀاجارکه ن است یه دارد اک یقرارداد اجاره را ندارد و تنها حق

 رد. یبگغاصب است از غاصب 

9602 مسئلۀ َّا یـ مدّت اجاره تمام شود بـه خـود مسـتأجر     آنکهق اجاره را قبل از اگر موجر متعل
 ؛د بـه فروشـنده بپـردازد   یـ ان وجه اجاره را باکماکخورد و مستأجر ینم به همر او بفروشد، اجاره یغ

ل یر تحودایبه خر راآن ر مستأجر بفروشند، حق ندارد قبل از تمام شدن مدّت اجارهیاگر به غ یمنته
 دهد. 

9630 مسئلۀ  ا مسـتأجر و  یـ الزم است، اگر موجر  یقرارداد اجاره از قراردادها اینکهبا توجّه به
رد و در متن قرارداد شرط شده باشـد  یمستأجر بم آنکهمگر  ،شودیرند، قرارداد باطل نمیا هر دو بمی

له باشد و  یموصمثالً  ،نباشد کاگر موجر مال چنین. همندکن استفاده ید از آن عیشخص مستأجر با
ن یـ ز مـال او باشـد، در ا  یـ ه تا شخص موجر زنـده اسـت منفعـت آن چ   کرده باشد کت یوص یگرید

شود و اگـر  یرد، اجاره از وقت مردن او باطل میصورت اگر موجر قبل از تمام شدن مدّت اجاره بم
 یقبلـ  کماله بعد از مرگ ک یشود و وجه اجاره مدّتیند درست مکد ییآن اجاره را تأ یفعل کمال
 شود. یداده م یفعل کمانده بود، به مالیباق

9633 مسئلۀ  ه بنّـا  کـ  یرد، در صـورت یـ ارگر بگکاو  یه براکند کل یکار بنّا را وکاگر صاحب
د بـه  یـ آن بر او حرام است و با یادیارگر بدهد، زکرد به یگیار مکه از صاحب ک یمتر از مقدارک

ل یـ ه ساختمان را ساخته و تحوکر نشود یجار اکاز طرف صاحب  آنکهمگر  ،ار برگرداندکصاحب 
ل یـ تحو یگـر یا به دیه خودش مباشرتاً بسازد کار را بگذارد ین اختیخود ا یه از ابتدا براکبل ،بدهد
نـد و  کواگذار  یگریبه د یمترکرده به مقدار که اجاره ک ین صورت اگر از آن مقداریدر ا ،دهد

مانـد حـالل   یاو مـ  یه بـرا ک یادیام بدهد، زت صرف، انجیریاگرچه مد ی،ار با ارزشکخودش هم 
ل یـ ن قبیـ رد از ایپـذ یتها، ارگانها و نهادها صورت مـ کن شریه امروزه بک ییهایارکمانیاست. نوع پ
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 هستند. 

9639 مسئلۀ فن و که و غسل و یومیواجب  یانجام نمازها یر شدن برایاط واجب اجیاحت بر بنا
 -ه مسـتحب اسـت  کـ -مقـدّمات آنهـا    ردنکـ فراهم  یر شدن برایاج یول ،ستیح نیت، صحیدفن م

، ی، شهرسـاز یک، ماننـد پزشـ  یخدمات یاجتماع یارهاک یر شدن برایال ندارد و استخدام و اجکاش
 ال ندارد. ک، نظافت شهر و امثال آن اشیسازهع، رایصنا

9631 مسئلۀ  نـد و او هـم   کرنـگ   یکرا مش یاه مثالً پارچهکند کر یرا اج یرنگرز یسکاگر
بزنـد، حـق نـدارد از     یگـر یند و اگر بر خـالف قـرار رنـگ د   کارداد عمل د مطابق قریند، باکقبول 

مـت  یپارچه از ق یمت فعلیردن، قکن رنگ یه اگر به سبب همکند، بلکمطالبه  یزیصاحب پارچه چ
 مت ضامن است. یمتر شده باشد، به مقدار نقصان قک یاصل

9631 مسئلۀ ارت یـ ز را ا چند نفر، قبـور ائمّـه  ی کیر شود، از طرف یز است انسان اجیجا
 عنـوان بـه  ا چنـد نفـر   یـ  کیـ ز است از قِبَل یه جاک یشان به حجّ رود، همان طوریا از طرف ایند ک
ز اسـت انسـان خـودش حـجّ     یز جـا یـ ارت انجـام دهـد و ن  یـ ا زی ی، حجّ مستحبرایگانابت، تبرّعاً و ین

 راآن را انجام دهد و ثـواب  و قبور شهدا ، ائمّهامبر بزرگوار اسالمیارت پی، زیمستحبّ
 ند. که خواهد اهدا کبه هر 

  
  یام سرقفلکاح

9635 مسئلۀ ردن کارکـ ه از بـودن و  کـ سـب  کمـت محـل   یش قیعبارت اسـت از افـزا   یسرقفل
سب تعلّق دارد و چون مستأجر حضـور  کبه محل  ید و اساساً سرقفلیآیم وجودبه مستأجر در آنجا 
مربـوط بـه همـان     راآن چـون  آن ارزش قائل اسـت و  یداند، برایمت میش قین افزایخود را منشأ ا

ا یـ نـد  کرون یـ توانـد او را ب یه موجر نمکشناسد یم کمال یداند پس خود را به نوعیسب مکمحل 
در  یان متمـاد یسـب سـال  کمحـل   کیشود یده میل فراوان دین دلیمت اجاره را باال ببرد و به همیق

ن برابـر  یور چنـد کر محل مـذ ینظاه ک یدر حال ،ماندیم یسابق باق ۀدست مستأجر با همان مبلغ اجار
 ۀاجـار  یکی ،شودین نوع محلها دو گونه اجاره پرداخت میپردازند، در واقع در ایآن وجه اجاره م

ه در کـ شود یداده م یسکه به آن ک یسرقفل یگریشود و دیپرداخت م یه به صاحب اصلک کمل
رده کـ جـاد  یرا هـم او ا مغـازه   یو واقعـ  یسب است و به گمان خود ارزش اصـل کآن محل مشغول 

 است. 
9636 مسئلۀ ز یز حـالل و جـا  یـ ن یباطل و حرام و بعضـ  یه بعضکاست  یاقسام یدارا یسرقفل
 ر است: یب زیه به ترتکاست 

ل یـ ن دلیمت آنجا شود و بـه همـ  یاد شدن قیش و زیسب موجب افزاکبودن مستأجر در محل  -3
بخواهد  یسرقفل عنوانبه را  یبلغه پس از اتمام مدّت اجاره، مکقائل بشود  یخود حقّ یمستأجر برا

ن محلّلـه  یدام از عنـاو کـ چ یحرام است و تحت هـ  ین نوع سرقفلیرد، ایبگ کاز موجر و صاحب مل
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ه در هـر مـورد مـوجر و    ک آنست یت سرقفلیت و عدم مشروعیمشروع کچون مال .ردیگیقرار نم
داشـته باشـد، در    ردن وجـه اجـاره را مطـابق معمـول    کـ ه و اضـافه  یـ بخواهد، حقّ تخل کصاحب مل

د و نه حاضـر اسـت محـل را    یزابیفه بر زور، نه حاضر است وجه اجاره را یکه مستأجر با تک یصورت
 .سـت یز نیجـا  کت مالـ یسب در آن محل بدون رضـا کگرفتن و  ین موارد سرقفلیند، در اکه یتخل
 که ملـ یخلردن وجه اجاره و تکحقّ اضافه  ،مطابق ضوابط که صاحب ملک ین در هر موردیبنابرا

 ز و حالل است. یسب در آنجا جاکگرفتن و  یرا دارد، سرقفل

 عنوانبه را  یت خود مبلغیبا رضا کاست و صاحب مل یه هنوز وقت اجاره باقک یدر موارد -9
ن قسم از یند، اکه یمدّت را ببخشد و محل را تخل ۀماند یازد تا مستأجر باقدپریبه مستأجر م یسرقفل
 ل است. مشروع و حال یسرقفل

نـد فقـط   کگـر شـرط   یا عقـد الزم د یـ و موجر در ضمن قرارداد اجـاره و   کصاحب مل اینکه -1
پردازد یبه موجر م یسرقفل عنوانبه را  یمستأجر مبلغ یول ،ندکمستأجر خود از مورد اجاره استفاده 

حـالل   ز ویز جـا یـ ن ین نوع سرقفلیاجاره دهد، ا یگریتا او اجازه دهد مستأجر محل را به شخص د
 است. 

را به او اجـاره دهـد،    یرد تا محلّیاز مستأجر بگ یتحت عنوان سرقفل یاگر موجر بخواهد مبلغ -1
ز اگر مسـتأجر  یشود و نیمال االجاره محسوب مجزء  قتیز حالل است و در حقین ین نوع سرقفلیا

رد و یبگ یسرقفل عنوانبه را  یمبلغ یگریتواند از آن دیرا داشته باشد، م یگریحقّ اجاره دادن به د
بنـا بـر    ،ردیـ بگ یادتریـ باشـد و بخواهـد مبلـغ ز    یخودش بـاق  ۀاگر وقت اجار یبه او اجاره دهد، ول

 رات انجام داده باشد. یمانند تعم یارکد در آن محل یبا یاط به نوعیاحت

 خواهدیجاست و نمه در آنک یمستأجر مادامکه اگر در ضمن قرارداد اجاره شرط شده باشد  -5
ز حـقّ  یـ ند و موجر نکاد نیاجاره دهد و مبلغ اجاره را هم ز یرا به و کند، موجر ملکه یآنجا را تخل

گـر،  یا شـخص د یـ توانـد از مـوجر   ین صورت مسـتأجر مـ  یرن مستأجر را نداشته باشد، در اکرون یب
ا یـ ردد رد و دوباره آن حق به موجر بگیدر برابر حقّ اسقاط شده موجر بگ یسرقفل عنوانبه  یمقدار
 ند. که یمحل را تخل اینکه

9633 مسئلۀ د پـس از  یـ ند، باکیرا اجاره م یزید و شرط چیه انسان بدون قک یدر تمام موارد
جا حاضر به قرارداد مجدّد نباشد آن به صاحبش بازگرداند و اگر صاحب راآن تمام شدن وقت اجاره

رده و کار کدر آنجا  یمدّت اینکه ۀانتواند به بهین مستأجر نمیبنابرا .ردکتوان او را به زور وادار ینم
را از  یشود، مبلغـ یساد مکارش کند ک که اگر آنجا را ترکند کا بهانه یبوده است و  کدر آن مل

 یتوانـد در آن تصـرّف  یرده اسـت و نمـ  کـ رد حـرام  یـ ند و اگر بگکافت یدر یسرقفل عنوانبه  کمال
 جرت آنجا در حد متعارف است. ند غاصب و ضامن اکن یرا خال کن فرض اگر ملیدر ا .ندکب

9638 مسئلۀ ّکگر با صاحب ملیا عقد الزم دیند و در ضمن عقد اجاره کرا اجاره  یاگر محل 
مت اجاره را باال نبرد و در ضمن مستأجر حق داشته باشد محل یند مثالً تا مدّت پانزده سال قکشرط 
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الـث، اجـاره داد،   ن محـل را بـه شـخص ث   یـ ند اگـر مسـتأجر ا  کز شرط یاجاره دهد و ن یگریرا به د
واگـذار   یند و اگر آن شخص سوّم بـه فـرد چهـارم   کبا او مانند مستأجر اول برخورد  کصاحب مل

ن یـ ند و اجـاره را بـاال نبـرد، در ا   کبا آن شخص چهارّم مثل شخص دوّم رفتار ب کرد، صاحب ملک
از  مـثالً  یلسـرقف بـه عنـوان   هـم   یاجاره دهد و مبلغـ  یگریتواند محل را به دیفرض مستأجر اول م

 یهـم بـه چهـارّم    یرد تا دست از آن محل بـردارد و مسـتأجر دوّم بـه سـوّم و سـوّم     یمستأجر دوّم بگ
رد و مشـروع و حـالل   یـ بگ یحـقّ سـرقفل   ین واگـذار یل دهد و در برابر این قرار را تحویتواند ایم

 است. 

9632 مسئلۀ  اجاره  ند مبلغکگر، با موجر شرط یا عقد الزم دیاگر مستأجر در ضمن عقد اجاره
ند کا شرط یز از آن محل نداشته باشد یرا ن یمثالً ده سال، باال نبرد و حقّ اخراج و ینیرا تا مدّت مع

ند کبعد هم اجاره  یرده، در سالهاکه اجاره ک یمستأجر حق داشته باشد تا ده سال مثالً به همان مبلغ
بـه  ا یـ ل محـل  یـ تحو عنـوان ه بتواند ین صورت مستأجر میند، در اکن شرط را قبول یو موجر هم ا

، یگـر یا از دیـ از حقّ خـود، از خـود مـوجر     یا صرف نظر از مقداریصرف نظر از حقّ خود  عنوان
 رد و آن حالل و مشروع است. یبگ یسرقفل عنوانبه  یمبلغ

9690 مسئلۀ  بعد  که ندکشرط  کگر، با مالیا عقد الزم دیاگر مستأجر در ضمن قرارداد اجاره
ند، اگر مستأجر حاضـر  کهم قبول  کجار با او باشد و مالیت استیقّ اولواز تمام شدن وقت اجاره ح

ن صـورت مسـتأجر حـق دارد از    یـ را ندارد و در ا یگریحقّ اجاره به د کمال ،ردن باشدکبه اجاره 
 ند.کگرفته و آن حق را اسقاط  یسرقفل عنوانبه  یگر، مبلغیس دکا ی کمال

  
 ام جُعالهکاح

9693 مسئلۀ ه کـ  یارکـ در برابـر انجـام    یلّـ کطـور  به این یشخص معه انسان با ک آنست جعاله
دا یمرا پ ۀس گمشدکد هر یرا بپردازد، مثالً بگو ینیه مال معکداد ببندد دهند، قراریاو انجام م یبرا
ن مقـدار از محصـول مـال    یـ ارد، اکـ ن را بین زمـ یس اکد هر یا بگویدهم یند فالن مبلغ را به او مک

گـر، فـالن مقـدار بـه او     ید یزهـا یا چیـ ها وهیند، از مک یاریس و آبن باغ را هریس اکا هر یاوست 
ار را انجـام  کـ ه آن کـ  یسـ کبدهد، جاعـل و بـه آن    یگذارد مالیه قرار مک یسکپردازم. به آن یم
ه اجـاره از عقـود   کـ ن اسـت  یـ ان جعاله و اجاره وجـود دارد، ا یه مک یند. فرقیگویدهد، عامل میم

ر یـ ه او را اجکـ  یسـ کنـد و آن  کار را شـروع  کر یاجاره الزم است اج الزمه است و پس از قرارداد
ار را انجـام ندهـد و تـا    کـ تواند آن یدر جعاله عامل م یول ،ز واجب است مزد او را بپردازدیرده نک

 ست.یار نکار را انجام ندهد، جاعل بدهکعامل 

  
 ط جُعالهیشرا

9699 مسئلۀ رداد ببنـدد و شـرعاً ممنـوع    ار قـرا یـ قصـد و اخت  بـا د عاقل و بالغ باشـد و  یجاعل با
ز آن یـ و ن یولـ  ۀاجـاز ه بدون یر عاقل و سفیفرد نابالغ، غ ۀن جعالیالتّصرّف در مال خود نباشد، بنابرا
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 ست. یح نیم شرع ممنوع التصرّف در اموال خود شده، صحکه از طرف حاک یسک

9691 مسئلۀ اشد نب یشرعریو غ ییر عقالید غیداده تا عامل انجام بدهد با ه جاعل قرارک یارک
ن اگر جاعـل  ید انجام بدهد، نباشد، بنابرایگان بایرا ۀه شرعاً انسان خودش مباشرک یز در واجباتیو ن
ا نماز یهوده است، انجام دهد یلغو و ب یارکه کار را کا فالن یس فالن شراب را بنوشد کد هر یبگو
دهـم، جعالـه در آن   یم، فالن مبلغ پول آورد بجارا  -آورد بجاد یه خود انسان باک -ه و واجبیومی

ل مقدّمات آن امر یست و از قبیه واجب نکقرار دهد  یداد جعاله را در اموراگر قرار اما .باطل است
منع جعاله و مانند آن  یبرا یبودن، در آن لحاظ نشده و نصّ خاص رایگانواجب است و مباشرت و 

 ال ندارد. کآن قرار دهد اش ۀو نحو آب ۀیت جعاله را در تهیل میدر آن وارد نشده، مثالً در باب تغس

9691 مسئلۀ یزیـ تنها چ ،ستیعامل الزم ن یه در جاعل الزم است براک یطیدام از شراکچ یه 
انجـام آن شـرعاً و عقـالً،     برایآن عمل را بتواند انجام دهد و  هکن است یه در عامل شرط است اک

صـرّف بـودن در امـوال، شـرط     ز التّیعامل بـالغ، عاقـل وجـا    ین برایوجود نداشته باشد، بنابرا یمانع
ر یـ غ ز ویـ ر ممیـ بچّـه غ  ی، حتّاو یّول ۀاجازبدون ولو فهمد، یه خوب و بد را مک یاست، اگر بچّهین

داد جعالـه  ه جاعـل در قـرار  کـ هسـتند   یزیـ عاقل هم اگر متعلّق جعاله را انجام بدهند، مستحقّ آن چ
ردن کـ جـارو   یدهد و اگـر جعالـه را بـرا   ل بیشان تحویا یّبه ول راآن دیآورده است، منتها جاعل با

 یارکـ انجام دهد و اگر انجـام بدهـد، چـون     راآن تواندیض نمیا حایمسجد قرار داده باشد، جنب 
 ست. یب شده، مستحق جعل نکحرام مرت

9695 مسئلۀ اینکهولو ند کن ید معیگذارد در جعاله به عامل بپردازد، بایه جاعل قرار مک یمال 
گردانـد، مـثالً   یبه جاعـل برمـ   راآن ه عاملکباشد  یزیاز همان چ یجعل حصّه و مقدارصورت به 

س کـ ا هر یدهم، یس اسب مرا به من برگرداند، نصف همان اسب را به او مکد هر یاگر جاعل بگو
د هر یا اگر بگویح است یدهم، جعاله صحیبه او م راآن ۀین جنس را بفروشد، مازاد از اصل سرمایا
ند کن نیات آن برنج را معیخصوص اینکهولو  ،دهمیبرنج را به او م یگونن یند اکار را بکن یس اک

بـه   نـد و کن نیاگر اصالً معـ  یول .ح استیند، جعاله صحکف نیصمقدارش را هم نگفته و تو یو حتّ
اط یـ دهم، بنـا بـر احت  یبرنج به او م یگون کیار را انجام دهد کس فالن کد هر یمطلق بگوصورت 

 ند. کان یامالً بک راآن اتیتمام خصوص اینکهمگر  ،ستیح نیواجب جعاله صح

9696 مسئلۀ  نـد و  کر نکـ ن را در قـرارداد ذ یمبلـغ معـ   یاگر جاعل قرار جعاله را انجام دهد ولـ
ه در ک یااندازه د اجرت آن عمل را به آنیعامل آن عمل را انجام دهد پس از انجام عمل، جاعل با

الم کـ مانند ظـاهر   ینه و شاهدیقر آنکهمگر  ،زدبه عامل بپردا -اجرت المثل -نظر مردم ارزش دارد
ه از کرا  ین صورت مبلغیرده است در اکرا اراده  یمترکه جاعل مبلغ کجاعل، وجود داشته باشد 

 د بدهد. یشود بایده میالم جاعل فهمکظاهر 

9693 مسئلۀ ه کـ  یرده باشـد طـور  کن ییار تعکتمام مراحل  ین شده را برایاگر جاعل مبلغ مع
جاعل  یار تمام نشود براکه اگر کاست  یا مورد طوریشود و ین نمیظر جاعل تأمار نکبدون اتمام 
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هـم انجـام    یمقـدار  اینکـه ولو  ،تمام بگذاردنا ار راکن صورت اگر عامل یندارد، در ا یادهیچ فایه
هـر مرحلـه    ۀبه اندازه کن باشد یاگر مقصود جاعل ا یول .ستیار نکاز جاعل طلب یزیداده باشد، چ

ار کـ ند، جاعل دستمزد کاره رها کمه ین صورت اگر عامل نیرا بپردازد، در ا یار مبلغکر شرفت دیپ
 نند. کشرفت آن خواهد پرداخت، اگرچه بهتر است با هم مصالحه یرا نسبت به پ

9698 مسئلۀ  ن یـ قصـدش ا  یولـ  ،انجام دهد یارکا بعد از آن یاگر عامل قبل از قرارداد جعاله
 ند. کاز جاعل مطالبه  ینجام بدهد، حق ندارد مزدگان ایراصورت به  ار راکه آن کباشد 

9692 مسئلۀ ه عمل تمام نشـده، هـم عامـل و هـم     ک ین مادامیز است، بنابرایجعاله از عقود جا
آن  یه جاعل بـرا ک یارکبزنند منتها نسبت به استحقاق عامل بر اجرت  به هم راآن توانندیجاعل م

 قرار داده است، چند حالت وجود دارد: 

ا یـ بزند  به همن صورت چه جاعل قرارداد را یرده باشد در اکار نکهنوز شروع به عامل  اینکه -3
 استحقاق ندارد.  یزیچ چیند، عامل به هکعامل اقدام ن

ن یـ بزنـد، در ا  بـه هـم  ار، جاعـل قـرارداد را   کـ ند و پس از شروع کار کعامل شروع به  اینکه -9
 د بپردازد. یرده باکار که ک یااندازه صورت جاعل مزد عامل را تا

ردن کـ نـد، اگـر رهـا    کرهـا   راآن ار، در وسط و قبل از تمام شدن عملکعامل پس از شروع  -1
و مـزد آن   یار قبلـ کـ اعـراض از   ،ردنکجاعل نباشد و قصد از رها  یان برایز عامل موجب ضرر و

 ا نسـبت بـه اجـرت   یـ نـه  یرده اسـت، نسـبت بـه آن، از اجـرت مع    که عمل ک یمقدار به عامل نباشد،
ه مصـالحه  کـ  آنست احوط ، گرچهن نشده باشد، استحقاق دستمزد داردیه معک یمتعارفه، در صورت

 نند. ک

ن صورت عامل حـق نـدارد   یجاعل بشود، در ا یان برایردن عامل موجب ضرر و زکاگر رها  -1
ـ    اینکـه رد، عالوه بـر  کجاعل گردد و اگر رها  یان برایند و موجب زکار را رها ک  یبـر جاعـل حقّ
 ان وارده هم خواهد شد. یدارد، ضامن ضرر و زن

9610 مسئلۀ ار کـ ه کـ  اندازه باطل باشد، شخص عامل هر یلیه جعاله به هر دلک یدر هر مورد
ماننـد آن   یه معمـوال بـرا  کـ  یاجرت و مزد یعنیار را دارد، کرده باشد، استحقاق اجرت مثل آن ک
 .سـت یار نکطلب یزینجام دهد چار اکگان ین صورت اگر عامل قصد داشته به رایدهند، در ایار مک
ر کـ ه در قـرارداد ذ کـ است  یزیمتر از آن چکا یشتر یار بکاگر قصد اجرت داشته و اجرت آن  یول

بـه مصـالحه    یاحیـ ن صـورت احت یر اینند و در غکگر مصالحه یشده است، در مقدار تفاوت با همد
 ندارند. 

9613 مسئلۀ بطالن  یگریت و دصحّ یمدّع یکینند و کدا یاگر جاعل و عامل با هم اختالف پ
 صحت است، مقدّم است.  یه مدّعک یسکجعاله شود، قول 

9619 مسئلۀ اجـاره بـوده و   صورت به  ه واقع شدهک یشود، قرارداد یمدّع یکین یاگر از طرف
 اجاره، مقدّم است.  یه جعاله بوده است، قول مدّعکند کادعا  یگرید
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9611 مسئلۀ بوده است منتها جعاله صورت به  ه واقع شدهکن قبول داشته باشند آنچه یاگر طرف
ل داده شـده اسـت   یه جعاله در آن واقع شده، به جاعل تحوک یزیآن چ اینکهنند در کدا یاختالف پ

دهـم و  ین مبلـغ را بـه او مـ   یـ نـد و بـه مـن برسـاند ا    کدا یمرا پ ۀس گمشدکمثالً گفته بوده هر  .ا نهی
ه ک یسکا نه، قول یه است رده و به جاعل رساندکدا یه آن گمشده را پکن باشد یدر سر اشان اختالف
رساندن از طرف عامل وجود  یبرا یترمکل محیدل آنکهعدم وصول است، مقدّم است مگر  یمدّع

 داشته باشد. 

9611 مسئلۀ مطلـق قـرار   صـورت  بـه   شـده گم یایردن اشکدا یپ یبرا یزیو جوا یاگر مژدگان
 ل جعاله است. یدهند از قب

  
 مهیام بکاح

9615 مسئلۀ ا یـ ا دولـت و  یـ ت کا شـر یمه با مؤسسه یب یاضن متقیه بکقرارداد است  یمه نوعیب
ن اسـت بـه   کـ ه ممکـ  یشود، خسارتها و نقائصـ یننده متعهد مکمه یشود و بیبسته م یشخص خاص

بـه  نـد،  کیافـت مـ  یا شـخص ثالـث در  ی یه از متقاضک یا مال او وارد شود، در برابر عوضیشخص 
 ازد. بپرد راآن ننده،کمه یا هر دستگاه بیا مؤسسه و یشخص  وسیلۀ

9616 مسئلۀ مـه یست عقد بیالزم ن یاج به عقد دارد ولیگر احتیمه مانند هر قرارداد دیداد بقرار 
 -معاطـات صـورت  بـه   -یه با هر عملکمه با هر واژه و بلیب یه اگر متقاضکبل ،باشد یعربصورت به 

ه و مه محقق شـد یند، عقد و قرارداد بکننده هم قبول کمه یننده بفهماند و بکمه یمقصود خود را به ب
 ح است. یصح

9613 مسئلۀ ن کـ اگرچـه مم  ،است یمه قرارداد و عقد مستقلّیقرارداد ب که آنست و اظهر یاقو
ا یـ ا ضمانت در مقابل عوض یمعوّضه و  ۀا هبییا صلح در برابر عوض عوض ه است در قالب صلح ب

 د. یآ وجودبه ز یمانند آنها ن

9618 مسئلۀ ار و یـ ل، بلـوغ، اخت ل عقـ یـ ر عقود، از قبیه در ساک یطیمه، عالوه بر شرایدر عقد ب
 ز الزم است: یگر نیاست، چند شرط د تصرّفت از یعدم ممنوع

گـر  یا دولـت و سـازمانها و د  یـ ت کا مؤسّسـه، شـر  یـ ه فـرد هسـتند   کـ  ن دو طرف قراردادییتع -3
 . یو حقوق یقیحق یواحدها

ا یـ ، خانـه  ا باغیما، مزرعه یا هواپی یشتکل، یا اتومبیه شخص است کمه یق بن مورد و متعلَّییتع -9
 گر. یز دیهر چیا مغازه و شخص ثالث و 

ن زمـان  یـی تعچنـین  هم نـد و کمه پرداخت یب ۀنندکد درخواست یه باکن مبلغ و اقساط آن ییتع -1
 پرداخت اقساط. 

ا یـ و ماهانـه   ،ابـد، سـاالنه  ییادامـه مـ   چقدرشود و یشروع م یه از چه زمانکمه ین زمان بییتع -1
 . است یعمر
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شـود، مـثالً آتـش    یآنهـا مـ  دار عهـده ننده کمه یه بکا، خطرات، خسارات و تلفات ن آفتهییتع -5
 شود. یه موجب خسارت مک یزینوع آفت و چ ، هریماریل، غرق شدن، بی، تصادفات، سیسوز

9612 مسئلۀ نـد و  ین اگـر بگو ین شـود، بنـابرا  یـی خسـارت تع  ۀزان و اندازیست میمه الزم نیدر ب
نـد،  کننـده جبـران   کمـه  یدسـتگاه ب  راآن از یا قسـمت یـ تمام خسارت وارد شود  اندازه نند هرکمقرر 

 ح است. یمه صحیند و بکیت میفاک

9610 مسئلۀ نند و کا قبول را اجرا یجاب یتوانند مفاد ایاز دو طرف م کیمه هر یدر قرارداد ب
ه گفتـه شـد   کـ  یطیود و شرایآورند و الزم است تمام ق وجودبه  راآن معاطات و عملصورت به  ای

 قرارداد بر اساس آنها واقع شود. معلوم شود و 

9613 مسئلۀ عمر باشد  ۀمیح است، چه بیمه، صحیط بیود و شرایق یت تمامیاقسام با رعا یتمام
ن و یارمندان دولت، اهل ده، شهر، ماشکماها، یها، هواپیشتکا ساختمانها، یو  یتجارت یاالهاک ۀمیا بی

 مانند آن. 

9619 مسئلۀ ا چنـد نفـر بـا هـم قـرار      ی نندکس یتأس یا، مؤسسهکمشتر ۀیبا سرما یاگر گروه
ح یند، صـح کا آن شخص جبران یدام از آنها وارد شد آن مؤسسه کبه هر  یه هر خسارتکبگذارند 
ا یت کردن شرکمه ینامند و در فرض بیم« مه متقابلیب» راآن ند وکد مطابق قرارداد عمل یاست و با

دام کز است و هر یت بپردازند، جاصاحبان آنها به تجار ۀاجازو با  کمؤسسه، اگر آنها با پول مشتر
هـم از سـود تجـارت     یسهم -مطابق قرارداد -افت خسارت در صورت وقوعیا عالوه بر درکاز شر

 خواهند برد. 

9611 مسئلۀ تعهّـد   یه نوعکقرض است و نه معاوضه، بل عنوانبه مه نه یچون پرداخت اقساط ب
ق یتواند به منظور تشـو یده، مننکمه یا شخص بیت کن مؤسسه، شریگر، بنابرایاست در برابر تعهّد د

 هم به آنان بپردازد.  ین خسارت مبلغیمه، متعهّد شود عالوه بر تأمیان بیمتقاض

9611 مسئلۀ چـه   ،ح اسـت یه قـبالً گفتـه شـد صـح    کـ  یطیود و شـرا یـ ت قیـ مه با رعایقرارداد ب
 شود. یا واقع می -شودیواقع نم یچ خطریا بداند هینده واقع شود یا در آیخسارت محتمل باشد 

9615 مسئلۀ ه ملتـزم بـه آن شـده اسـت عمـل      کاز دو طرف به آنچه  یکیمه یگر در قرارداد با
 بزند.  به هممه را یگر حق دارد بیند، طرف دکن

9616 مسئلۀ ط الزم نبـوده و  یه آن قـرارداد واجـد شـرا   کـ مه معلوم شـود  یاگر پس از قرارداد ب
 د: یآیش میباطل بوده است، چند حالت پ

هـم وارد نشـده باشـد، در     یرده باشد و خسـارت کداخت ناز اقساط پر یزیمه شونده چیب اینکه -3
 ست. یننده نکمه یب ۀعهدهم بر  یزیمه شونده اقساطش را بپردازد و چیست بین حالت الزم نیا

آن  کننـده مالـ  کمـه  ین حالـت ب یـ رده باشد، در اکاز اقساط را پرداخت  یمه شونده مقداریب -9
مه شونده حق ندارد آن مقدار از اقساط یاشد و برده بکرا تحمّل ن یچ خسارتیاقساط است اگرچه ه

 رد. یرده، پس بگکه پرداخت کرا 
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مـه  یرده باشد و پس از پرداخت خسـارت معلـوم شـود ب   کننده خسارت را تحمل کمه یب اینکه -1
نـد چـون باطـل    کمانده را مطالبه  یننده حق ندارد اقساط باقکمه ین صورت بیباطل بوده است، در ا

ه باشـد  کـ مه، فاسد هم یونده واجب است طبق تعهد اقساط را بپردازد چون عقد بمه شیب یول ،است
 موجب ضمان است. 

 

 التکام وکاح
9613 مسئلۀ رده اسـت و آن  کـ امضـا   راآن ه اسالم هـم کاست  ییج و عقالیالت از امور راکو

ار کـ نـد و آن  کتواند انجام دهد و در آن دخالـت  یه خود مکرا  یارکانسان  اینکهعبارت است از 
واگـذار   یگـر یبـه د  راآن ست انسان خود بالمباشـره بـه آن بپـردازد، انجـام    یه الزم نکاست  یورط
ا منزل را از طرف یاو بخرد  یرا برا یند منزلکل یکرا و یسکمثالً  .ند تا از طرف او انجام دهدکیم

 عنوانبه  اینکها یند ک یدعو ۀاقام یا در دادگاه از طرف ویند و کاو عقد  یرا برا یا زنیاو بفروشد 
 ند. کرا امضا  یزیل شود چیکو یسکاز طرف  اینکها یند کل مدافع از او دفاع یکو

9618 مسئلۀ ت انسان در آن شرط نباشده شرعاً مباشرکح است یصح یالت فقط در مواردکو. 
م شـرع جـامع   کمـه و در حضـور حـا   کچون قسم خوردن، شهادت دادن در مح ین در مواردیبنابرا
ه مباشـرت شـخص در   کـ و روزه  -ا مستحبیواجب  -هیومی یمانند نمازها یبدن یط، عبادتهایشرا

ات، کمانند پرداخت ز یمال یست، امّا در عبادتهایح نیالت صحکل گرفتن و ویکآنها شرط است، و
 ندارد.  یالت مانعکخمس و ماننند آنها و

9612 مسئلۀ ه اگر انسان بهکبل ،ستیلفظ الزم ن یو حتّ یعرب ۀغیالت خواندن صکدر قرارداد و 
 رده، مثالً مال خود راکرده و طرف هم بفهماند قبول کل یکه او را وکبفهماند  یقیبه هر طر یگرید
الـت  که بفروشد، وکرد یز آن مال را بگیش بفروشد و او نیه براکبدهد  یسکمعاطات به صورت به 
 ح است. یصح

9650 مسئلۀ د یـ نـد مـثالً بگو  ک یزیـ الت را مشروط بر چکل، اصل وکاگر موکه  آنست اظهر
ه انسـان  کـ  ییارهـا کاگر اصـل   یول .ستیح نی، صحیل من هستیکد تو ویایاز مسافرت ب یسک اگر

ه در حال احـرام حـجّ   ک یسکل شود، مثالً یکو یسکتواند از طرف یقدرت بر انجام آنها ندارد، نم
ل یکو یسکست از طرف یز نیش جایبخواند، براییزناشو ۀغیست صیز نیمحرم جا یاست، چون برا

 ند. ک یقِبَل او عقد را جار شود تا از

   
 لکِّل و مویکط ویشرا

9653 مسئلۀ ل، اگر فقـط  یکنند و وکار اقدام یقصد و اخت باد عاقل باشند و یل، بایکل و وکمو
د یـ ن صـورت با یر ایست و در غیالت، انتخاب شود، بلوغ در او شرط نکعقد قرارداد و یاجرا یبرا

ل یـ کغه ویدهد اگر فقط در خواندن صـ یص میتشخ ه خوب و بد راک یان بچّهیبالغ هم باشد. بنابرا
 ح است. یه خوانده صحک یاغهیطش بخواند، صیبا توجّه به معنا و شرا راآن شود و
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9659 مسئلۀ ندارد.  یسته مانعکه و ورشیالت افراد سفکو 

9651 مسئلۀ ندارد.  یافر مانعکا یر مسلم از طرف فرد مسلمان یالت فرد غکو 

9651 مسئلۀ ا ر شـان انجامالزم بـرای   قدرت ایی کهکارها یحرام  یارهاکانجام برای  توانینم
ز یمحـرم جـا   یه در حال احرام حجّ اسـت، چـون بـرا   ک یسکمثالً  .ل شدیکو یسکندارد، از طرف 

ل شـود تـا از قِبَـل او عقـد را     یـ کو یسـ کست از طرف یز نیش جایبخواند، برا ییزناشو ۀغیست صین
 ند. ک یجار

9655 مسئلۀ او را  یارهاکند تمام کل یکو را یسکن اگر ید معلوم شود، بنابرایالت باکمورد و
مشـخّص   یولـ  ،او را انجام دهد یارهاکاز  یند بعضکل یکرا و یسکز است امّا اگر یانجام دهد جا

دام را کل هر یکار بدهد ویار داشته باشد و اختکن یل چندکمو اینکهمگر  ؛الت باطل استکند، وکن
 ست. یباطل ن ن صورتیالت در اکه وک آنست ل است انجام بدهد، ظاهریه ماک

9656 مسئلۀ ل بدانـد مـتّهم   یـ کو آنکـه مگر  ،ندارد یدفاع از متّهم در دادگاه مانع یالت براکو
 .سـت یز نیالـت از او جـا  کن صـورت و یـ در ا ،در نظر شرع ممنوع است یحق نبوده و دفاع از ویذ

بـه او ظلـم    یگـر یاز جهـت د  یولـ  ،ستین مورد مثالً محق نیل بداند اگرچه متّهم در ایکوچنانچه 
نـدارد و اگـر    یالکنـد، اشـ  کاو دفـاع   یل از حقـوق مشـروع و قـانون   یکن صورت اگر ویه، در اشد
 یل حقّیکه بدون دفاع وک یل باشد، طوریکدن متّهم به حقوق مشروع خود، مشروط به دفاع ویرس

گـردد، دفـاع از او   یمـ محـروم  خـود   یاز حقوق مشروع و قـانون  یحقّیشود و فرد ذیع میاز او ضا
 . واجب است

9653 مسئلۀ  ا، یـ ا از دریـ ند کا یرا اح ین مواتیاز طرف او زم که ندکل یکرا و یسکاگر انسان
 یزهـا ینـد، چ کل یـ کرا و یسـ کند و در هر صورت اگـر انسـان   کد یش صیا پرنده از هوا برای یماه
ح یالـت صـح  کو قانون نباشـد، و  یاسالم ۀومت حقّکه بر خالف مقرّرات حکرد آودست به  یمباح

 ل است. کموّ کل انجام داده ملکت مویل به نیکه وک یز یاست و هر چ

9658 مسئلۀ مگر  ،بزنند به هم راآن توانندین هر دو طرف میبنابرا ،ز استیالت از عقود جاکو
ه از عقـود الزم  کـ اح کـ مـثالً در عقـد ن   .نزنند به هم راآن هکنند کشرط  یدر ضمن عقد الزم آنکه

ا دو یـ ه اگر شوهر سه مـاه  کل شود یکشوهر ونند زن مثالً تا مدّت پنجاه سال از طرف کاست شرط 
ند، زن حق داشته باشد، خودش را مطلّقه کنتخاب ی اگریا اگر شوهر همسر دیاو را نداد  یماه خرج

ان پنجـاه  یـ الـت تـا پا  کن وین صورت اینند شوهر حقّ عزل او را نداشته باشد در اکز شرط یند و نک
 ست. یزدن ن به همو قابل عزل و  یسال باق

9652 مسئلۀ  ل یکخبر عزل به و آنکهپس از  ،ندکیلش را عزل میکل وکه موک یهر مورددر
ار را کل آن یکاگر قبل از رسدن خبر، و یول ،ار را انجام دهدکچ وجه حق ندارد آن ید، او به هیرس

 ح است. یار صحکل عزل شده باشد، آن یکدر باطن و اینکهولو  ،انجام داده باشد

9660 مسئلۀ نـد اگرچـه   کنـار  کالـت خـود را عـزل و بر   کز وتواند ایل هر وقت بخواهد میکو
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 ب باشد. یل غاکمو

9663 مسئلۀ یگـر یه بـه او واگـذار شـده بـه د    کـ را  یارکتواند یل نمکمو ۀاجازل بدون یکو 
اگـر   چنـین هـم  .نـد کتواند عمل یل میکل اجازه داده باشد، مطابق اجازه، وکند و اگر موکواگذار 
 یار طـور کـ ل را هم داده است، مثالً یکتن وگرف ۀل اجازکه نشان بدهد موکباشد  یار طورکظاهر 
 یگـر یبـه د  راآن تواندیل میکن صورت ویندارد، در ا راآن قدرت انجام ییل به تنهایکه وکاست 
رد و یل بگیکر، واجب است از طرف او ویل بگیکمن و یل گفته باشد براکموچنانچه  ند وکمحوّل 

 ند. کل یکرا از طرف خودش و یسکحق ندارد 

9669 مسئلۀ ل اوّل یـ کنـد، و کل یـ کرا از طـرف او و  یگـر یل فـرد د کـ مو ۀاجـاز ل با یکاگر و
اگر  یول .شویباطل نم یالت دوّمکرد ویل اوّل بمیکند و اگر وکالت عزل کرا از و یتواند دوّمینم
توانند یل میکل و هم وکند، هم موکل یکرا از طرف خود و یگریل فرد دکمو ۀاجازل اوّل با یکو

ل دوّم یـ کالـت و کنـد، و کا عزل یرد یل اوّل بمیکن صورت اگر وینند و در اکالت عزل کاو را از و
 شود. یل دوّم هردو باطل میکل اوّل و ویکالت وکرد ویل بمکاگر مو اینکهما ک ،شودیباطل م

9661 مسئلۀ شـود یل هم باطل مکبا مرگ مو اینکهما کشود یل باطل میکالت با مرگ وکو ،
ننـد،  کدا یـ ل جنـون پ کا مویل یکاگر وچنین هم باشد و نداشته یل اطالعکل از مرگ مویکو اینکه

م شـرع او را از تصـرّف در   کسـته شـود و حـا   کل ورشکـ ه موک یشود و در صورتیالت باطل مکو
در  چنینهم .الت او باطل استکالت، موردش تصرّف در اموالش بوده، وکند، اگر وکاموالش منع 

را انجام  یارکالت همان کل خودش در مورد وکموا ین رفته باشد و یالت از بکه متعلّق وک یموارد
اش را بـه فـروش   رده بـود خانـه  کل یکه وک یسک یرده است مثالً به جاکل واگذار یکه به وکدهد 

نـد،  کهبه  یگریمثالً همان خانه را به د ،الت باشدکه خالف وکند ک یارکا یبرساند، خود بفروشد 
 شود. یالت باطل مکن صورت ویدر ا

9661 مسئلۀ ند، چند صورت وجود دارد: کل یکو یارکانجام  یه چند نفر را براک یسک یبرا 

ن صـورت هـر   یـ ننـد، در ا کار اقـدام  کآن  یبرا دام مستقالًکاگر به آنان اجازه داده باشد هر  -3
گـران  یالت دکا عزل شود، ویاز آنها فوت  یکینند و اگر کار اقدام کتوانند بر آن یدام از آنها مک

 شود. یباطل نم

 ید دسـته جمعـ  یـ با یولـ  ،ننـد کاقدام  یارکرده و به آنان اجازه داده باشد به کل یکآنان را و -9
 یگروهـ صـورت  بـه   دیـ ننـد و با کاقدام  ییتوانند به تنهایدام نمکچ ین صورت هینند، در اکاقدام 
 شود. یالت همه باطل مکا عزل شود، ویشان فوت یاز ا یکینند و اگر کعمل 

نند و کد اقدام یبا یا دسته جمعینند کتوانند اقدام یه آنان مستقالّ مکباشد رده کح نیاگر تصر -1
سـت، در  یل چکـ ه نظر موکگر هم مشخّص نباشد ین دینگفته باشد و از قرا یدام سخنکچ یه دربارۀ

 نند. کاقدام  ییتوانند به تنهایدام نمکچ یه هک آنست ز اظهرین صورت نیا

9665 مسئلۀ ا یوانه ید یا هر دو، گاهیل کا مویل یکه وک یدر موارد که آنست اط واجبیاحت
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الـت معاملـه انجـام    کب اثـر داده نشـود و بـا و   یـ دهند، ترتیه انجام مک یاشوند، به معاملهیهوش میب
 رد.ینگ

9666 مسئلۀ قـرار   یزیـ د انجـام بدهـد، چ  یـ ل بایکه وک یارک یل براکاگر مطابق قرارداد، مو
 ند. کود عمل ار واجب است مطابق آن به قرار خکبدهد، پس از انجام 

9663 مسئلۀ ر یـ ا در غیـ نـد  ک یوتـاه کار اوسـت  یـ ه در اختکـ  یامـوال  یل در نگهداریکاگر و
 .ندکد جبران یند و آن اموال تلف شود، ضامن است و باکاند در آن تصرّف ه به او دادهک یااجازه

 نـد و کاند مصرف نه به او اجازه دادهک یر آن جهتیند و در غکن یوتاهکآن  یاگر در نگهدار یول
 د بپردازد. ینبا راآن ست و عوضیند، ضامن نکدا یا نقصان پیتلف شود  یاتفاقطور به

9668 مسئلۀ ر که منک یسکنند، سخن و قسم کدا یالت با هم اختالف پکاگر دو نفر در اصل و
ع و تلف شـدن مـال   یدر ضا یول ،الت مورد اتّفاق باشدکاگر اصل و یول .الت است، مقدّم استکو

ل مقدّم یکنند ادّعا و قسم وکدا ی، اختالف پیل در حفظ و نگهداریکو یوتاهکا در یالت کمورد و
 است. 

9662 مسئلۀ  نندکه نتوانند او را عزل ک یطوربهنند کل یکرا در ضمن عقد الزم و یسکاگر- 
رد منعـزل  کـ ند و اگـر عـزل هـم    کتواند او را عزل یل نمکن صورت مویدر ا -ل بال عزلیکو یعنی
 شود. ینم

9630 مسئلۀ الت اختالف داشته کق ودر متعلَّ یول ،اق نظر داشته باشندالت اتّفکاگر در اصل و
 ا در مقدار موردین بوده است، ید زمیل بگویکو یخانه بوده ول ۀباشد معامل یل مدّعکباشند، مثالً مو

ل یـ کد بـوده و و یـ الـت مق کنـد مـورد و  کل ادّعـا  کا مویثر اختالف داشته باشند کاقلّ و اصورت به 
 ل مقدّم است. کنداشته، قول مو ید و شرطیچ قید مطلق بوده و هیبگو

  
 ام قرضکاح

 ت قرض در اسالمیاهمّ

م و یرکـ ه در قـرآن  کـ د اسالم اسـت  یکمطلوب، مستحب و مورد تأ یارهاکاز  یکیقرض دادن 
نقـل   جـابر از امـام صـادق   جملـه  از  .تآن شده اس یرو یادید زیکتأ نیات معصومیروا
خـود قـرض دهـد،     یمـان یبه برادر ا یسکاگر  :فرمودند ماسال یه فرمود: رسول گرامک کندمی

 3.فرستندیبر او رحمت م یاد شدن بوده و فرشتگان الهیشه در حال زیمال او هم
بـه بـرادر مسـلمان خـود قـرض       یسکه فرمودند: اگر ک رمکت شده است از رسول ایز رواین

و طـور   یاحد، رُضـو  یوههاکوزن  ۀبه اندازه او قرض داده، کعالم در برابر هر درهم  یدهد، خدا
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بـدون حسـاب و بـا شـتاب از صـراط       ،نـد کار خود مدارا کد و اگر با بدهیفرمایناء، ثواب عطا میس
ه کـ نیش او ببـرد و بـا ا  یت خـود را پـ  یاکقرض بخواهد و ش یسکاز  یگذرد و اگر برادر مسلمانیم
ه کـ امـت  یجهـان در روز ق  یداند، به او قـرض ندهـد، خـ   کل او را حل کتواند با قرض دادن مشیم
  3.ندکیرا محروم ساخته و بهشت را بر او حرام م یدهد، ویر میاران را پاداش خکوکین

تـر و  قـرض بـدهم محبـوب    یسـ کمـن بـه   »انـد:  ه فرمـوده کـ ت شـده  یـ روا از امام صادقباز 
بـه   یسـ کگـر  را ایـ ز ؛ه به همان اندازه در راه خـدا صـدقه بـدهم   کنیتر است در نزد من از امطلوب

ار در آن زمـان نتوانـد   کبازپرداخـت آن زمـان و مـدّت بگـذارد و بـده      یقرض دهد و بـرا  یگرید
  9.«دیفرمایهر روز را عطا م ۀنار صدقید کیر ثواب یهر روز تأخ یبپردازد، خداوند متعال برا

9633 مسئلۀ  ه کـ  ینـد، طـور  ک کیـ تمل یگـر یرا بـه د  یمال یسک اینکهقرض عبارت است از
 کیننده بپردازد و تملک کیبه تمل راآن متیا مثل و قی راآن متعهد بشود خودند و کن یطرف تضم

 نامند. یم« مستقرض»ا ی« مقترض»ننده را ک کو تمل« مقرض»ننده را ک

9639 مسئلۀ ه اگـر وام دهنـده   کـ بل ،سـت یشرط ن یغه و لفظ خاصیدر عقد و قرارداد قرض ص
ار یـ در اخت راآن ن قصـد ینـده بـه همـ   ریقرض قرار دهد و وام گ عنوانبه  یگریار دیرا در اخت یزیچ
 د مقدار آن معلوم باشد. یبا یح است ولیرد، قرض صحیبگ

9631 مسئلۀ ا منفعـت  یـ ن یـ ن باشد و قـرض دِ ید عیمال قرض با که آنست ه اظهرکاحوط و بل
مبهم نباشد  یامر یه مال قرضک یطوربهد در حد متعارف معلوم باشد یمقدار آن با یست ولیز نیجا

ز یز جـا یـ ست، قـرض دادن آن ن ین که شرعاً قابل تملّک ییزهایچ چنین. همشود به اختالف یتا منته
 یلّـ کن یه قرض دادن عکبل ،باشد یشخص نیع، ست مال قرضیالزم ن .کست مانند شراب و خوین

چنانچـه   مـثالً  ،واقـع شـود   یلّـ که عقد قرارداد قرض بر امر ک یطوربهز است یجاو غیر شخصی نیز 
ند، قـرض  کن قصد قبول یننده به اکدهم و قرض ین به تو قرض میتر زمد: صد میدهنده بگوقرض 
 خواهد بود.  ین شخصیعصورت به  ل دادنیح است اگرچه وقت تحویصح

9631 مسئلۀ ل یـ ل دادن و تحویـ رنـده، تحو یشـدن قـرض گ   کداد قرض و مالدر صحّت قرار
و  رنده نه در صحت قرارداد قرض شـرط اسـت  یتصرّف قرض گ یول ،گرفتن مال قرض شرط است

 رنده. یت قرض گیکنه در مال

9635 مسئلۀ رده باشـند،  کـ ن یرا معـ  یباز پرداخت آن زمـان  یاگر دو طرف قرارداد قرض، برا
ن یدن آن وقت معـ یار قبل از رسکبدهچنانچه  سال پرداخت شود، کیه در مدّت کمثالً قرض دهد 

 یول -ندکا نیند کتواند قبول یم -ندکار قبول کست طلبیش را بپردازد، واجب نیخو یبخواهد بده
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ار بخواهـد  کن صـورت اگـر بـده   یـ ار باشـد، در ا کبا بـده  یارکسهولت و هم ین وقت براییاگر تع
 ند. کد قبول یار باکن بدهد، طلبیدن وقت معیاش را قبل از رسیبده

9636 مسئلۀ رده باشـند،  کـ ن یرا معـ  یبـاز پرداخـت وقتـ    یه دو طرف قرض، براک یدر صورت
اگر  یول ،ندکن، طلب خود را مطالبه یدن موعد معیل از رساط واجب حق ندارد قبیار بنا به احتکطلب

توانـد طلـب خـود را    یار هر وقـت بخواهـد مـ   کده باشد، طلبیا مدّت آن رسیقرض مدّت دار نباشد 
 ند. کمطالبه 

9633 مسئلۀ ن یـ ات دِیار عـالوه بـر مسـتثن   کبدهچنانچه  ار، طلب خودش را بخواهد،کاگر طلب
ر یتـأخ  اًعمـد  بپردازد و اگـر  راآن دهد، واجب است فوراًخود را ب یداشته باشد و بتواند بده یزیچ
 ند. کتواند او را به پرداخت وادار یط میم شرع واجد شراکار است و حاکند گناهک

9638 مسئلۀ ن داشـته و زمـان آن   ید معـ یا سررسـ یـ ن نداشته باشد ید معیاگر وام و قرض سررس
چ وجـه تـوان   یار بـه هـ  کبده آنکهمگر  ،ندکش را مطالبه یار حق دارد، طلب خوکده باشد، طلبیرس

 هکـ  ییزهـا یمتعـارف و چ  یل زنـدگ یمتناسـب و وسـا   یونکر از منزل مسیپرداخت نداشته باشد و غ
ار واجـب اسـت   کـ ن صورت طلبینداشته باشد، در ا یگریز دیاج دارد، چیمعمول به آنها احتطور به

 ند. کدا یرا پ یار مهلت دهد تا قدرت پرداخت بدهکند و به بدهکصبر 

9632 مسئلۀ اسب که ک یخود را بپردازد، در صورت یتواند بدهیار است و نمکه بدهک یسک
نـد تـا   ک یاسـب کان دارد، واجب اسـت  کاو ام یبرا یاسبکق یآوردن درآمد از طردست به است و 

نـد و موجـب عُسـر و حـرج     ک یاسـب کبتواند  یول ،اسب نباشدکخود را بپردازد و اگر  یبتواند بده
 ند. کش را ادا یخو یرده و بدهک یاسبککه  آنست اط واجبیاو نشود، احت یبرا

9680 مسئلۀ نـد و آن  کفسخ  راآن قرارداد قرض از عقود الزم است و قرض دهنده حق ندارد
قرض دهنـده در   ین آن مال موجود باشد، ولیرد، اگرچه عیقرض داده پس بگ عنوانبه ه کرا  یمال

رنـده  یتوانـد از وام گ ید، مرده باشکن و مهلت دادن را در ضمن قرض شرط نیه مدّت معک یصورت
 ند و به او مهلت ندهد. کطلب خود را مطالبه 

9683 مسئلۀ ا اگر بپردازد در عُسر و حرج واقع یخود را بپردازد  یار اصالً نتواند بدهکاگر بده
 ز نبوده و حرام است. یار از او جاکطلب ۀشود، مطالبیم

9689 مسئلۀ ا یـ ردن او کـ دا یـ هـم بـه پ   یدیـ ار خود نداشـته و ام کبه طلب یار دسترسکاگر بده
ر بدهد یار به فقکصدقه از جانب طلب عنوانبه م شرع طلب را کحا ۀاجازد با یوارثش نداشته باشد، با
ار پـس  که بـده ک یدر صورت .هدد ندیر سیبه فق راآن د نباشدیار سکه طلبک یو بهتر است در صورت

 یار بـه صـدقه راضـ   کـ بست طلب او را بپـردازد و اگـر طل  یند الزم نکدا یار را پکاز صدقه دادن طلب
 ند. کت المال جبران یم شرع از بکنشود، ظاهرآن است حا

9681 مسئلۀ  او  یهایفن و دفن و بـده کشتر از مخارج واجب یا برود و مالش بیاز دن یسکاگر
 رسد. ینم یزیچ یو ۀند و به ورثکن موارد مصرف ید مالش را در همینباشد، با
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9681 مسئلۀ  یه افـراد و اجـزا  ک یگرید یمثل یزهایا چیپول طال و نقره و  یمقدار یسکاگر 
نـد، اگـر   کدا یـ ا تنـزّل پ ی یمت آن در بازار ترقّیرد و قیآن در ارزش با هم برابرند، قرض بگ یمساو

ست اضافه یند و در صورت تنزل الزم نکیت میفاکل گرفته بود پس بدهد یه تحوکهمان مقدار را 
ا یـ متـر  کورت اگر به آن مقـدار  متر بدهد و در هر دو صکست یز الزم نین یبدهد و در صورت ترق

بدهد  راآن متیجنس مماثل ق یرنده بخواهد به جایندارد و اگر وام گ یالکنشوند، اش یشتر راضیب
 .ستیح نیصح یباشند و بدون تراض ید هر دو راضیمت قرض را بپردازد، حتماً بایق یق ادایو از طر

معمـول در حـال   طـور  بـه  شود ویله مد با آنها معامیه از جهت قدرت خرکناس، کاس مورددر  یول
 نند. کگر مصالحه یبا همدکه  آنست اط واجبیند، احتکیدا میو تنزّل، تفاوت فاحش پ یترقّ

9685 مسئلۀ ن نرفتـه باشـد و صـاحب مـال    یرده است موجود بوده و از بکه قرض ک یاگر مال، 
 وبدهـد   راآن نیسـت عـ  یواجـب ن  اما ،ار همان را به او بدهدکند، بهتر است بدهکمطالبه  راآن نیع

 بدهد.  راآن حق دارد عوض

  
 یقرض یربا

9686 مسئلۀ  ه گرفتـه اسـت، اضـافه    کـ از آن مقدار  یار مبلغکند بدهکاگر قرض دهنده شرط
 یت خاصـ یفیکبا  راآن ایاو انجام بدهد  یبرا یارک اینکها ید یزابیفبه آن  یگریا از جنس دیبدهد 

قرض  عنوانبه ه ک یچه آن مال ،ام استبا و حرآنها رهمۀ ل دهد، یاست تحو یارزش مال یه داراک
مانـه و ماننـد آن،   یا بـا وزن و پ یشود ین میه با عدد و شمارش معکباشد  ییزهایل چیداده شده از قب

ل گرفتـه اسـت، بـه وام    یـ ه تحوکـ  یشتراز آن مقداریل خود بیرنده با میاگر بدون شرط، وام گ یول
 و مستحب هم هست. ه مطلوب کال ندارد بلکدهنده بپردازد، اش

9683 مسئلۀ ن یـ د: ایـ ن طـور بگو یـ رنده ایاگر قرض دهنده در ضمن قرارداد قرض به قرض گ
، ربا و یببخش یگریفالن مقدار موقع باز پرداخت به د آنکهدهم مشروط بر یمقدار را به تو قرض م

 گر. یا به شخص دیار برسد کند، سود آن به طلبکینم ین در حرام بودن ربا فرقیحرام است، بنابرا

9688 مسئلۀ  یگریس دکا هر یرنده یند، قرض گکاگر قرض دهنده، هنگام قرض دادن شرط 
ا یـ او  ینـد بـرا  کندارد، مثالً شرط  یه در نظر مردم ارزش مالکقرض دهنده انجام دهد  یبرا یارک

رنـده عـالوه بـر    ینـد، قـرض گ  کاگر قرض دهنده شـرط   یول ،ال نداردکند، اشکپدر و مادرش دعا 
 یا بـرا یـ  بجای آوردقضا  ۀروزقرض دهنده، نماز و  ۀا رفتیپدر و مادر از دن از طرف یپرداخت بده

ق ربـا و  یشود، از مصـاد یبرابر اجرت انجام م ارها درکن یه معموالً اکبه عمل آورد  یابیارت نیاو ز
 حرام است. 

9682 مسئلۀ  یافتیـ از مبلـغ در  یار موقع پرداخـت بـده  کنند بدهکاگر در قرارداد قرض شرط 
 ندارد.  یرا متعهّد شود، مانع یزیار چکار، به نفع بدهکطلب اینکها ی ندکمتر پرداخت ک

9620 مسئلۀ دیسال با کیمدّت دار دارد، مثالً صد هزار تومان و ظرف مدّت  یه بدهک یسک 
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دو مـاه،   مـثالً ننـد آن مبلـغ را ظـرف مـدّت     کگر توافق یار با همدکار و طلبکبپردازد، اگر بده راآن
 ست. یز بوده و حرام نیار تومان، هشتاد هزار تومان بپردازد، جامبلغ صد هز یند و به جاکپرداخت 

9623 مسئلۀ سـت  یز نیز جـا یـ رد و نکـ شتر یست با افزودن مبلغ بیز نیجارا دار مدّت یبده مدت
 رد. کدار به آن مدت یزیبدون مدّت را با افزودن چ یبده

9629 مسئلۀ د ه انجام شده فاسـ ک ییربا دادن مانند ربا گرفتن، حرام و ممنوع است و شرط ربا
د بـه آن  یاگر قرض دادن مق .ستیار نکاند بدهردهکه شرط کرا  اضافه مقدار و قرض گیرنده، است

د به یاگر قرض مق .باطل است یه بنا بر اقوکال و بلکباشد، صحت اصل قرض، محل اش یشرط ربو
اصـل  کـه   آنسـت  یمالحظه شده باشـد، اقـو   یبه صورت ضمن یینباشد و شرط ربا یآن شرط ربو

 ند. کتواند در آن تصرّف یشود و میم کبر آن مال ییقرض ربا ۀرندیرست است و گقرض د

9621 مسئلۀ مطلـق  طـور  بـه  سـت و یز نیچ وجه جایان شد به هیقبل ب مسائله در ک یقرض یربا
ر کـ قـرض ذ  یفـرار از ربـا   یبـرا « ل فـرار از ربـا  یـ حِ» عنـوان بـه  ه کـ  ییو روشها راههاحرام است و 

ه فقـط در بـاب   کـ -یمعـامل  یفـرار از ربـا   یل بـرا یآن روشها و ح .اند، نادرست و باطل استردهک
 یبه هر نحو یسکاگر  یقرض یع مثل به مثل است و در باب ربایو ب -ان داردیمعامله مثل به مثل جر

 رده باشد، ممنوع و حرام است. کاستفاده  راههااز آن  اینکهو یا  ردیاد بگیز

9621 مسئلۀ رد، مثالً در یمتر بگکگر یدر شهر د بدهد تا یسکرا به  یمبلغ یاگر انسان در شهر
افـت  یصد هزار تومان بدهد و در اصفهان از طرف همان تاجر نود هزار تومان در یشهر قم به تاجر

صَـرف بـرات    ۀصَـرف، معاملـ   ۀحوالـ  یعنینامند. برات یم« صَرف برات»ح است وآن را یند، صحک
گر همان یه در شهر دکند کهد و شرط را بد یمبلغ یدر شهر یسکاگر چنین هم .حواله ۀمعامل یعنی

 ال ندارد. کرد، اشیمقدار را پس بگ

9625 مسئلۀ  ادتر یـ گـر از آن ز یدر شـهر د  یبدهـد تـا پـس از مـدّت     یسکرا به  یپول یسکاگر
رنـده  یگه از قـرض کـ  ایمقـدار اضـافه  دهنـده در مقابـل   ه قـرض کـ مگر آن ،رد، ربا و حرام استیبگ
 ال ندارد. کاده اشیصورت گرفتن آن زنیند، در اک یارکاو  یا براید دهب یجنس ندکیافت میدر

9626 مسئلۀ رده اسـت،  کـ د بـه ربـا ن  یـ مبتال شـده و قـرض را مق   یقرض یه به رباک یدر موارد
شود، برگرداند و ید به صاحبش اگر شناخته میاده را بایفاسد است و مقدار ز ،قرض درست و شرط

ه کـ  باشـد و تلف نشـده   د بودهآن مال موجو ممکن استست، یاده شناخته شده نیاگر صاحب آن ز
اگـر آن  امـا   .د عمل شودیم آن باکاست و مطابق ح کم اموال مجهول المالکحاین صورت در در 

م شرع جامع کم مظالم را دارد و با رجوع به حاکطرف قرار گرفته باشد، ح ۀذممال تلف شده و در 
 رسد. یط به مصرف میشرا

  
 یکو معامالت بان کچ ،ام سفتهکاح

 هاام آنکو اح ، چکسفته
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9623 مسئلۀ  دیآیبه حساب م کرد، سند و مدریگیقرار م یزیه در برابر چکسفته از آن نظر. 
 هه مـورد معاملـ  کبل ،ردیگیت ندارد و خود آن مورد معامله قرار نمیناس مالکن حالت مانند اسیدر ا

ه ینند اسناد شرعن نظر مایاثبات آنهاست و سفته از ا کها سند و مدرن سفتهیه اکاست  ییآن پولها
رده اسـت، لـذا   کـ هـا را امضـا   ه آن سـفته کـ اسـت   یسک ۀذمدهد فالن مبلغ در یم یه گواهکاست 
نشده و  یاش بره داده وصول نشده است، ذمّهک ییهارا نداده است و سفته یار بدهکه بدهک یمادام
ن ید و در آتـش از بـ  ا بسـوزن یـ ا دزد آنهـا را ببـرد و   یـ ها گم شود اگر سفته .است یاو باق یارکبده

 است.  یار باقکبده ۀذمع نشده است و طلبش در یار ضاکاز طلب یزیبروند، چ

9628 مسئلۀ یقـ یحق یها؛ سفتهیدوستانه و مجامل 9، یقیحق -3ج دو قسم است، یرا یهاسفته 
 یار به همـان مقـدار بـده   کخود به طلب یار در برابر بدهکه بدهک ییهاعبارت است از آن نوع سفته

رد و در برابـر همـان   یـ گیون تومان قرض مـ یلیم کی، مبلغ کا بانیهد، مثالً از شخص دیه دارد مک
ه کـ  ییهـا و دوستانه عبارت اسـت از آن نـوع سـفته    یمجامل یهادهد، اما سفتهیسفته م یمبلغ به و

 ند. کده آن استفا دهد تا ازیم یسکست، آنها را به یار نکه بدهک یشخص سوم

9622 مسئلۀ کیرا از  یلکه مشکن منظور باشد ین است به اکمم یلدوستانه و مجام یهاسفته 
 یهـم ضـرر قابـل تـوجّه     یسـ کار خالف شرع نباشد و که مستلزم ک یطوربهند کرفع  یمانیبرادر ا

ار یـ را در اخت یا، مثالً سفتهیات اسالمید روایکاست مطلوب و مورد تأ یارکن صورت یدر ا .ندینب
اجش را یـ ل و احتیردن به پـول نقـد تبـد   کم کیبا مقدار یلثتوسط فرد ثا راآن قرار دهد تا او یسک

 یبـرا  یمجـامل  یهـا ن است دادن سفتهکز است و هم مطلوب و ممین نوع معامله هم جایا .ندکرفع 
 یشـتر یاز وجهـه و اعتبـار ب   یگـر مؤسسـات مـال   یا دیـ  کسـفته نـزد تجّـار، بانـ     ۀرندیه گکن باشد یا

ن یا .پردازداست را به در سفته نوشته شده ک یتعهّد شود آن مبلغو قانوناً م ز شرعاًیبرخوردار شود و ن
نفـر   کیـ رنـده  یشود، چه گیح داده میبعد توض مسائله در ک یطیت شراینوع دادن سفته هم با رعا

 ز است. یه مستلزم ربا نباشد، جاک یباشد و چه چند نفر، در صورت

9300 مسئلۀ  معاملـه   یگریبا د راآن ار گرفته است بخواهدکاز بده یقیحق ۀه سفتک یسکاگر
ا شخص ی کرا از بان یمثال سفته دهنده مبلغ عنوانبه  .دیایه ربا الزم نکند کعمل  ید طوریند، باک
ا خـود  یـ  کرد و سـفته را بـه بانـ   یقرض بگصورت به  -متر از مبلغ خود سفتهک یبا مقدار -یگرید

ار پـس از وصـول آن،   کـ ل خود قرار دهد تا طلبیکل دهد و آنها را در وصول سفته، ویشخص تحو
مـازاد، عرفـاً    آنکـه نـد، مشـروط بـر    کارمزد حسـاب  ک عنوانبه طلب خود را بردارد و مبلغ مازاد را 

ه کرا  یند و مبلغکب عمل نین ترتین اگر به ایبنابرا .فرار از ربا نباشد یارمزد بوده و براکمتناسب با 
لغ سـفته را بـه شـخص ثالـث حوالـه      رد و تمام مبیمتر از مبلغ سفته است از شخص ثالث قرض بگک

 دهد، ربا بوده و حرام است. 

9303 مسئلۀ یه وام گرفته به وام دهنده سفته بدهد، مبلغ اضافک یش از مبلغیرنده، بیاگر وام گ 
شرط فاسد اسـت   یح ولید به آن نباشد، قرض صحیه اصل قرض مقک یدر صورت .ربا و حرام است
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اصل قـرض   ید به آن باشد، بنا به اقویقرض مق اگر اصل یول .ندکیو شرط فاسد قرض را فاسد نم
 هم باطل است. 

9309 مسئلۀ دار ار و مـدّت کبـده  ۀذمـ ار است و طلبش در کدارد و طلب یقیحق ۀه سفتک یسک
ا یـ باشـد   کدار بانـ یـ نقـد بفروشـد، خر   یمتر ولـ کمت یدارش را به قخواهد طلب مدّتیاست و م
 ارطلبکـ  ،ا آن شخصی کرسد و بانیبه پولش م یقیحق ۀن حالت صاحب سفتیگر، در اید یشخص

 ،نندکسر نکچ یها را به نقد بفروشند و ها آن شخص آن سفتهی کن صورت اگر بانیو در اشوند یم
 ح است. یندارد و صح یلکمعامله مشکه  آنست اظهر

9301 مسئلۀ دار داشته باشد و بخواهـد  مدّت کا چیدارد سفته  یسکه از ک یاگر در برابر طلب
ند، ک« نتکاس»رد و به اصطالح یار بگکرا از بده یطلبش را ببخشد و مابقاز  یش از موعد مقداریپ

 ندارد.  یمانع

9301 مسئلۀ رد تـا از او  یـ دوستانه را اگر شخص به منظور دادن بـه شـخص ثالـث بگ    یهاسفته
شخص ثالث حق داشته باشد بـه   دیسررس هنگامند و کافت یمتر از مبلغ مندرج در سفته درک یمبلغ
نـد  کیمطالبه م یاز اول یه سوّمکرد، مبلغ اضافه یاز او بگ راآن و تمام مبلغند کسفته مراجعه  ۀدهند

اسـت. اصـل    کین گنـاه شـر  یـ ربا قـرار داده، در ا  ۀلیه سفته را وسکربا و حرام است و شخص اول 
 شـخص اول آن اضـافه را   اینکـه مگر  ،ه شخص ثالث گرفته حرام استک یسود یقرض درست ول

ت یشخص اول آن اضافه را به ن اینکها یث بدهد، نه به منظور فرار از ربا گان به شخص ثالیراطور به
 ن دو عنوان نباشد ربا و حرام است. یاگر ا یول ،بدهد یبه سوم یاستحباب شرع

9305 مسئلۀ یشود تا به نفر سوم بدهد و مبلغیه مدبه شخص دوّم دا دوستانه ۀسفت یدر موارد 
 یند و شخص سوم حق داشته باشد به دومـ کفت ایمتر از مبلغ مندرج در سفته از شخص ثالث درک

 یعنـ یشـخص دوم   اینکـه  ینـد، بـرا  کجه به شخص اول مراجعـه  یند و در صورت عدم نتکمراجعه 
اسـت  ن جهـت  یند و به همکیدا میها در نزد شخص ثالث اعتبار پن سفتهیسفته با داشتن هم ۀرندیگ

ار کبـده  ین معاملـه، دومـ  یق همیرند و از طکشود با شخص دوم معامله یشخص ثالث حاضر مکه 
در  اینکـه ل یـ گر به دلیاز طرف د د.نکتواند به نفر دوم مراجعه یمسومی شود و لذا یشخص سوم م

ه سفته را داده اگرچـه دوسـتانه بـوده    که شخص اول کن نوع اشخاص معلوم و مشخص است ینزد ا
 .بپـردازد ندهـد، خـود او    یومـ ه مقـدار معلـوم را اگـر د   کـ با دادن همان سفته ملتزم شده است  یول

د، شـخص ثالـث حـق دارد بـه     یشخص ثالث با شـخص دوم، در موقـع سررسـ    ۀن بعد از معاملیبنابرا
طلب سومی اگر شخص اول در این صورت ند و کمراجعه  یند و اگر او نداد به اولکرجوع  یدوم
 ند. کافت یدراز او مبلغ پرداختی را رده و کرد، حق دارد به شخص دوم رجوع کپرداخت را 

9306 مسئلۀ ۀمؤسسـ  ا هـر ی که شخص اول به بانکب است ین ترتیاستفاده از سفته به ا یگاه 
شتر از مبلـغ وام  یب یاوام، سفته یبرامؤسسه یا بانک  ند و آنکیافت وام مراجعه میدر یبرا یمشابه

ننـد و در  کیهـا را امضـا مـ   برخوردارند، آن سـفته  یشتریه از اعتبار بکند و چند نفر هم کیمطالبه م
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ا یـ  کسفته را نـزد بانـ   ۀنند و دهندکیها را امضا مدوستانه آن سفته عنوانبه واقع آن اشخاص معتبر 
ا مؤسسـه  یـ  کامضاها دوستانه است و آن بان یول یقیها حقنند؛ سفتهکیضمانت م یآن مؤسسه مال

ن یـ ه اک ی، در صورتندکیافت مید دریرنده، موقع سررسیل مبلغ مندرج در سفته را از وام گک یمال
دوسـتانه   عنـوان بـه  ه کـ  یسـان کن نوع سفته دادن ربا و حرام است و یقرض باشد، اصورت به  عمل
 ند. هست کیاند، در گناه ربا شروام شده ۀرندیرده و ضامن گکامضا 

9303 مسئلۀ ا به هـر  یروزانه  -رد وام خودکریر و دیدر قبال تأخچنانچه  -ه باشدکهر  -ارکطلب
رده کها را امضا ا سفتهی که چکا ضامن یرنده یاز وام گ -یگریا هر عنوان دیه میجر عنوانبه نحو، 

 ت بدهد. یرنده رضایوام گ اینکهولو  ،ند ربا و حرام استکافت یدر یاست، مبلغ

9308 مسئلۀ  نند، اگر قصد ضمانت سفته دهنده را داشته کیها را امضا مه سفتهک یا افرادیفرد
نـد،  کرا امضـا   یاس سفتهکه هر کن است یشور اک یات رسمدولت و مقرر یا بدانند، بنایباشند و 
ننـده  کرنده، بـه امضـا   یگر در صورت عدم پرداخت وام گیدار دیا خری که اگر بانکشود یملتزم م
ند و هسـت  رنـده یت شـده باشـد، ضـامن وام گ   یط ضمان هم رعایند، او بپردازد و حد و شراکرجوع 

د یـ هـا هـم با  نندگان سفتهکند و امضا کبه آنها رجوع  حق دارد یگریا هر مؤسسه دیار ک، طلبکبان
 بپردازند. 

9302 مسئلۀ اگر  .است یهم جار کچمورد سفته گفته شد در  یه براک یام و اقسامکاح ۀیلک
ار اسـت و  کا وام گرفتـه و بـده  یـ داده اسـت و   کرده و در برابر آن چک یداریخری را جنس یسک

هـا اگـر   کن نـوع چ یـ ا .نـد یگویمـ « یقـ یحق» کن نـوع چـ  یـ داده، به ا کاش چیدر برابر بده واقعاً
، با خود کمتر از مبلغ چک یتوانند به مقداریدر دست آنهاست م که چک یسانکدار باشند، مدّت
بـه   آنکـه ح اسـت، مشـروط بـر    ین نـوع معاملـه صـح   یـ نند و اک ینقد ۀگر معاملیا شخص دیار کطلب

نـد و  کرا بـا نقـد معاملـه     کز چـ یـ استقراض و قرض دادن نباشد و اال ربا و حرام اسـت و ن صورت 
را  یگـر یشـتر و د یرا با مـدّت ب  یکیتواند یند، نمکمعامله  کرا با چ کاگر چ .ندکمعامله به مثل ن

 یه در برابر طلب و بدهکو دوستانه  یصور یهاکچ یول. ندکمتر و باألخره متفاوت صادر کمدّت 
شـود،  یار افراد قرار داده مید در اختگفته ش 9622 مسئلۀه در ک یاهداف خاص یست و براین یواقع
دهنـده،   کگـر، چـ  یه مطابق قـرارداد در ضـمن عقـد الزم د   کدرست است  یآنها در صورت ۀمعامل
، در کگر از طرف صاحب چیا شخص ثالث دی کرا با بان که آن چکند کل یکرنده را ویگکچ
 یاسـت بـه مقـدار    کج در چـ ه همان مقدار منـدر کتومان را هزارستیمثالً دو .ندکاو، معامله  ۀذم
اول  ۀبفروشد و از طـرف دهنـد   یگریا هر شخص دی کتومان نقد به بانمتر مثالً صدوهشتاد هزارک
ه صد و هشتاد هزار تومان است، قرض بـردارد و در موعـد مقـرر بـه     کل باشد آن مبلغ را یکو کچ

سـت، چـون   ح این صـورت صـح  یـ به ا کچ ۀمعامل .است بپردازد کچ ۀیاول ۀه دهندکشخص اول 
 پس از اینکهن معامله و یجه فرد اول پس از ایدر نت .ندارد یالکدار به نقد است اشمدّت کچ ۀمعامل

 بـا شخص سوم خواهد بود و چـون   یار واقعک، بدهبرداشت قرض عنوانبه شخص دوم آن مبلغ را 
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 .دت شـو یـ د رعایـ ط و استلزامات ضـمن عقـد الزم هـم، با   یصورت گرفته است، شرا یعلم و آگاه
تواند بـه شـخص   یرده است، مکافت یدار را درتمدّ که پول نقد داده و چکن شخص سوم یبنابرا

نـد و اگـر   کرد، شخص اول به فرد دوم مراجعـه کپرداخت  راآن ند و اگر شخص اولکاول رجوع 
وم الت داده تـا فـرد د  که وکند و فرد اول کماً به فرد دوم مراجعه یتواند مستقیفرد اول نپرداخت، م

اده بگـذارد و اال ربـا و حـرام    یـ ا قـرار ز یتواند شرط نفع یپس از معامله آن مبلغ را قرض بردارد، نم
به فـرد اول   یعمل به استحباب شرع یا برایارمزد ک عنوانبه نفر دوم آن اضافه را  آنکهمگر  ،است

 بپردازد. 

  
  یکمعامالت بان

9330 مسئلۀ ا بـه هـر   یـ وام  عنـوان بـه  ، یراعتبـا و  یا مؤسسات مالی که انسان از بانک یوجوه
ز یانجام شده باشد، جـا یه مطابق مقررات و ضوابط شرعک یند در صورتکیافت میگر، دریعنوان د

ز وجـود  یـ در آنها پول حرام و نامشـروع ن که داشته باشد  یانسان علم اجمال حتی اگر .و حالل است
ل گرفتن و یحرام است، تحو یهارده از همان پولکافت یه درک ین وجهیدارد و احتمال هم بدهد، ا

ل دهد و اگـر  ید به او تحویش را بشناسد، باکمالچنانچه  ؛در آن حرام است یگریهر نوع تصرّف د
 -ست یه صاحبش شناخته شده نک یم مالکا به او برساند، مطابق حیند و کدا یا نتواند او را پینشناسد 

ا به مصـرف  یاحبش به فقرا صدقه بدهد ط، از طرف صیمجتهد جامع شرا ۀاجازبا  -کمجهول المال
و  یگر مؤسسات مالی، دیر دولتی، غی، دولتی، خارجیداخل یهاکن بانیم بکن حیدر ا .گر برساندید

 ست. ین یالحسنه، فرققرض یو صندوقها یاعتبار

9333 مسئلۀ چ نـوع  یقرض باشد و ه عنوانبه  ، اگریگر مؤسسات اعتبارید و یکبان یهاسپرده
ندارد و هـر نـوع تصـرّف طبـق      یمزد است به آن نبندند، مانع یعارف دارامتطور به هک یسود شرط

ا یـ  کنظـام بانـ   یا بنایرند و یدر نظر بگ یآن سود و شرط یاگر برا یول ؛ز استیجا یضوابط شرع
ز یه قرض، مشروط بر آن سود و شرط نباشد، اصل قرض جـا ک ین باشد، در صورتیآن مؤسسه بر ا

 ست. یاگر اصل قرض مشروط بر آن باشد، آن هم درست نشرط فاسد است و  یو حالل ول

9339 مسئلۀ  ح یدر متن قـرارداد تصـر   اینکهان یم یگر، فرقیا هر نفع دیدر حرمت قرارداد سود
م بـر نظـام   کن اگر ضوابط حایست، بنابراین باشد، نیا نظام بر ایدو طرف  یبنا اینکها یبه سود بشود 

ه کـ  یسود داده شود، ربا و حرام است و در صـورت  دهند،یه مک ییه به وامهاکن باشد یا یدارکبان
 ح و سود آن حرام است. ید به آن نباشد، صحیاصل قرض مق

9331 مسئلۀ قـانون  اسـاس  ران، بـر  یـ ا یاسـالم  یشور جمهورکدر  یدارکمبنا و اساس نظام بان
ه در کـ  یاست و آن قانون بر اساس ضوابط یاسالم ی، مصوب مجلس شورایاسالم یدارکنظام بان

قرارداده شـده اسـت، در    یکستم بانیعمل س یم شده و مبنایرد، تنظیگیانجام م یسالمقالب عقود ا
 کمطابق آن عمل شده و رد و بدل شود و مسئوالن بانیکافتها، پرداختها و اسناد بانیه درک یصورت
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 .سـت یز و تصرّف در آنها حرام نیارها را انجام دهند، جاکه شوند و مطابق ضوابط و مواد آن، یتوج
ند کو اگر خالف آن عمل  آنست ه بر حذفکبل ،ستیبر ربا ن یاسالم یدارکنظام بان ین مبنایابرابن

 ند، حرام خواهد بود. کفرار  یبه حسب صور یقرض یق از رباین طریو بخواهد از ا

9331 مسئلۀ ا یـ هـا  کعقـد مضـاربه، بـه بان    عنـوان بـه  ا بلند مـدّت  یوتاه ک یهاه سپردهک یافراد
ا آن مؤسسـات، بـا آن پولهـا مطـابق قـرارداد      یـ  که بانـ ک ی، در صورتسپارندیم یمؤسسات اعتبار
 اگـر  یولـ  ،ال نداردکبدهند، اش یزیالحساب چ یانه علیه ماهینند و به صاحبان سرماکمضاربه عمل 

 ح نبوده و باطل است. یسود ثابت بدهند، مضاربه صح عنوانبه  راآن

9335 مسئلۀ یا برایگذاران سپرده یبرا یگر مؤسسات اعتباریها و دکه بانک ییایهدا ز ویجوا 
اســاس  آنکــهمگــر  ،ز اســتیدهنــد، جــایمــ یگــریله دیا بــه هــر وســیــقرعــه  وســیلۀبــه داران یــخر

و بـوده   ن صـورت ربـا  یـ ه در اکـ ا باشد یز و هدایبر قرض دادن و به قصد گرفتن جوا یگذارسپرده
 حرام است. 

9336 مسئلۀ نـد،  یگویمـ « الهمعامله حو»ا ی« صرف برات»ه به آن ک یا تجاری یکبان یهاحواله
از  یو شـهر  ییا آن تـاجر در جـا  ی کن اگر بانیبنابرا ،ندارد یاشخاص و تجار مانع یهامانند حواله

ا از یـ گـر  یا تـاجر د یـ  کل او از آن بانیکا ویه پول دهنده کند کرد و حواله یپول بگ یا نهادی یسک
ن حواله یند و در مقابل اکافت یدر راآن قرار دارد، یگریه در شهر دکا دفتر همان تاجر ینده و ینما

در  یسـ کمثالً اگر  .ندارد یالکند، اشکافت یا آن تاجر دری کرا بان یا مبلغی یزیآن چ یهانهیو هز
در مشـهد  تا نند کا آن تاجر حواله ی کبدهد و آن بان یا تاجری کتهران مبلغ صد هزار تومان به بان

در آن شهر، همان مبلغ صـدهزار تومـان    یاجر تهرانا دفتر همان تیگر و یا تاجر دی کآن بان ۀاز شعب
ا یـ الزحمـه  حـقّ  عنـوان بـه  را  ین زحمات مبلغیل دهند و در برابر ایلش تحویکا ویرا به آن شخص 

نند، مثالً صد هزار تومان در تهـران  کم کن رقم را یاز همان مبلغ اول ا اینکها یرند یارمزد، از او بگک
فـرق   مسـئله ن یـ ال نـدارد. در ا کرند، اشـ ید نود و نه هزار تومان بگه در مشهکنند کرند و حواله یبگ
ر قـرض،  یا غیقرض باشد  عنوانبه ند کیرد و حواله میگیه مک یا آن تاجر پولی که بانکند کینم

 اند. ه انجام دادهکباشد  یارکالزحمه معقول و متناسب د حقّیمنتها با

9333 مسئلۀ ه او کـ نـد  کبدهد و حوالـه   یشخصرا به  ی، پولیگرید یمال ۀا موسسی کاگر بان
ا یـ  که بانـ کـ  یخود بپردازد، در صورت ۀا به طرف معاملیگر یگر همان مبلغ را به شعبه دیدر محل د

از  یزیـ اگر چ یول ؛ندارد یالزحمه بپردازد، مانعحقّ عنوانبه به آن شخص  یزی، چیاعتبار ۀمؤسس
، آن مبلغ را به آن کا آن بانی یمال ۀوسسن صورت اگر میند، در اکافت یالزحمه درحقّ عنوانبه او 

 یزیـ د آن پـول را بپـردازد، چ  یـ با یگـر ید ۀدر شعب اینکه ین حال برایدهد، در عیشخص، قرض م
ه قرض ک یدر صورت ،ن گذاشته باشد، ربا و حرام استیا بنا را بر ایند کند، چه شرط کیافت میدر

گـر،  ید ۀآن بـه شـعب   ۀقدار در پـول دادن و احالـ  ن میاده گرفتن نباشد و همیندهد و قرار بر سود و ز
ار محـل  کـ ن یـ بـودن ا  یـی ندارد، گرچه عقال یرد، مانعیالزحمه داشته و متناسب آن دستمزد بگحقّ
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 ال است. کاش

9338 مسئلۀ نند، کیه صادرات و واردات مک یسانکمعمول است تجار و  یکبان یدر اعتبارها
و  یداخلـ  یتهاکا شریارخانه کبه  راآن متیام قتم کدهند و بانیم کاال را به بانک یاز بها یقسمت
از  یشـتر یر بیند و سپس مقـاد کیخود م نامبه ثبت آن  اال وکص یپردازد و اقدام به ترخیم یخارج
بـه  دار یـ مت را بـه خر یق یمابق کبان اگر .دهدیل میتحویند و جنس را به وکیافت میدار دریخر

ص یاال را ترخکدهد و یه انجام مک یشد و خدماتکیمه ک یدهد و در برابر زحماتیقرض م عنوان
مـت را  یق یمابق ولی اگرندارد و  یه مانعکرد یگیماده را یآن زدهد، یل میدار تحویرده و به خرک

ل یـ دار تحویند و به خرکیص میاال را ترخکمت، یدهد و با پرداخت مجموع قیدار قرض میبه خر
، ن باشد، ربا و حرام اسـت یا بر روالا یند و کچه شرط سود ن صورت یرد، در ایگیداده و اضافه م

شود یص میه ترخک یشود و جنسیم کیدار شریبا خر کبان . اگراصل معامله درست است گرچه
بـه   نـد در واقـع  کیص میخودش ترخ نامبه  کاگر بان دار است ویو خر کبان کدر واقع مال مشتر

ل دهـد و در واقـع   یـ دار تحویبه خر کخود بان امنبه ص یه پس از ترخکرده کقبول  یضمنصورت 
ادتر بـه  یـ سـهم خـودش را بـه مقـدار ز     کن صورت اگـر بانـ  یدار بفروشد، در ایسهم خود را به خر

 نـام بـه  معامله را  کاساساً بان اینکهو آن رد هم وجود دا یگریفرض د .راد نداردیدار بفروشد، ایخر
 ،باشـد  کخود بانـ  نامبه اال هم واقعاً کص یترخ ول پول را هم خودش بپردازد کخود انجام دهد و 

 عنوانبه ن مقدار پول یمثالً ا ۀبه اندازاگر فالن تاجر  که ن معامله شرط شده باشدیدر ضمن هم یول
دار ص شـده را بـه همـان سـپرده    یموظّـف باشـد جـنس تـرخ     کداشته باشد، بان کن بانیسپرده در ا

ن یـ نـد، در ا کم کـ مت آن جنس ین مبلغ را از قیه اکل باشد یکبفروشد و از طرف صاحب سپرده و
فروشـد و مـزد خـدمات را هـم     یدار اسـت مـ  یـ ه خرکآن جنس را به صاحب سپرده  کصورت بان

 یاال در صورت عدم پرداخت مابقکبه فروش  کامّا اقدام بان .ندکافت یرده و درکتواند حساب یم
 که در ضمن قرارداد اعتبار با بانـ کت درست اس یمطلق، در صورتطور به ایدار یوجه از طرف خر

اال را فروخته و مخارج کتواند یم کن صورت بانین باشد، در ایا بر روالا یر شده کذ ین شرطیچن
 را بردارد. 

9332 مسئلۀ  چه بخواهد با پـول  نانچقرض دهد،  یگریس دکبه  یپول خارج یمبلغ یسکاگر
شـور بپـردازد،   کج یـ امش را با پول راا ناچار باشد ویار بخواهد و کا بدهیرد یل بگیشور خود تحوک
 شود.  یمتر از آن راضکار به کخود طلب اینکهند، مگر کد با نرخ بازار حساب یبا

9390 مسئلۀ یولـ  ،تواند مهلت دهد و ثواب هـم دارد یار مکده باشد، طلبیاگر مدّت سفته رس 
رچـه  ند ربا و حـرام اسـت، اگ  کافت یدر یزیچ یگریس دکا هر یار کمهلت دادن از بده یاگر برا

 باشد.  یار راضکبده

9393 مسئلۀ دهنـد،  یه مـ کـ  یبا قـرار سـود در برابـر وامـ     یگرید کا هر بانی یرهن کاگر بان
ار در کبـده  یید وام و عـدم توانـا  یرنـد، تـا در صـورت سررسـ    یقه و رهـن بگ یوثعنوان به را  یزیچ
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 هم رهن نند، هم اصل قرض درست است وکافت یطلب خود را در فروخته و راآن ،یپرداخت بده
عنـوان  به را  ینند و مبلغکاگر شرط سود ن یول ،شرط سود، ربا و حرام است یقه گذاشتن، ولیو وث
ز یـ د و فـروش چ یـ ز اسـت و خر یالزّحمه بردارند و قصد فرار از ربا نداشته باشـند، جـا  مزد و حقّارک

 ندارد.  یرادیمنطبق باشد ا یه با مقررات شرعک یدر صورت یرهن

9399 مسئلۀ نار یره، پوند و دین، دالر، لیال، یر -جیرا یناسهاکها و اسدر تمام پول یقرض یربا
د و فـروش در  یـ خر یولـ  ،ره حـرام اسـت  یره مثالً به دوازده لیو قرض دادن ده ل یجار -و مانند آن

ال و یـ دالر به ر ۀمعامل کههمان گونه  .ز استیفرار از ربا نباشد، جا یبوده و برا ییه عقالک یصورت
 حالل است.  ز ویدرشت به خرد و امثال آنها جا یناسهاکو اس هنهکس، پول نو به کبالع

9391 مسئلۀ پشـتوانه نـدارد و    داده شـده دوسـتانه اسـت و    یهاداند سفتهیم اینکهبا  کاگر بان
بـه  از مبلـغ منـدرج در سـفته را     ین حال به صاحب سفته قرض دهد و مقـدار یاست و در ع یصور
 ندارد.  الکند، ظاهراً اشکم کالزحمه ارمزد و حقّکعنوان 

  
 ام رهنکاح

9391 مسئلۀ  ت یرا با رضا یگریا دیاز مال خود  یار مقدارکبده که است اینرهن عبارت از
ار با کخود را نپرداخت، طلب یه اگر بدهکد، بگذارد یگویه او مک ییا جایار کصاحب آن، نزد طلب

 ند. کگفته خواهد شد از آن مال وصول  یآت مسائله در ک یطیشرا

9395 مسئلۀ ار مال خود را به که بدهک اندازه نیست و همیشرط ن یخاصغه و لفظ یدر رهن ص
ح اسـت و  یند، رهن صحکار هم قبول کار قرار دهد و طلبکار طلبیدر اخت یمعاطاتطور به قصد رهن
 ند. یگو« مرتهن»مال  ۀرندیو به گ« راهن»مال  ۀ، به گذارند«مرهون»ا ی« رهن»به آن مال 

9396 مسئلۀ او  ۀنـد یا نمایـ ار کـ ه طلبکن مادام یادر صحت رهن قبض مرتهن شرط است، بنابر
 رده است. کدا نیل نگرفته است، رهن تحقق پیمال مرهون را تحو

9393 مسئلۀ    ز الزم اسـت  یـ ار باشـند و ن یـ راهن و مرتهن شرط است، عاقـل، بـالغ، صـاحب اخت
اگـر راهـن بـه علّـت      حتـی  .ند، نباشـند کیهوده خرج میب یراههاه مالش را در ک یسک یعنیه، یسف
توانـد مـال   یم شرع جامع شراط از تصرف در اموالش منع شـده باشـد، نمـ   کحاتوسط  یستگکورش

 خود را در رهن بگذارد. 

9398 مسئلۀ شـرعاً در آن   اینکـه ا یـ خودش باشـد   کگذارد ملیه رهن مکرا  ید مالیانسان با
ح یصـح  یرا بخواهد رهن بگذارد در صورت یگریس دکن اگر مال یحقّ تصرف داشته باشد، بنابرا

 ت صاحب آن باشد. یو رضاه با اجازه کاست 

9392 مسئلۀ ا یـ ن یـ ن رهـن گذاشـتن د  ین باشـد، بنـابرا  ید عـ یـ شود بایه رهن گذاشته مک یمال
مـثالً   .سـت یز نیز مبهم جاین باشد، پس رهن گذاشتن چید مشخص و معیز بایست و نیز نیمنفعت جا
افق دو طرف تو یلّکصورت به  آنکهمگر  ،ستیز نین دو فرش رهن باشد، جایاز ا یکید یاگر بگو
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 ح است. یه صحک آنست ن شود، اظهریز رهن باشد و مال مرهون با قبض معیاز آن دو چ یکینند ک

9310 مسئلۀ گـر  ید و فـروش و د یـ د، نقـل و انتقـال، خر  یـ شـود با یه رهن گذاشـته مـ  ک یزیچ
 ست. یز نیجا کن رهن گذاشتن شراب، آالت قمار و خویز باشد، بنابرایتصرّفات در آن شرعاً جا

9313 مسئلۀ قـرارداد رهـن بگـذارد، در     کیـ بـا   یگـر یا به انضمام مال داگر راهن مال خود ر
 اوست.  ۀاجازمنوط به  یگرید کح و در ملیخودش صح کمل

9319 مسئلۀ رهـن   راآن هکـ اسـت   یسـ کشـود متعلـق بـه    یه به رهـن گذاشـته مـ   ک یمنافع مال
 ندارد.  راآن مرتهن حقّ تصرّف در ۀاجازبدون  یول ،گذاردیم

9311 مسئلۀ  توانند مـال رهـن را نـزد    ین ندانند میاش را امثها وریاو، مرتهن  ۀا ورثیاگر راهن
اگر از اول هـر دو توافـق    حتیند امانت بگذارند و کین مییم شرع تعکه حاک یسکا یشخص ثالث 

ح یامانـت گذاشـته شـود صـح    صورت به  یمخصوص یا جایآن مال در نزد شخص خاص که نند ک
 است. 

9311 مسئلۀ  ا یرتهن را بفروشند، ببخشند گر مال میدکی ۀاجازراهن و مرتهن حق ندارند بدون
 یگریند و سپس دکتصرّف در مال مرهون  یگرید ۀاجازاز آنان بدون  یکیاگر  یول ،اجاره دهند

 ال ندارد. کاجازه دهد اش

9315 مسئلۀ یوتـاه کآن  ین اگر مرتهن در نگهـدار یبنابرا ؛رهن در دست مرتهن امانت است 
 ست. یضامن ن ند، مرتهنکدا یب و نقص پیا عیند و مال مرهون تلف شود کن

9316 مسئلۀ  راهن بفروشد، پول آن مانند  ۀاجازار دارد، با یه مال مرهون را در اختکاگر مرتهن
 رد. یاجازه بفروشد و بعد اجازه بگبی است اگرچنین هم خود آن مال، رهن است

9313 مسئلۀ هـم بـه الزم اسـت و   -ار اسـت که بـده کـ -عقد رهن پس از رهن، از طرف راهن 
 زدن است.  به همست و قابل یالزم ن -ار استکطلبه ک -از طرف مرتهن یول ،ستین یزدن

9318 مسئلۀ  ار است که بدهکراهن چنانچه  شود،یا مرتهن، باطل نمیعقد رهن با مرگ راهن
 یو ۀرد، حـق بـه ورثـ   یـ ار اسـت بم که طلبکمرتهن چنانچه  شود ویاو منتقل م ۀرد حقّ او به ورثیبم

 ماند. یم یشود و آن مال هم چنان در رهن باقیمنتقل م

9312 مسئلۀ ار نتوانـد  کنـد و بـده  کار مطالبه که وقت پرداخت رهن برسد و طلبک یصورت در
 بپردازد، سه حالت مفروض است: 

توانـد مـال رهـن را    یالـت داشـته باشـد مـ    کار وکار در فروش مال رهـن از بـده  کطلبچنانچه  -3
 ار بازگرداند. کرا به بده یطلبش بردارد و مابق ۀبه اندازفروخته و 

رد و مال را بفروشـد و طلـبش را بـردارد و    یار اجازه بگکد از بدهیته باشد، باالت نداشکاگر و -9
 ار بدهد. کرا به بده یمابق

ار وجود ندارد، کبه بده یا اصالً دسترسیدهد یالت ندارد و او اجازه نمکار وکاز بدهچنانچه  -1
نـدارد   یاو دسترسـ  ۀندیم شرع و نماکرد و اگر به حایط اجازه بگیم شرع جامع شراکتواند از حایم
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 رد. ین منطقه اجازه بگیاز عدول مؤمن

9310 مسئلۀ ل یـ کدر فروش مال رهـن از طـرف رهـن دهنـده و     یگریا شخص دیار کاگر طلب
ار طلـب خـود را   کـ نداشـته باشـد، تـا زنـده اسـت و طلب      راآن زدن به همه حقّ کنند کباشد و شرط 

 خورد. یم به همالت کد، وریل بمکا مویل یکه وک یاست و در صورت یالت او باقکنگرفته، و

9313 مسئلۀ اخـتالف   یگر در سر تلف شـدن مـال رهنـ   یه راهن و مرتهن با همدک یدر موارد
 یبداند، ول یوتاهکبر اثر  راآن ا در صورت تلف شدنیتلف نشدن باشد  یراهن مدع -داشته باشند
، چـه  قول مرتهن با قسم مقدم اسـت  -نبوده است یوتاهکدر اثر  یول ،شود تلف شده یمرتهن مدع

ن قبالً یع آنکهن رفته باشد، مگر یاز ب ییا به تنهایگر تلف شده باشد و یمال مرهون در ضمن اموال د
مضمونه بوده و بعد رهن شده باشد،  ۀیا قبالً عاریرهن درآمده باشد صورت به  مغصوب بوده سپس

 ن حالت قول راهن با قسمش مقدم است.یدر ا

9319 مسئلۀ ش باشد، شخص یهایبده ۀبه اندازالش تنها تمام امو سته شود وکار ورشکاگر بده
 گران تقدم دارد. یبر د یار به مال رهنکطلب

9311 مسئلۀ ز یـ ، چیل متعـارف زنـدگ  یونت و وسـا کمحـل سـ   یمعمـول  ۀار جز خانکاگر بده
اگر خود  یول ،ندکد صبر یند و باکتواند طلب خود را درخواست یار نمکنداشته باشد، طلب یگرید

 تواند آنها را بفروشد و طلب خود را بردارد. یار مکشته باشد، طلببه رهن گذا راآن خانه و اثاث

9311 مسئلۀ دهند یوام به صاحب خانه م یه مبلغکان دارد یجر یآنچه امروز در معامالت رهن
ا اصـالً اجـاره   یـ اجاره بپردازنـد   یبرا یمترکمت ینند قکیدارند و شرط میاو را به گرو برم ۀو خان

 یاگر صاحب خانه به قصد اجاره، خانه را به مبلغـ  یحرام است، ول ست و ربا ویز نیندهند، شرعاً جا
را بـه   یه مستأجر مبلغـ کند کمت معمول اجاره دهد و در ضمن عقد اجاره شرط یمتر از قکهر چند 

 ح است. یال نداشته و معامله صحکز خانه را در مقابل آن گرو بگذارد اشیاو قرض دهد و او ن

  
 ام حوالهکاح

9315 مسئلۀ  مشـغول   یسک یاش بر بدهه ذمّهک یشخص کهاست  اینله عبارت از ا احایحواله
ار کگـر، بـده  یخـود قـرار دهـد، بـه عبـارت د      ۀذمن یگزیرا جا یگرید ۀذمار اوست، کاست و بده

را از  یه بـده کـ ار را حوالـه دهـد   کار طلبکن اگر بدهیبنابرا .ندکحواله  یگریارش را به آن دکطلب
ه طلب را بپردازد و قرارداد حواله درست شود، آن طرف کد نکرد و آن طرف هم قبول یبگ یگرید
نـد. حوالـه   کطلـب   ۀمطالبـ  یار اولکتواند از بدهیار نمکار و طلبکشود بدهیه به او حواله شده مک
و « إحالـه »ا یـ « حوالـه »و خـود عمـل   « هیـ محـالٌ عل »ه بـه او حوالـه شـده    ک یسکو « لیمح»ننده را ک
 شود. یده مینام« محتال»رد، یاز شخص ثالث بگرده طلبش را که قبول ک یارکطلب

9316 مسئلۀ ار و کار و طلبکه بدهکن یست و همیشرط ن یغه و لفظ خاصیصه در قرارداد حوال
 ح است. ینند، حواله صحکشخص سوم، از حواله آگاه شده و قبول 
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9313 مسئلۀ  د یـ ه بـه او حوالـه شـده، با   ک یسکرنده و آن یدام از حواله دهنده و حواله گکهر
ط از تصـرّف در  یم شـرع جـامع شـرا   که نباشند و از طرف حـا یار بوده و سفیاخت یاراعاقل، بالغ و د

م شـرع ممنـوع التصـرف    کحواله دهنده اگرچه از طرف حـا  آنکهمگر  ،اموال خود منع نشده باشند
ء الذمّـه  یار بـر کست و نسبت به بـده یار حواله دهنده نکه بدهکرده ک یسکن حواله به کیاست و ل

ال ندارد چون حواله دهنده نسبت بـه امـوال خـود محجـور     کردن اشکحواله  ن صورتیاست، در ا
 اش. است نه نسبت به ذمّه

9318 مسئلۀ ین خـارج یشـود عـ  یست آنچه حواله مـ یح بودن قرارداد حواله الزم نیصح یبرا 
ار در آن شرط نباشـد، ماننـد انجـام    که مباشرت شخص بدهکباشد  یارکا یه اگر منفعت کباشد، بل
 ح است. یداد حواله صحو دوختن لباس، قرارقضا  ۀروزنماز و 

9312 مسئلۀ ار حوالـه دهنـده   کاگـر بـده   -هیـ محـال عل  -شـود یش حواله داده میه براک یسک
. چه حواله شده از ،ت او باشیشود، با رضایه اگر به او حواله داده مک آنست اط واجبیاست، احت
گذاشته باشد چـه نباشـد،    ردهکه به او حواله ک یسکآن  ۀعهدننده برکه حواله کباشد  یزیهمان چ

 چنـین هـم  .باشـد  یو یت و قبولید حواله با رضایننده نباشد، باکار حواله که بدهیاگر محال عل یول
به  یشود مثالً گندم طلب داشته باشد ولیه به او حواله مک یسکدهد از آن یه حواله مک یسکاگر 

 ت او حواله شود. ید با رضایاو جو حواله دهد با

9350 مسئلۀ رد تـا  یـ ار باشد پس اگر بخواهـد وام بگ کد بدهیدهد باینسان حواله مه اک یموقع
 ست. یح نیار نشده است، حواله صحکه نگرفته و بدهک یهنگام

9353 مسئلۀ ن اگـر  یار معلوم باشـد، بنـابرا  کحواله دهنده و طلب ید برایمقدار و جنس حواله با
ن دو طلب را از فالن یاز ا یکید یار باشد و به او بگوکبده یسکگندم مثالً به  یپول و مقدار یمبلغ
 د، حواله باطل است. ینکافت یس درک

9359 مسئلۀ اج به مراجعه داشته باشد مثالً طلـب  یاحت یول باشد ار معلومکطلب یاگر مقدار بده
قبل از رجـوع   که آنست و احوط یندانند، اقو راآن در دفتر نوشته شده باشد و قبل از رجوع مقدار

ار مقدار طلبش را اطالع دهند و سپس حواله کنند و به طلبیتر را ببه اول دفکبل ،به دفتر حواله ندهند
 دهند. 

9351 مسئلۀ ر یـ ه بـه او حوالـه شـده، فق   ک یسکاگرچه  ،ندکست حواله را قبول یار ملزم نکطلب
 ند. کن یوتاهکنباشد و در پرداخت آن 

9351 مسئلۀ  نـد بنـا بـر    کاو حواله را قبـول  چنانچه  ست،یار نکه بدهکحواله دهد  یسکاگر به
ار، طلـب خـود را بـا    کـ ند و اگر طلبکننده رجوع نکجب قبل از پرداختن حواله، به حواله اط وایاحت

ل یـ توانـد از مح یه همان مقدار مصالحه شـده را مـ  یند، محال علکصلح  یمترکه به مقدار یمحال عل
 د. یآدست به ل و محتال یمح ید، تراضیند و بهتر است در مقدار زاکمطالبه 

9355 مسئلۀ حواله دهنده با  یست نوع بدهیار حواله دهد شرط نکبه بده یسکه ک یدر موارد
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ار موافقـت  کز، اگر بدهین یباشد و در صورت اختالف در نوع و جنس بده یکیحواله شده  یبده
 ح است. یند، حواله صحک

9356 مسئلۀ  نـد  کضمانت  راآن ا پرداختیمبلغ حواله را بپردازد  رایگانصورت به  یسکاگر
 شود.یه به او حواله شده ساقط مک یسک ۀدعهند، حواله از کار هم قبول کو طلب

9353 مسئلۀ  بـه او حوالـه    آنکـه ط منعقد شد، حوالـه دهنـده و   یحواله با تمام شرا آنکهپس از
گـرفتن   یبزنـد و بـرا   به هـم ز حق ندارد حواله را یار نکبزنند و طلب به همشده، حق ندارند حواله را 

ر و یـ و حوالـه شـده، موقـع حوالـه فق    ه به اک یطرف آنکهمگر  ،ندکطلب خود به حواله دهنده رجوع 
 اینکهولو  ،ار هم متوجه نشده و بعد بفهمدکاش باشد و طلبخود و عائله سالیانۀن مخارج یمحتاج تأم

بزنـد و   بـه هـم  تواند حواله را یار مکن صورت طلبیشده باشد، در ا یشخص پس از اتمام حواله غن
 رد.یش را از حواله دهنده بگیطلب خو

9358 مسئلۀ ا یـ ار کـ حواله شده است و طلب یه به وک یسکواله دهنده و آن ه حک یدر صورت
 بزنند.  به همتوانند حواله را ینند، مطابق شرط، مکزدن حواله را شرط  به همدام از آنان کهر 

9352 مسئلۀ یسـ کبه درخواست آن چنانچه  ار را بدهد،کاگر حواله دهنده، خودش طلب طلب 
توانـد آن  یاسـت، حوالـه را پرداختـه باشـد، مـ      -نده بودهنکون حواله یه مدک -ه به او حواله شدهک
ه داده کـ را  یزیتواند چیاگر بدون درخواست او داده، نم یول ،ردیه داده است از او بگکرا  یزیچ

 ند. کاز او مطالبه 

9360 مسئلۀ یار او را بـه شـخص سـوّم   کـ تواند بـا موافقـت طلب  یه به او حواله شده، مک یسک 
ار کـ شد چه نباشد و شخص ثالث هـم بـا موافقـت طلب   ار او باکحواله دهد، چه آن شخص سوم بده

 ند. ک یتواند او را به فرد چهارّم معرّفیم

  
 ام ضمانتکاح

 :ضمان اقسام
 . یو قهر یضمان دو قسم است، عقد

 یعقد تضمان -الف
9363 مسئلۀ  یانسان با عقـد و قـرارداد خاصـ    کهاست  اینعبارت از  یا ضمانت عقدیضمان ،
را در زمـان   ینیفرد مع یپرداخت بده یه شخص سومکن صورت یبه ا ندکجاد یرا ا یتعهّد اًاریاخت
ه مورد ضمان قـرار  ک ی، به آن وجه«ضامن»شود یمدار عهدهه ک یسکرد. به آن ین، به عهده بگیمع
 ند. یگویم« مضمونٌ له»رد یگیبه نفع او ضمانت صورت م که یسکو به آن « مال مضمون»رد یگیم

9369 مسئلۀ ه ضـامن  کـ  انـدازه  نیست و بـه همـ  یشرط ن یخاصغه و لفظ یص یدر ضمان عقد
ردن کقبول  ار وکت بدهیند و رضاکیت میفاکند، کار قبول کبا عمل و طلبولو  ،مقصود را بفهماند

 ست. یاو شرط ن



 139 یضمانت عقد -الف

9361 مسئلۀ ز به علت یه نباشند و نیار بوده و سفید عاقل، بالغ و صاحب اختیار باکضامن و طلب
ن یـ ا ینـوع التصـرّف در امـوال خـود نباشـند ولـ      ط ممیم شرع جامع شراکاز طرف حا یستگکورش

ار که طلبک یار، در صورتکه بدهیوانه و سفین ضمانت بچه و دیست، بنابرایار الزم نکشرطها در بده
 ح است. یند، صحکقبول 

9361 مسئلۀ ن اگـر  ید و شرط باشـد، بنـابرا  ید معلّق نبوده و بدون قیضمانت با که آنست ظاهر
رم اگر پدرم اجازه یگید من ضمانت تو را به عهده میبگو ند مثالًک یاصل ضمانت را معلق به شرط

نـد  ک یرا معلـق بـه شـرط    یپرداخت بده یول ،ندکاگر اصل ضمانت را معلق ن .ستیدهد، درست ن
ه کـ  آنست ار ندهد، ظاهرکه بدهکدهم یم یتو را وقت یبده یول ،شومید من ضامن تو میمثالً بگو

 ست. یح نیضمانت صح

9365 مسئلۀ د قبـل از  یـ ه مضمون له اسـت با کآن فرد  ،شود یامن فردخواهد ضیه مک یسک
ه قـرض  کـ  یمادام دنکقرض  یگریخواهد از دیه مک یسکن یبنابرا ،ار باشدکقرارداد ضمانت بده

شـدن گـرفتن قـرض و مقـروض      ین قطعیماب اینکهمگر  ،ستیح نیرده بنا به مشهور ضمانت صحکن
 ست. یاز قوت ن یالن صورت صحت ضمانت خیه در اکباشد  یمک ۀفاصلشدن 

9366 مسئلۀ مشـخص باشـد،    یار و جـنس بـده  کار، بدهکه طلبکشود یثابت م یضمانت وقت
ار و کار و بـده کد شخص طلبیوجود داشته باشد، با یا چند بدهیار کار، بدهکن اگر چند طلبیبنابرا

 ن شود. یمع ینوع بده

9363 مسئلۀ ل کـ بـه ضـامن ببخشـد، نـه      راآن از یا مقداریار طلب خود که طلبک یدر صورت
 رد. یار بگکتواند از بدهیطلب و نه آن مقدار را، ضامن نم

9368 مسئلۀ قـرار  ط بریح و بـا تمـام شـرا   ین اگر صحیبنابرا ؛الزم است یضمانت از قراردادها
 یبستن قرارداد ضـمانت، بـرا   هنگام آنکهمگر  ،بزنند به هم راآن توانندیار و ضامن نمکگردد، طلب

 بزنند.  به هم راآن گاه خواستند بتوانندهر هکا هر دو، شرط شده باشد یار کا طلبیضامن 

9362 مسئلۀ ضـامن،   ۀذمـ ار بـه  کبـده  ۀذماز  یط انجام شد، بدهیه ضمانت با تمام شراک یوقت
توانـد بـه او رجـوع    یگر نمیار دکار، طلبکبده ۀذمشدن  یشود و با بریم یار برکبده ۀذممنتقل و 

 ند. ک

9330 مسئلۀ ر یاشته باشد و بعداً فقار را دکطلب یاگر ضامن موقع ضمانت، قدرت پرداخت بده
ار اوّل بخواهد و اگر در موقع کبزند و طلب خود را از بده به همتواند ضمانت را یار نمکشود، طلب

رده اسـت، بـاز هـم    کـ ار با وجـود دانسـتن قبـول    کطلب یول ،ز قدرت پرداخت نداشتهیضامن شدن ن
 بزند.  به همتواند ضمانت را یار نمکطلب

9333 مسئلۀ ار را نداشته باشد کشود، قدرت پرداخت طلب طلبین مه ضامک یاگر انسان موقع
ار کطلب اینکهاگر قبل از  یول ،بزند به همتواند ضمانت را یار آن موقع نداند و بعد بفهمد، مکو طلب

سـت  یال نکاز اش یزدن ضمانت خال به همه ک آنست ند، ظاهرکدا یبفهمد، ضامن قدرت پرداخت پ
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 ت. سیاز قوّت ن یه لزوم ضمان خالکبل

9339 مسئلۀ  ار را کبـده  یار ضامن او شود و بـده کت بدهیبدون درخواست و رضا یسکاگر
ار باشـد و  کبـده  ۀاجـاز اگر بـا درخواسـت و    یول ،ندکار مطالبه کاز بده یزیبپردازد، حق ندارد چ
ار مطالبـه  کرده، از بـده کـ تواند آنچه از بابت او پرداخت یگان نداشته باشد، میضامن قصد عمل را

مـثالً   ؛بدهـد  یگـر یز دیـ داده چید میار باکه بدهک یجنس یار به جاکضامن به طلب آنکهمگر  ،ندک
از  راآن توانـد ین صورت ضامن نمـ یند، در اکار جو پرداخت کار باشد و ضامن به طلبکگندم بده

 شود.  یار راضکبده آنکهمگر  ،ار بخواهدکبده

9331 مسئلۀ ندکو را قبول ار مدّت دار باشد و ضامن با همان مدت ضمانت اکبده یاگر بده، 
مگـر   ،نـد کار مطالبـه  کش از موعـد از بـده  یند، حق ندارد پکرا پرداخت  یش از موعد بدهیپ یول

تواند پس از پرداخت، همان ین صورت میدر ا .ش از موقع بپردازدیپ راآن ارکت بدهیبا رضا آنکه
 ند. کار مطالبه طلب کموقع از طلب

9331 مسئلۀ ضـمانت او را   یسـ ک آنکـه رد، پـس از  ار گرو بگذاکرا نزد طلب یار مالکاگر بده
 شود. یخورد و مال از گرو آزاد میم به همرد رهن ک

9335 مسئلۀ ار حق کرد، طلبیدن موعد بمیدار باشد و ضامن قبل از رسار مدّتکبده یاگر بده
ضـامن حـق    ۀورثـ  یولـ  ،نـد کافـت  یند و طلب خود را از آنها درکضامن مراجعه  ۀدارد فوراً به ورث

 نند. کار مطالبه کاند را از بدهردهکپرداخت  آنچهموقع،  دنیش از رسیندارند پ

9336 مسئلۀ  توانـد  یار شود، شخص سوم هم مکند و بدهکرا ضمانت  یسک یبده یسکاگر
 یبـده  آنکـه شـود و پـس از   یار مـ کن صورت ضامن دوم بدهیند و در اکضامن را ضمانت  یبده

ول بـوده، ضـامن دوم   ضـامن ا  ۀاجـاز توسط ضامن دوم پرداخت شد، اگـر ضـمانت ضـامن دوم بـا     
ار کبـده  یند و در صورت مجاز بـودن ضـمانت ضـامن اول از سـو    کتواند به ضامن اول رجوع یم

ه ضامن ک یم مواردکاست حچنین هم .ردکمراجعه خواهد  یار اصلک، ضامن اول هم به بدهیاصل
و  یسـوم بـه   یچهـارم  یعنینند کقبل از خود را ب یسوم و چهارم و هرچه باال روند ضمانت ضامنها

 رد. کرجوع خواهد  یار اصلکبه بده یو اول یبه اول یو دوم یبه دوم یسوم

9333 مسئلۀ دام بـا  کـ نند، چه سهم هـر  کنفر را ضمانت  کی یاً بدهکمشتر توانندیچند نفر م
سـر  ک یاز بـده  انـدازه  ، بـه همـان  کیـ ا متفاوت و بـا پرداخـت سـهم هـر     یگران برابر باشد یسهم د

ار بتوانـد از هـر   که طلبک یطوربه یمستقل نسبت به تمام بدهطور به ضمانت چند نفر یشود، ولیم
 ست. یاز قوّت ن یاگرچه صحت آن خال ،ال استکند، محل اشکرا مطالبه  یبدههمۀ دام آنها ک

9338 مسئلۀ  است، مثل ضمانت از  یگرید ۀعهده به ک یارکضمانت از منافع مانند ضمانت از
شرط نباشد،  یخاص ه مباشرت شخصک یصورت ه دوخت و دوز را انجام دهد، درک یاطیا خیر یاج

د یـ رده باشند، فـالن شـخص مباشـرتاً دوخـت و دوز را با    که شرط ک یدر صورت یول ؛ح استیصح
 ست. یح نیانجام دهد، ضمانت او صح
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9332 مسئلۀ ح است، ضمانت یاست، صح یلّکصورت به  ار وکبده ۀذمه در ک یانیضمانت اع
ه کدار ضامن شود یخر یبرا یسکن اگر یبنابراح است یموجود در عالم خارج هم صح جزئیان یاع

آن جـنس   یبـوده، بـه جـا    یگـر یا اگر معلـوم شـد مـال د   یآمد  وب دریاگر جنس فروخته شده مع
 ند. کد مطابق آن عمل یح است و بایبدهد، ضمانت او صح یگرید

  
 3هریضمانت ق -ب 

9380 مسئلۀ صـل  ن حایه بدون قرارداد و عقد خـاص و معـ  کند یرا گو یضمانت یضمانت قهر
ن راه یـ نـد و از ا کدا یـ تسـلط پ  یا بر اموال و منـافع و ی یگریه انسان بر جان دک یمانند موارد .شود

ن یا سبب اتالف و از بیند کوارد  یا بر اموال، حقوق و منافع مشروع ویبر خود او  یانیخسارت و ز
صـورت  ه بـ  ایـ نـد و  کاز آنها شود، چه خود باعث شود و چـه دسـتور اتـالف را صـادر      یکیرفتن 
ا یـ وارد شـود   یانیـ بر آن مال ضـرر و ز  یار داشته باشد و از هر راهیرا در اخت یو ناحق مال یعدوان
را  یسـ کا یـ وارد سـازد،   یانیـ ز یسکوان به یاو، آن ح یانگارداشته باشد و بر اثر سهل یوانیحمثالً 
نهـا، در  یو ماننـد ا  ا اتالف گرددیه موجب تلف کزند  یارکاو طرف دست به  یند و با اغواکاغوا 
ان یه در اثر مسامحه موجب زک یوانیدر مورد ح .ثابت است یقهرطور به ن موارد ضمانتیا یتمام
وان یـ نـد و در اثـر دفـاع، آن ح   کند و طرف از خود دفاع کحمله  یسکوان به یگردد، اگر آن حیم
 ست. یننده ضامن نکشته شود، دفاع ک

9383 مسئلۀ  ضامن آن مال خواهد بود. کسب کندرا  یلاز راه حرام و نامشروع ماانسان اگر ، 

9389 مسئلۀ ارگـان، نهـاد، مؤسسـه،     کیـ در  یار مشـروع و قـانون  کت انجام یه مسئولک یسک
گـر، در  یا به هـر صـورت د  یر و اجاره باشد یاجصورت به  رده است،کت و مانند آنها را قبول کشر
مطـابق مقـررات آن    به عهده گرفته و موظف اسـت  راآن ت انجامین مسئولیامصورت به  قت اویحق
هـم  رده اسـت و  کـ ن صورت هم گنـاه  یر ایدر غ ؛خود را به نحو احسن انجام دهد ۀوظیفالت یکتش

ه انجـام  کـ  یارکآن مقدار اما  است. ارش را انجام ندادهکچون  نسبت به حقوق مقرره ضامن است
ف مقـررات  س خـال که هر کن نباشد یالت بر ایکآن تش روالاجرت باشد و  یداده است، اگر دارا

ار را کـ گان نداشته باشد، اجرت متعارف آن یز قصد رایندارد و او ن یچ گونه استحقاقیرد، هکعمل 
 مستحق خواهد شد. 

9381 مسئلۀ آب  یعمـوم  ۀحال آنان در جاد ۀت مصالح عابران و بدون مالحظیاگر بدون رعا
بگـذارد و   یسا جنیو گل و  کا خایزد، یراه است بر یه موجب لغزندگکا برف و مانند آن یبپاشد 

                                                             
آن در بخش  در امور پزشکی است که مسائل مربوط بهیکی د، نگنج. از جمله موارد مهمی که ذیل ضمانت قهری می3

 احکام پزشکی آمده و دیگری ضمانت دیه است که مسائل آن نیز در احکام متفرقۀ دیات آمده است.
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ر عبور یمس یند و موجب تنگک کن خود را پاریا ماشیموتور، دوچرخه  اینکها یند کمحل را تنگ 
وارد شـود، ضـامن    یسـان کا یـ  یسـ کبه  یو جان یب مالیا مسدود شدن آن شود و در اثر آن آسیو 

 است. 

9381 مسئلۀ جه یند و در نتکتصادف  یاگر راننده در اثر مسامحه و تخلف در مقررات رانندگ
 برسد، راننده ضامن است.  یسکبه  یو جان یب مالیآس

9385 مسئلۀ     را  یسـ ک یو راننـدگ  ییاگر راننده در اثر مسـامحه و تخلـف از مقـررات راهنمـا
نـد و در خـود   کتخلـف از مقـررات ن   اگر مسـامحه و  یول ،ه قتل عمد خواهد بودیشد، قتل او شبکب

شـود و  ی، قتل خطا محسوب مـ ردیصورت پذ ین حال قتلینداشته باشد و در ع یهم تخلف یرانندگ
 ح داده خواهد شد. یام آن توضکاح ،اتیه در باب دکد بدهد یقتل خطا را با ۀیدر آن صورت د

  
 فالتکام کاح

9386 مسئلۀ ه کـ  یسـ کا یـ ار و که هر وقت طلبکه انسان متعهد و ضامن شود ک آنست فالتک
او قابـل قبـول    یه ادعـا کـ  یطـور  -حـق بـودن را دارد  یذ یا ادعـا یحق است یذ یگرینسبت به د

فالـت  کن یل دهد. فرق بیند و به آنان تحوکا طرف را بخواهد، او طرف را احضار یار کبده -است
ق ، اموال و حقوق و منافع اسـت و متعلَـ  یخاص فقه یق ضمان به معنامتعلَ که ن استیو ضمان در ا

شـود،  ید مـ ه ضـامن و متعهـ  کـ  یسکو به « فالتک»ن نوع تعهد و ضمانت را یا ،فالت انسان استک
 ند. یگویم« فولٌ لهکم»حق بودن، یذ یا مدعیحق و یا ذیار کو به طلب« لیفک»

9383 مسئلۀ فـول لـه اسـت واقـع     که مکـ ل و صاحب حق یفکان یفالت از عقود است و در مک
فـول لـه و   کل و میفک یزدن آن برا به همشود و از عقود الزم است و بدون اقاله و قرارداد، حقّ یم
 ندارد. هر دو وجود  یا برای

9388 مسئلۀ یا با عملینباشد،  یعرب اینکهولو  یل به هر لفظیفکه کح است یصح یفالت وقتک 
ا طـرفش را بخواهـد، او را   یخود  ،ارکبده گاهشود هریه متعهد و ضامن مکبه صاحب حق بفهماند 

 ند. کز قبول یل دهد و او نیند و به او تحوکحاضر 

  
 فالتکط یشرا

9382 مسئلۀ ه یرده باشد و سفکفالت مجبور نک یرا برا یو یسکد عاقل و بالغ بوده و یل بایفک
ل ینباشد و قدرت احضار، آوردن و تحو -دارد یاز به تصرف مالیه نک ییدر جا -و ممنوع التصرف

چنین هم حق باشد ویا ذیار که همان طلبکفول له کم یول ؛لش شده، داشته باشدیفکه کرا  یشخص
ر عاقـل و  یـ فالـت غ کن یه باشد، بنابرایر سفیو غ ست عاقل، بالغیالزم ن ار و طرف صاحب حقکبده
 ح است. یشان درست و صحیا یّول ۀاجازه با یسف

9320 مسئلۀ  دار باشد؛ در ن است مدتکز ممین است مطلق و بدون مدّت و نکفالت ممکعقد
ا یـ و « معجّـل »د یـ به حسـاب آ  یه عرفاً فورکم باشد ک قدرآنن است کدار بودن، ممصورت مدّت
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بـه   یبندنـد و گـاه  یمـ  یفـور صورت به  دفعه کیفالت را کباشد مثالً قرارداد  یر فوریدار غمدّت
نند و نه مـدّت  کیر مکالفور را ذینه ف یدهند و گاهیشتر قرار میا بیماهه  کیهفته و  کیصورت 

دار است و اگر مـدّت  یالفور متعارف عرفیند مراد همان فیا مطلق بگویالفور یه فک یرا، در موارد
 اد شدن داده نشود. یم و زکه احتمال کنند کر کذ ید زمان را طوریاند بیبگو

9323 مسئلۀ  زند: یم به همفالت را کر قرارداد یز ۀگاناز موارد هفت کیهر 

ا خـودش  یار دهد و کل طلبیه حق در گردنش است را تحوک یسکا یار کل، شخص بدهیفک -3
 م گردد. یحاضر شده و تسل

 حق ادا شود. یار و ذکحقّ طلب -9

 ند. کحق از حقّ خود صرف نظر یذ – 1

 ا برود. یشده از دن یدعو ۀاقام یه ویه علک یسکار و کبده -1

 ا برود. یرد و از دنیل بمیفک -5

 ند. کفالت آزاد کل را از یفکصاحب حق  -6

 ند. کواگذار  یگریحقّ خود را به د یگرید ۀلیا هر وسیحواله  وسیلۀبه صاحب حق  -3

9329 مسئلۀ اش فـول لـه بـه ورثـه    که حقّ مکبل ؛شودیفالت باطل نمکرد، یاگر صاحب حق بم
 شود. یمنتقل م

9321 مسئلۀ مگر  ،فالت را نداردکزدن  به همار و صاحب حق، حقّ کت طلبیل بدون رضایفک
ار و صـاحب حـق هـر وقـت     کـ طلب یول ،شرط شده باشد یو ین حق برایفالت اکدر قرارداد  آنکه

 بزند.  به همفالت را کتواند عقد یبخواهد م

9321 مسئلۀ ن است در برابر کگان برقرار شود و ممیراصورت به  ن استکفالت ممکرداد قرا
ار کـ طلب ۀعهدن است عوض بر کرد ممیه در برابر عوض قرار گک یعوض منعقد گردد و در صورت

 باشد.  یفرد اجنب ۀعهدا بر یار و کا بدهی

9325 مسئلۀ  ه کـ ا احتمـال معقـول بدهـد    یـ ند کدا ین پیقی دارفالت مدّتکل در زمان یفکاگر
ن صـورت  یـ ل دهـد و در ا یـ ش از موعد تحویتواند او را پیفالت قصد فرار دارد، مکشخص مورد 

 خورد. یم به همفالت کقرارداد 

9326 مسئلۀ  ن عمـل مسـتلزم   یـ ه اکـ  یل بدهـد، در صـورت  یـ ار را تحوکل بخواهد بدهیفکاگر
ن اجـازه  اگـر بـدو  یولـ  ،ار استکخود طلب ۀعهدحق باشد بر یار و ذکطلب ۀاجازنه باشد، اگر با یهز

 ل است. یفک ۀعهدباشد، بر 

9323 مسئلۀ دهـد، در   یبر گردن اوست را فرار یه حقکس کا آن یار کفرد بده یاگر شخص
نـد و  کدا یـ د او را پیـ دهنده با یبه او نداشته باشد، فرار یار و صاحب حق دسترسکه طلبک یصورت
 . ل استین قبیاز انیز  لمقتو ۀدادن قاتل از دست ورث یفرار .او را بپردازد یبده اینکها یل دهد یتحو
9328 مسئلۀ  نـد، در  کادعـا   راآن صـاحب حـق   یولـ  ،فالـت باشـد  کر قـرارداد  کـ ل منیفکاگر
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خورد یفالت است قسم مکر که منکل یفکند، کل اثبات نیش را با دلیخو یدعوا یه مدعک یصورت
 سازد. یم یفالت را منتفکو 

  
 دارام امانت و امانتکاح

ژه و یـ ت ویشده است و توجه و عنا یادید زیکبر آن تأ ینیع ده در اسالم و منابک یاز امور یکی
م در یرکـ است. قـرآن یداربه حساب آمده، امانت ینیمان و باور دیم ایآن از عال یحفظ و نگهدار

بـه   یفـالح و رسـتگار   ۀمان و نشـان یم ایمانها را از عالیت عهد و پیو رعا یدارمؤمنون، امانت ۀسور
 از امام صادقچنین هم و 3«هِمْ وَ عَهْدِهِمْ رَاعُونَنَ هُمْ لِأَمَانَاتِیوَ الَّذِ» شمار آورده و فرموده است:

ن است کمم اینکه ید براینکنگاه ن یسک ۀا سجدیوع کبودن ر یاند به طوالنه فرمودهکت شده یروا
 شناخت یه براکگردد، بلیند دچار ترس و اضطراب مک کتر راآن رده باشد و اگرکبه آن عادت 

  9.دینکاو نظر  یدارو امانت ییفرد به راستگو یواقع یو نادرست یدرست
 هکـ برخوردار اسـت   یعیگاه رفیاز آن چنان جا ینیو منابع د یدر نظام اسالم یدارامانت و امانت

، بـه  یاسـ یو س یاجتمـاع  یدیـ لکیتهـا یتها و موقعیرش مسئولیپذ یط، براین شرایتریاز محور راآن
مهـم   یتهایمسـئول  یحـقّ تصـد   ین نباشد، در نظام اسـالم یام یسکه اگر ک یطورهباند شمار آورده

را  یاسـ یو س یاجتماع یگر مقامهایو د ی، قضاوت اسالمینیت دیمانند امامت امّت، مرجع یاجتماع
وارد سازد، عالوه بـر   ییب و ضررهایرد و آسیرا بپذ یتیمسئول یسکاگر در غیر این صورت  ،ندارد
 ست. هز یه، ضامن نردکگناه  اینکه

9322 مسئلۀ  نـد و او هـم   کش حفظ یه براکدهد  قرار یگریار دیمال خود را در اخت یسکاگر
 یدارنـت و امانـت  ام اماکـ ط و احیدار واجب است به شـرا شود و امانتیند، امانت محقق مکقبول 
ه ک یه امانت هم با لفظ و هم با عملکست بلیشرط ن یخاص ۀغیند. در تحقّق امانت لفظ و صکعمل 

و امانت « مستودع»دار را و امانت« یودع»ا ی« مُوَدّع»گذار را شود. امانتیمقصود را بفهماند محقق م
 نامند. یم« عهیود»را 

9800 مسئلۀ ا یرا نزد بچه  ید عاقل و بالغ باشند اگر انسان مالیگذار هر دو بادار و امانتامانت
ه بچه کمگر آن ،ستیح نیصح نت بگذارنداما یسکرا نزد  یوانه مالیا بچه و دیوانه امانت بگذارد ید

 جهـت ن دو فـرض از  یـ دن مال به دست عاقل و بـالغ باشـند، گرچـه ا   یرس یبرا یوانه فقط عاملیو د
 شود. یح داده میبعد توض مسائله در کباشند یمتفاوت م یم شرعکح

9803 مسئلۀ رد واجـب اسـت  یـ ل بگیامانت تحوطور به وانهیا دیرا از بچه  یزیدار چاگر امانت 

                                                             
  .(8مؤمنون: )کنند خوبی هستند و تعهّدات خود را رعایت می اندارمانتمؤمنان کسانی هستند که ا :یعنی. 1
  .  1از احکام ودیعه، ح  3، باب 68، ص 32البیت، ج الشّیعه چاپ آلوسائل. 2
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وانه باشد، واجب یا دی کودکخود  که آن مال ملک یفوراً به صاحبش بازگرداند و در صورت ارآن
ا یـ ن یدار ضـامن عـ  ن بـرود، امانـت  یئ از بین فرض آن شیآنان برساند و اگر در ا یّبه ول راآن است

 لیـ ن عنـوان تحو یـ ه بـه ا کـ ل نگرفته باشد، بلیامانت تحوعنوان به  آنکهمت آن خواهد بود، مگر یق
ه اگـر در  کـ شان برساند، یا یّا به ولیند ک یه نگذارد مال خراب شود و از آن نگهدارکگرفته باشد 

 ست. یند و تلف شود ضامن نکن یوتاهکآن  ینگهدار

9809 مسئلۀ اط واجـب یـ امانـت عـاجز اسـت، احت    یتواند و از حفـظ و نگهـدار  یه نمک یسک 
ه بتوانـد آن  ک یگریس دکر باشد و شتیب کاو از مال ییتوانا آنکهمگر  ،ندکقبول ن راآن هک آنست

را از  کا او مالـ یـ دار را بدانـد و  ت امانـت یوضـع  کا مالیند وجود نداشته باشد کمال را بهتر حفظ 
ن صـورت  یـ آن مـال را نـزد او بـه امانـت گـذارد در ا      کن حال مالـ یوضع خود آگاه سازد و در ع

 مطلوب است.  ، گرچهستیاط واجب نیت آن احتیرعا

9801 مسئلۀ  نـد و  ک یهدارست از مال او نگیه حاضر نکبه صاحب مال بفهماند  رداامانتاگر
 ن حفـظ کـ صاحب مال خود قدرت و تم اگر نزد او بگذارد و برود، راآن ن حال صاحب مالیدر ع

کـه   آنسـت  رود، اگرچـه مسـتحب  ین حال مال را نـزد آن فـرد گذاشـته و مـ    یدارد و در ع مالش را
سـت چـون امانـت را    یاگر تلف شـود ضـامن ن   یول ،ندکیردانگه راآن انکدر صورت ام دارامانت
ن یا دارامانتاز آن مال را ندارد و  ین نگهدارکصاحب مال قدرت و تم اما اگر .رده استکقبول ن

ب اسـت و از اوضـاع مـال خبـر     یـ ا صاحب مـال غا یا از صاحب مال تواناتر است و یقدرت را دارد 
رد یگینشود در معرض فساد و تلف شدن قرار م یاره اگر نگهدکاست  یتوربه صندارد و مال هم 

 ند. کان حفظ کدر حد ام راآن دارامانتکه  آنست اط واجبین صورت احتیو در ا

9801 مسئلۀ ه بخواهنـد  کن یدام از طرفکن هر یست، بنابرایالزم ن یقرارداد امانت از قراردادها
بزند، در حد  به همارداد امانت را منصرف شود و قر دارامانتبزنند، منتها اگر  به هم راآن توانندیم
ا به آنان اطالع دهد و اگر یبرساند  او یّا ولیل و یکا ویان واجب است فوراً امانت را به صاحب کام

ن یه عکن برود، ضامن است یا به آنان اطالع ندهد و امانت از بیبدون عذر موجه به صاحبش نرساند 
 به صاحبش برساند.  راآن متیا قی

9805 مسئلۀ مناسـب آن امانـت را داشـته باشـد و اگـر       ید جـا یرد بایپذیانت را مه امک یسک
ا یـ  یوتـاه کند در امانـت  یه مردم نگوکند ک یاز آن نگهدار یند و طورکآن تالش  ۀیندارد در ته

 ضامن است.  ،ند و تلف شودک یر مناسب نگهداریغ یانت شده است و اگر در جایخ

9806 مسئلۀ یروادهیـ ا زی یوتاهکآن  یگهداررد، اگر در حفظ و نیپذیه امانت را مک یسک 
 ییا در جایند کتلف  اًاریو اخت اًعمد راآن اگر یول ،ستین برود، ضامن نیاز ب یاتّفاقطور به ند وکن

ا یـ ن یست و در اثـر آن تلـف شـود، ضـامن اسـت و عـ      یآن مال ن مناسبیا ه امن و کند ک ینگهدار
بهتر از آن نداشته باشد و نتواند امانت  ییجا رداامانت اینکهمگر  ،د به صاحبش بدهدیبا راآن متیق

ن یـ نـد برسـاند، در ا  کیمـ  یه بهتـر از او نگهـدار  کـ  یسکنتواند به  اینکها ی را به صاحبش برگرداند
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 ست. یحاالت اگر تلف شود ضامن ن

9803 مسئلۀ  راآن ا دزدین برود یبماند از ب یه مال امانت، اگر نزد وکبترسد  دارامانتچنانچه 
ن یاو برساند، واجب است ا یّا ولیل و یکا ویبه صاحب مال  راآن تواندیورت اگر من صیببرد، در ا

م کنـزد حـا   راآن دام از آنها نداشته باشد، واجـب اسـت  کچ یبه ه یار را انجام دهد و اگر دسترسک
او وجـود   ۀنـد یا نمایـ م شـرع  کاگر حـا  .شود یصاحبش نگهدار یط بگذارد تا برایشرع واجد شرا

 یه قـدرت نگهـدار  کـ ن یامـ  ینزد شخص راآن دین نباشد، باکشان ممیبه ا یا دسترسید نداشته باشن
 ند. کصاحبش حفظ  یدارد، امانت بگذارد تا برا راآن

9808 مسئلۀ عـه باطـل   یرد، عقـد ود یـ ا بمیـ وانـه شـود   یه صاحب مال است دکگذار اگر امانت
ا آنـان را  یـ ت برگردانـد و  یـ ما وراث یوانه ید یّعه را به ولیواجب است فوراً ود دارامانتشود و یم

ند و امانت ک یوتاهکا خبر ندهد و در خبردادن یبه آنها نرساند  یباخبر سازد و اگر بدون عذر شرع
ه بخواهـد  کن باشد یاخاطر به خبر ندادن و نرساندن مال به آنان  آنکهمگر  .تلف شود، ضامن است

ن حال یا نه و در عیهم دارد  یگریارث دت ویبخواهد بداند م اینکها یت را بشناسد یا وراث می یول
  ست.یرده و مال تلف شده باشد، ضامن نکط نیا تفری یتعدّ، یوتاهکامانت هم  یدر حفظ و نگهدار

9802 مسئلۀ ن وارث داشـته باشـد،   یرد و چنـد یـ بم -ه صـاحب مـال اسـت   کـ  -گذاراگر امانت
ل دهد یدارد، تحویندگیماوراث نهمۀ ه از طرف ک یسکا به یورثه همۀ د امانت را به ی، بادارامانت

رد، کـ رجـوع   ید بـه وصـ  یـ متـر از آن با کا یـ سـوم  یـک هم داشته باشد در مقدار  یت وصیو اگر م
ل دهـد، ضـامن   یـ از وراث تحو یکیامانت را به همۀ آنان  ۀاجازن اگر بدون مراجعه به همه و یبنابرا

 گر ورثه خواهد بود. یسهم د

9830 مسئلۀ  انکـ در صورت امواجب است تا ند، یبب مرگ را در خود یهانشانه دارامانتاگر 
ل یط تحویم شرع جامع شراکست، به حاین نکاو برساند و اگر مم یّا ولیل یکامانت را به صاحب، و

ت یوصـ  یند و بـرا کت یندارد، واجب است وص یاو دسترس ۀندیا نمایم شرع کبه حاهم اگر  .دهد
این کـار را  د یند، باکمشخص  یو رسم یقانون یق نهادهایاست از طر الزمرد و اگر یخود شاهد بگ

، مـثالً در دفترخانـه،   یو قـانون  یرسمصورت به  و شاهد، در صورت لزوم، یوص یانجام دهد و برا
سـد، مگـر در   یح دهـد و بنو یتوضـ  راآن ت امانـت و محـل و صـاحب   یآن مال و جـنس و خصوصـ  

ات امانت را بـه آنـان   یصوصن بداند و خینان داشته باشد و آنان را امیه به وارث خود اطمک یصورت
ن رفـتن  یو از بـ  ییجـا احب آن با خبر باشند و احتمال جابـه ت امانت و صیا آنان از خصوصید یبگو

 اگرچه بهتر است.  ،ستیت الزم نین صورت وصیامانت را ندهد، در ا

9833 مسئلۀ  مسئلۀه در ک یافهیند و به وظکمرگ را مشاهده  یهام و نشانهیعال دارامانتاگر 
 یدر نگهـدار  ، گرچـه ن صورت اگر امانت تلف شود، ضامن استیند، در اکد عمل نش گفته شیپ

 ند. کت یمان شده و وصیپش یپس از مدّت اینکها یخوب شود  یو یماریرده باشد و بکن یوتاهکآن 

9839 مسئلۀ ا مضاربه و مانند آن گذاشته شده است، در یه، اجاره یرهن، عارعنوان به ه ک یمال
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ا یـ  یوتـاه کوشد و اگر کآن ب یو واجب است در حفظ و نگهداردست طرف قرارداد امانت است 
 ند، ضامن است. ک یروادهیز

9831 مسئلۀ ا در اثـر اشـتباه در   یبه دستش برسد  یا مال دزدیرد یل بگیرا از س یاگر انسان مال
 راآن انسان برسد، واجب استدست به  یا اشتباه در معامله و مانند آن مالی ییجاهنقل و انتقال و جاب

ا به آنـان خبـر دهـد و    یاو برساند و  یّا ولیل یک، وکمالدست به ند تا ک یامانت نگهدارت صوربه 
 راآن دیآورد، بادست به دارد  قرار یه در معرض نابودکرا  یا مالیند کدا یپ یاز اگر مال گمشدهین

 ند. کط عمل یم شرع جامع شراکا مطابق نظر حایند کحفظ 

9831 مسئلۀ  آن  یهـدار مان بـه امانـت بگـذارد، حفـظ و نگ    سـل افر هم مال خود را نزد مکاگر
افر کند، اگر کمطالبه  راآن رد ویش را پس بگیگاه صاحب مال بخواهد امانت خوواجب است و هر

 اط واجب رد آن الزم و واجب است. ی، بنا بر احتیافر حربکنباشد، رد آن واجب است و در  یحرب

9835 مسئلۀ  ه کـ ندکادّعـا   یند ولـ کا قبول ر یا امانتیند کار کخود را ان یدارامانت یسکاگر
گذار خـالف  ده است و امانتیگردانبه صاحبش باز راآن ایط تلف شده است و یو تفر یبدون تعدّ

گـذار  ا هر دو، تلف شـدن را قبـول داشـته باشـند و امانـت     یگذار ن ادّعا را داشته باشد، اگر امانتیا
نه نداشته باشد، قول یگذار به امانتک یرتر باشد، در صوکمن دارامانتبوده و  یط و تعدّیتفر یمدّع

 رفته است. یو قسمش پذ دارامانت

9836 مسئلۀ آن،  یحفـظ و نگهـدار   یز اسـت در ضـمن قـرارداد امانـت، بـرا     یگذار جاامانت
 ند. کن یمع یمزد نگهدارعنوان به  یزیچ

9833 مسئلۀ  در ضمن  آنکهصاحب مال است، مگر  یداشته باشد برا یمال امانت منافعچنانچه
 باشد.  دارامانترده باشند منافع آن متعلق به کقرارداد شرط 

9838 مسئلۀ شوند دو حالت دارد:یا مانند آن به امانت گذاشته می که در بانک یاموال 

ه کـ  ییزهـا یه و چکبماند، مانند فرش و س ین آنها باقیه عکن باشد یگذار اهدف امانت اینکه -3
ه کـ  یمگر آن مقدار ،ستیز نیجه جاچ ویل موارد تصرّف در آنها به هین قبیل است، در این قبیاز ا

 آنها مؤثّر است.  یدر حفظ و نگهدار

ت و ارزش آنها باشد، یحفظ مال یه براکن آنها نبوده بلیحفظ ع یعه و امانت گذاشتن، برایود -9
ز اسـت و  ین تصـرّف در آنهاجـا  یبنابرا ،ل استین قبیناس و مانند آن از اکپول و اسکه  آنست اظهر

ز اسـت  یه تصرّف در آنها جاک آنست ا دوم، ظاهریاست حالت اول است  کوکه مشک یدر موارد
 ، تصرّف نشود. آنست اطیاحت یول

9832 مسئلۀ  ،یبـرا  یو اعتبـار  یگـر مؤسسـات مـال   یا دیـ هـا و  که بانکـ  ییزهـا یاال و چکمبالغ 
 ز است. یدهند حالل و تصرّف در آنها جایگذاران مسپرده

  
 هیام عارکاح
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9890 مسئلۀ گانیقرار دهد تا از آن به را یگریار دیرا در اختمال خود  یسکه ک آنست هیعار 
 ند. یگویم« ریمستع»رد یگیه میعار آنکهو به « ریمُع»دهد یه میه عارک یسکند؛ به کاستفاده 

9893 مسئلۀ لبـاس و خـودرو    یسـ کن اگـر  یست، بنـابرا یغه و لفظ شرط نیه صیداد عاردر قرار
 ح است. یند، صحکقبول  ن قصدیبدهد و او هم با هم یگریه به دیخود را به قصد عار

9899 مسئلۀ منفعت آن  یولاست، ن آن، مال خود آدم یه عک یزیا چی یز غصبیه دادن چیعار
ا یـ ن یآن عـ  که مالـ کـ ح اسـت  یصح یاند، وقته اجاره دادهک یاواگذار شده، مثالً خانه یگریبه د

  ت دارد.یا از قرائن و شواهد معلوم شود رضایت دهد یه دادن رضایصاحب آن منغعت به عار
9891 مسئلۀ را  -رده اسـت کـ ه اجـاره  کـ  یامثـل خانـه   -ه منفعت آن مال انسان استک یزیچ

ا یـ داد اجاره شرط شـده باشـد   ه در قرارک یدر صورت یول ،ه دهدینان عاریتواند به فرد مورد اطمیم
نـد،  کد اسـتفاده  یـ ه فقـط خـود او با  ک، روال ایـن باشـد  مطلق برقرار شودصورت به  ه اجارهک یوقت
 ه دهد. یعار یگریبه د راآن تواندینم

9891 مسئلۀ ممنـوع   یسـتگ کد عاقـل و بـالغ باشـد و بـه علـت سـفاهت و ورش      یه دهنده بایعار
ا یه دهد یوانه مصلحت بداند مال بچه را عاریا دیبچه  یّول آنکهمگر  ،التّصرف در اموال خود نباشد

م شـرع جـامع   کحـا  ۀاجـاز ز اگر با یننده برساند و نکه یوانه آن مال را به عاری، بچه و دیبا دستور ول
ه ی، اجازه دهند مال خود را عاریمال ۀستکاران به ورشکطلب اینکها یه بدهند یه را عاریط مال سفیشرا

 ال ندارد. کبدهد، اش

9895 مسئلۀ آن در حـد معمـول    یرنده در نگهداریه گیاگر عار -ر از طال و نقرهیغ -هیدر عار
ست یتلف شود، ضامن ن وند کن یه روادیند و در استفاده از آن زکت یط الزم را رعایوشد و شراکب

رنـده  یه گیـ ه اگر تلف شود در هر صورت عارکرده باشند که گرفتن شرط یدر وقت عار آنکهمگر 
در طـال و نقـره، چـه     یولـ  ،رنده ضـامن اسـت  یه گین صورت اگر تلف شود عاریضامن است، در ا

 است.  رده باشد، اگر تلف شود ضامنکرده باشد و چه نک یوتاهکرنده یه گیعار

9896 مسئلۀ رنـده ضـامن   یه گیـ ند اگر تلـف شـود، عار  کند و شرط که یاگر طال و نقره را عار
ه دهنده یت عاریرضاکه  آنست اطیاگرچه احت ،ستین صورت ضامن نیدر اکه  آنست ست، اظهرین

 د. کسب کنرا 

9893 مسئلۀ ه داده یـ آن عارخـاطر  بـه  ه مجاز اسـت و  ک یاه شده در اثر استفادهین عاریاگر ع
ن یدر استفاده و حفـظ آنهـا از بـ    یروادهیا زی یوتاهکپ، بلندگو و مانند آنها، بدون الم شده، مانند

ه شرط ضـمان  یه در ضمن قرارداد عارکمگر آن ،ستیرنده ضامن نیه گیند، عارکدا یپ یا نقصیبرود 
رنده ضـامن  یه گین صورت عاریرنده متوجه باشد، در ایه گیه دهنده غاصب باشد و عاریا عاریشده 
 است.

9898 مسئلۀ شرعاً حقّ تصـرّف نداشـته باشـد، مـثالً      یرد ولیا نمیا برود یه دهنده از دنیگر عارا
ه کـ  یسـ ک یّا ولـ یـ ت یم ۀرده به ورثکه یه عارکرا  یننده واجب است فوراً مالکه یوانه شود، عارید
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 ند برساند. کتواند در اموالش تصرف یوانه شده و نمید

9892 مسئلۀ ه کـ توانـد آنچـه را   یقت بخواهد مـ ه دهنده هر ویز است و عاریه از عقود جایعار
ه را پـس بدهـد منتهـا در    یـ توانـد عار یرنده هم هر وقت بخواهد میه گیرد و عاریپس بگ ه دادهیعار

 اط الزمیـ رنده باشـد، احت یه گیه موجب وارد شدن خسارت به عاریصورت اول اگر پس گرفتن عار
 ند. کا جبران یا مهلت دهد ی آنست که

9810 مسئلۀ ه دادن آالت یـ ن عاریست، بنابرایز نیعت حالل ندارد جاه منفک یزیه دادن چیعار
ه دادن ظروف طال و نقره یعار یول ،استعمال باطل است یل قمار و ظروف طال و نقره برایلهو، وسا

 شود.  کبهتر است آن هم تر ، گرچهز استینت جایز یبرا

9813 مسئلۀ یوان نــر بــرایــو ح کرکــو پشــم،  ریاســتفاده از شــ یه دادن گوســفند بــرایــعار 
 ز است. یجا یریگجفت

9819 مسئلۀ ه کـ ح اسـت  یصح یدن وقتیمصرف در خوردن و آشام یظروف نجس برا یۀعار
 رنده نجس بودن ظروف را اطالع دهد. یه گیه دهنده به عاریعار

9811 مسئلۀ یّا ولیل یکا ویه گرفته است، به صاحب ک یه را آن طوریرنده، عاریه گیاگر عار 
ل ندهد و یتحو راآن اگریول ،ستینده ضامن نریه گیل دادن تلف شود، عاریاو برساند و بعد از تحو

ه کـ باشـد   ییجـا  همـان  حتی اگر ،ببرد ییبه جا راآن او یّا ولیل یکا وی کمال ۀاجازبدون اطالع و 
ش یه صـاحب آن بـرا  کـ  یه را در همان اصـطبل یبرده است، مثالً اسب عاریم راآن معموال صاحبش

 رنده ضامن است. یه گیند، عارکتلف  راآن ایو  رده ببرد و ببندد و بعد از آن تلف شودکدرست 

9811 مسئلۀ ا اجاره یه یعار یگریه را به دیه دهنده حق ندارد عاریعار ۀاجازننده بدون که یعار
وانـه  یا دیـ رد یدوم بم ۀه دهندیا اجاره بدهد و پس از اجاره دادن، عاریه یاو عار ۀاجازبدهد و اگر با 
 شود. یا از طرف او باشد، باطل نمی کمالعنوان به ا اجاره یدوم  ۀیه عارک یشود، در صورت

9815 مسئلۀ اسـت، واجـب    یردن متوجّه شـود آن مـال غصـب   که یننده پس از عارکه یاگر عار
ه دهنـده  یـ نـد و نـه بـه عار   کنـه حـق دارد خـودش اسـتفاده      -فـوراً بـه صـاحبش برسـاند     راآن است

 بازگرداند. 

9816 مسئلۀ ده آن اسـتفا  رده و ازکـ ه یـ اسـت، عار  یداند غصبیه مکرا  یننده مالکه یاگر عار
 راآن هکـ  یسکا یننده که یاز عار راآن تواند عوضیآن مال م کند و در دست او تلف شود، مالک

را  یگـر یرد آن شخص حقّ رجـوع بـه د  یرده و بگکدام مطالبه کرد و از هر ی، بگاسترده کغصب 
 ندارد. 

9813 مسئلۀ حال آن مـال   نینداشته باشد و در ع یبودن مال اطالع یننده از غصبکه یاگر عار
ند که دهنده رجوع یتواند به عاریرد او میاز او بگ راآن در دست او تلف شود و صاحب مال عوض

ن یز از بـ یـ ه اگـر آن چ کـ رده باشـد  کـ ننده شرط که یه دهنده با عاریعار آنکهو از او بخواهد، مگر 
ال و نقره باشـد، در  ه داده شده طیعار یایا اشیبدهد  راآن ه عوضکننده ضامن است که یبرود، عار
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ه یرد، حق ندارد به عاریعوض آنها را از او بگ کننده تلف شوند و مالکه ین صورت اگر نزد عاریا
 ند. کدهنده رجوع 

9818 مسئلۀ گـر از آن  ید یهااز آن ببرد، استفاده یخاص ۀند تا استفادکه یرا عار یزیاگر چ– 
ن ین تلف شود، هم ضامن عـ یع ند وکست و اگر از آن تخلّف یز نیجا -متعارف هم باشدحتی اگر 

 یئ، دارایشــ کیـ ن اگــر یبنـابرا  .رده اسـت کــه کـ  ییهـا تلـف شـده و هــم ضـامن عـوض اســتفاده    
ن باشـد، در  یردن نوع اسـتفاده هـم معـ   که ید در هنگام عاریباشد با یگوناگون و متنوع یهااستفاده
ه کشود یمنصرف م ییهادها استفایده آن استفا ه را مطلق بگذارند، بهینند و عارکن نیه معک یصورت
 نند. کیه میآن عار یز را معموالً برایآن چ

9812 مسئلۀ ار کان راآن ه بودنیرد، عارکه را مطالبه یعار کمال آنکهننده، پس از که یاگر عار
ن مال را به صاحبش برنگرداند، اگر تلف شود، یشود و پس از آن اگر عین بودن او باطل میند، امک

 ا بدون آن، ضامن است. یط باشد یو تفر یچه با تعد

9810 مسئلۀ از  یولـ  ،بـرود  یند تا سوار شود و به محل خاصـ که یرا عار یوانیا حین یاگر ماش
رده کـ ه تجاوز کخواهد بود  یند، ضامن عوض آن مقدارکتفا نکند و به آن حد اکآن محل تجاوز 

 . است ضامن ند،کدا یپ یا نقصین برود یوب از بکو اگر پس از آن مر
9813 مسئلۀ ه ک یه دادن آن به جماعتیعار یول ،ح استین صحیچند نفر معز به یچ کی ۀیعار

بـه  و یـا  متناوب از آن بهـره ببرنـد   طور به نندگانکاستفاده اگر  .ال داردکست اشیتعداد آنها معلوم ن
 صـحت آن  ،آن جماعت صادر شـده اسـت   ۀحقّ استفاد یعام برا ۀاجازچون  ،ن شوندیید قرعه تعیق

 . ستیقوت ن از یخال
  

  (هبه )بخششام کاح
9819 مسئلۀ گـان  یراطـور  بـه  خودش است، که ملکرا  یزیه انسان چک آنست هبه و بخشش
 ند و به او ببخشد. کب یگریس دک کمل

9811 مسئلۀ ننده مال خود را به قصد هبـه  کست و اگر هبه یالزم ن یغه و لفظ خاصیدر هبه، ص
، «واهـب »نده نکح است؛ به هبه یرد صحین قصد بپذیمعاطات بدهد و او هم به همعنوان به  یسکبه 

« مـال موهـوب  »هبـه داده شـده اسـت،    عنـوان  بـه  ه ک یزیو به آن چ« موهوبٌ له»هبه را  ۀنندکقبول 
 ند. یگویم

9811 مسئلۀ  ننده چند شرط الزم است: کدر هبه 

 عقل و بلوغ.  -9و  3

 یسـان کز از یـ نند نباشـد و ن کیهوده مصرف میرا بشان ه مالک یسانکاز  یعنیه نباشد، یسف -1و  1
 اند، نباشد. ط، از تصرف در اموال خود منع شدهیم شرع جامع شراکاه توسط حک

 یگـر یمـال د  ۀن هبـ ینـد، بنـابرا  کهبه  راآن خواهدیه مکباشد  یزیار چیو صاحب اخت کمال -5
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 ست. یز نیاو جا ۀاجازبدون 

ش راه و اجبار هبـه و بخشـ  کا باه ک یسکن بخشش یند، بنابراکار مال را هبه یاخت باننده کهبه  -6
 ست. یح نیند، صحکیم

  
 له ط موهوبٌیشرا

9815 مسئلۀ هبه از سوی ردن کد عاقل و بالغ باشد و قبول یشود بایبه او هبه م یزیه چک یسک
در  .نـد کشـان هبـه را قبـول    یاز طـرف ا  شان یّول بلکه باید ،ستین یافک ییوانه به تنهایو د کودک

ند، چون هبـه از عقـود   کیدا نمیحقق پراه و اجبار داشته باشد، اصل هبه تکه موهوب له اک یصورت
توان در کار باشد، نمیراه و اجبار کا اگرل است و یدخ در تحقق آنولو قبول عملی،  ،است و قبول

ل شـروط  یـ راه داشـتن و نداشـتن از قب  کـ ا لـذا  .ندکیدا نمیو طبعاً هبه مصداق پ تلقی کرد قبولآنرا 
 شود. یون آن موضوع هبه محقَق نمبد یعنی 3ق موضوع استل محقِّیه از قبکبل ،ستین

9816 مسئلۀ ل گرفتن و قبض مـال موهـوب هـم الزم    یرش اصل هبه، تحویدر هبه عالوه بر پذ
او نشـده   کده، ملیاو نرس یا ولیل یکا ویله بٌدست موهوبه ه مال موهوب ک ین مادامیاست، بنابرا

را بـر   یزیـ بخواهـد چ  یاگر خـود ولـ   یول ،ردیل بگید تحویبا یوانه، ولیر و دیاست و از طرف صغ
 ند. کیت میفاکداشته باشد،  راآن ل گرفتنیند و قصد تحوکوانه هبه یا دیر یصغ

9813 مسئلۀ ل یه تحوک یست، منتها مادامین یل دادن مال موهوب پس از هبه واجب فوریتحو
ا یـ رد یـ ل مـال موهـوب، واهـب بم   یـ ن اگر پس از هبه و قبـل از تحو یشود، بنابرایاو نم کنداده، مل

هبـه   ۀط الزم را از دست بدهد، هبه باطل اسـت و مـال موهـوب بـه ورثـ     یگر شرایا دید و وانه شوید
رد، مـال  یـ ل دادن مـال موهـوب و هبـه، موهـوب لـه بم     یـ ز اگر قبـل از تحو یشود و نیننده منتقل مک

 شود. یواهب منتقل م ۀموهوب به ورث

9818 مسئلۀ بـه هـم   راآن تواننـد یدام از واهب و موهوب له مکز است و هر یهبه از عقود جا 
بـه  ند و هبـه را  کرده، صرف نظر که هبه ک یزیه واهب از چک آنست تریبزنند، گرچه بهتر و اخالق

زدن هبه  به همن صورت یدر ا ، حتیشده باشد ین شرطیز چنینزند، مخصوصاً اگر در عقد هبه ن هم
 بزنند:  به همر حق ندارند هبه را یدر موارد ز .اط استیخالف احت

رده گرفته باشد، که ک یاهبه یبرا -مک یلیخولو  -از طرف یزیننده چکه هبه ک یدر موارد -3
بـه   یزیه موهوب له در برابر هبه واهب چکا نباشد، بلیچه آن عوض شرط در بخشش و هبه باشد و 

 داده باشد.  یو

 ده شده باشد. یآن مال با قصد تقرب به خدا بخش -9

                                                             
 اند نه تحقق بخشندۀ موضوع.. در حالی که برخی فقهای عظام آنرا از قبیل شروط دانسته3
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اگر زن و شـوهر   آنست که یه اقوکشده باشد و بل شان متعارفیاز خو یکیبخشش و هبه به  -1
 نزنند.  به همنند، کگر هبه یدکیرا به  یزیهم چ

 یلّـ کطـور  به از آن یا بعضیمال موهوب همۀ نمانده باشد مثالً اگر  یمال موهوب در حال قبل -1
ا بـه  یـ وختـه شـده   ه دک یا لباسیه خورده شده ک یرده باشد، مانند نانکدا یپ یلّکر ییا تغین رفته یاز ب
 ده است. یمنتقل گرد یگرید

ل دادن مـال  یننده پس از تحوکن اگر هبه یرد، بنابرایاز دو طرف واهب و موهوب له، بم یکی -5
رد مال موهـوب  یرند و اگر موهوب له بمیاو حق ندارند مال موهوب را پس بگ ۀرد، ورثیموهوب بم

 شود. یاو منتقل م ۀبه ورث

9812 مسئلۀ ند و در کهبه  راآن رده وکتواند گذشت یداشته باشد، م یسکاز  یاگر انسان طلب
سـت چـون   یردن و قـبض دادن شـرط ن  کـ ن فرض قبض یشود، در ا یبر یون، از بدهیمد ۀذمجه ینت

ون یاج به قبول مـد ین صورت احتیدر ا آنست که طرف است مانند قبض است و اظهر ۀذمآنچه در 
 زد.  به همن هبه را توایز نمین فرض نین جهت در ایندارد و به هم

9850 مسئلۀ  ض قرار دهد و از موهـوب لـه   بخشد عِوَیه مک یزیتواند در قبال چیننده مکهبه
ز یه جاکباشد، بل ین و جنس خارجیست عیند؛ در عِوَض الزم نیگویم« هبه معوّضه»رد و به آن یبگ

ه کرا  یهبه، طلب رسد باشد، مثالً در برابریننده مکبه هبه  یلکه نفع آن به هر شکرا  یارکاست هر 
 هبه آنکهاو انجام دهد و پس از  یبرا یار مشروع و حاللکا یموهوب له از واهب دارد به او ببخشد 

 ماکندارند  راآن زدن به همن حقّ یدام از طرفکچ یو ه استمعوّضه منعقد شد، الزم الوفصورت به 
 . داده است حقّ رجوع در آن عوض را ندارد ه عوض قرارکموهوب اینکه 
9853 مسئلۀ زدن عقـد هبـه را    بـه هـم  شرط شده باشد، واهـب حـقّ    یاگر در ضمن عقد الزم

 ست. یهم زدن نرننده قابل بکالزم الوفا بوده و از طرف هبه این عقد ندارد، 

9859 مسئلۀ  د بـه آن تعهـد   یـ با آنسـت کـه   انجام دهد، اظهر یارکاگر موهوب له ملتزم بشود
ز یـ او ناینکـه   نـد بـه  کند، مشـروط  کیهبه م یسکه به کرا  یزیننده چکن اگر هبه یند، بنابراکعمل 

ه عمل به آن شرط الزم است و اگر موهوب له مطـابق آن  ک آنست ند، اظهرکبه واهب، هبه  یزیچ
 بزند.  به همتواند هبه را یان عمل به آن شرط را نداشته باشد، واهب مکا امیند کشرط عمل ن

9851 مسئلۀ ق صلح و هبه یه از طرک یصورتدهند در یه پدر و مادر به دختر مکرا  یاهیزیجه
تواننـد؛ اگرچـه   یرده باشـند مـ  کاو ن کرند و اگر ملیرده باشند، حق ندارند از او پس بگکاو  کمل

ا همسـر  یـ همسـر   یه شوهر بـرا ک ییادوهاکز جواهرات و یست و نیزها مطلوب نین چیپس گرفتن ا
 را دارد.  مکن حیدهند همیم سکفرزند و بالع یا پدر و مادر برایشوهر،  یبرا

9851 مسئلۀ ا رشوه، قول یبخشش بوده عنوان به نند آنچه داده شده است، کدا یاگر اختالف پ
 هبه است، مقدم است.  یه مدّعک یسکآن 

9855 مسئلۀ ل دادن مال موهوب معلوم شود، جنس موهوب مال واهب یاگر بعد از هبه و تحو
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 شود. یبوده است، هبه باطل م یگرید کنبوده و مل

9856 مسئلۀ ل دادن مال موهوب و تلف شدن آن، معلـوم شـود   یحواگر پس از هبه و پس از ت
ست و اگر هبـه معوّضـه   یضامن ن یسکن صورت اگر هبه بالعوض بوده، یهبه فاسد بوده است، در ا

 بوده موهوب له ضامن است. 

  
 ام وقفکاح

 کیـ ن یآن ثـواب و جـزا   یبرخوردار است و بـرا  ییت واالیاسالم از اهم یانیوقف در نظام وح
و  کیـ ان نیـ جر کیه که یجار ۀآن به صدق از یات اسالمیدر لسان روا یده است، حتوعده داده ش

 یه فرمودنـد: وقتـ  کوارد شده  اسالم یباره از رسول گرامنیر شده است. در ایمستمر است، تعب
رد، جز سه یپذیان میالً پاکاو  یارهاکشود و اعمال و یاو بسته م ۀا رفت پروندیه فرد مُرد و از دنک
 ماند: یه جاودانه و مستمر مک زیچ

 ند. کیپدر و مادرش دعا م یماند و برایه از او مک یفرزند صالح -3

 شوند. یمند مگران از ثمره و آثار آن بهرهیماند و دیه مک یعلم و دانش -9

  3.ه از آن وقف اراده شده استک یاهیجار ۀصدق -1
 ه شناخته شده است. یجار ۀصدق یق قطعیوقف از مصاد یات اسالمیدر لسان روانیز 

9853 مسئلۀ ون، حبس و وقوف آمده است و کس یان و به معنایت و جرکوقف در مقابل حر
را  یثـابت  کانسـان ملـ  کـه  است  این ار برده شده و آن عبارت ازکن معنا به یدر اصطالح فقها به هم

 یو بـرا  یو اجتمـاع  یفـرد  یار و مصـرف کـ  یا بـرا یا اشخاص یشخص  یبرارا آن نگهدارد و منافع
ی فقـرا مخصـوص   ا بـرا یعنوان مدرسه  بهیا ه ینیا حسیمسجد  یرا برا ینیند، مثالً زمکن ییتع یعنوان
ه کـ  یسـ کو بـه  « ن موقوفـه یعـ »ه وقف شده ک یو به مال« وقف»ن نوع عمل را در اصطالح یا .سازد

« هیـ لموقـوفٌ ع »مصرف شـدن در آن، وقـف شـده     یه براک یو به آن مورد« واقف» ،ندکیوقف م
 شود. یگفته م

9858 مسئلۀ  :وقف بر دو قسم است 

 ۀلیفالن شخص خاص و فالن قب ۀخانواد یا برایبر اوالد خود  یزیمانند وقف چ :وقف خاص -3
 ن. یمع

 فقرا و سادات. یه براینیه اختصاص به افراد خاص ندارد، مثل وقف مسجد و حسک :وقف عام -9

9852 مسئلۀ ل داد، یوقف، تحو یا متولیه یرد و به موقوف علکرا وقف  یزیچ یسکه ک یوقت
ا بفروشـند و  یـ ببخشـند   راآن گران حـق ندارنـد  یار واقف خارج است و نه خود واقف و نه دیاز اخت

                                                             
   .  3، ح333از ابواب وقوف صدقات، ص  3، باب 32البیت، ج الشّیعه، چاپ آلوسائل. 3
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هم، مطابق آنچه در وقف نامه آمده است، از یر از موقوف علیغ یسکمورد نقل و انتقال قرار دهند و
ان موقوفـه،  یـ ع اعیـ مسوغات ب ه درک یط خاصیموارد مطابق شرا یبرد و در بعضیارث نم کآن مل
 ان موقوفه را فروخت. یتوان اعیگفته شد، م 9132و  9138، 9133 مسائلدر 

  
 ط وقف و واقفیشرا

9860 مسئلۀ ار باشـد و شـرعاً بتوانـد در مـال خـود      یـ قصد و اخت ید عاقل، بالغ و دارایواقف با
مستقل حـقّ  طور به وه است یا سفیه رِکمجبور و مُ هک یسک ایوانه ید ،کودکن یند، بنابراکتصرف 

 یسـ کچنـین  هم ح نبوده و باطل است ویند، صحکرا وقف  یزیتصرّف در اموالش را ندارد، اگر چ
ط، ممنـوع التّصـرّف در امـوالش اسـت     یم شـرع جـامع شـرا   کبه دستور حا یستگکه به علت ورشک
 ند. کتواند اموال خود را وقف ینم

9863 مسئلۀ ط واجـب عـالوه بـر قصـد     ایـ عام و چه خاص، بنـا بـر احت  صورت به  در وقف چه
ر یـ ن اگـر غ یست واقف مسلمان باشـد، بنـابرا  یالزم ن ، گرچهعنوان وقف، قصد قربت هم الزم است

 ح است. یند، صحکخدا وقف  یرا برا یزیمسلمان هم چ

9869 مسئلۀ وقـف بـودن را    یا عملـ یه با هر لفظ کست، بلیالزم ن غه و لفظ خاصیدر وقف ص
در  یوقف، حتـ  آنست که ح است و اظهریل دهند، صحیحوت یبه نوع راآن نشان داده و بفهمانند و

ا یـ ه یـ ل موقـوف عل یـ را تحو یکـ ن اگر به قصـد وقـف مل  یاج به قبول ندارد، بنابرایوقف خاص، احت
را  ییا جـا یـ ا در آنجا بگذارنـد  یند و بیندازه ینیرا در مسجد و حس یا ظرفیا مثالً فرش یدهند  یمتول
 ح است. یار نمازگزاران قرار دهند، وقف صحیوقف در اختعنوان به مسجد بودن بسازند و  یبرا

9861 مسئلۀ  واقـف بـه قصـد     آنکـه نـد، پـس از   کمسجد بودن وقف  یرا برا ینیزم یسکاگر
نفـر بـه قصـد     کیه کن یمسجد نماز بخوانند، همعنوان به ن یمسجد بودن اجازه داد افراد در آن زم

مسـجد   یرا بـرا  ینـ یاگـر واقـف زم  ن چنیهم .ندکیدا میمسجد در آنجا نماز بخواند، وقف تحقق پ
مسجد را در  ین وقف شده برایا زمیل دهد و ین قصد تحویبه هم یبه متول راآن ند وکبودن، وقف 

ت ساخت مساجد و نظارت بر آنها را به عهـده دارد، قـرار   یه مسئولک یالتیکار سازمان و هر تشیاخت
آنان وقـف شـده    یه براک است یسانکه ن موقوفه بیل دادن عیار تحوکن یرا ایاست، ز یافکدهد، 
 است. 

9861 مسئلۀ  ا قبـل از  یوقف صیغۀ  ش از خواندنیند و پکن یوقف مع یرا برا یکمل یسکاگر
ط الزم را از دسـت بدهـد،   یاز شـرا  یکـ یا یا برود یا از دنیمان شود یل دادن به قصد وقف، پشیتحو
 ست. یح نیوانه شود، وقف صحیمثالً د

9865 مسئلۀ  ن ید انجام دهـد، بنـابرا  ید منجّز و بدون تردیرا بامطابق نظر مشهور، واقف، وقف
ا یـ  ینـده، قطعـ  ین اسـت آن شـرط در حـال و آ   کـ ه ممکند کمشروط  یاگر واقف وقف را به شرط

ن کـ ن است آن شرط در صحت وقف دخالت داشته باشد و ممکز ممیو محتمل باشد و ن کوکمش
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 متصور است:  اینجاا نباشد، چند حالت در یباشد  یاریا اختیاست نداشته باشد و 

ه محتمل الحصول بوده و حصول و عدم حصول آن در صحت کباشد  یاگر مشروط به شرط -3
د از سـفر  یـ د اگـر ز یمثالً بگو ؛ه وقف باطل استک آنست ینداشته باشد، اظهر و اقو یوقف دخالت

 ردم. کبرگردد من اموالم را وقف 

مـثالً   ؛محتمل الحصـول اسـت   یول ،ه دخالت در صحت وقف داردکباشد  یمشروط به شرط -9
ا نه، چون مثالً هنوز یداند مال او شده یواقف نم یردم، ولکن خانه مال من باشد وقف ید اگر ایبگو
هـم   اینجـا ه در کـ  آنسـت  تنها وارث به او برسد، اظهـر عنوان به رده تا خانه کداند پدرش فوت ینم

 باطل است. 

ن یواقـف حـ   یر صحت وقف دارد و آن شرط بـرا ه دخالت دکبشود  یاگر مشروط به شرط -1
 ،ق اسـت یـ تعل ین صورت اگـر ظـاهر جملـه دارا   یدر ا آنست که الحصول است، اظهر یوقف، قطع

ن گونـه  یـ اوسـت و ا  کداند خانـه ملـ  یم مثالً واقف .ح استیق وجود ندارد، صحیقت تعلیحق یول
 ردم. کوقف  راآن ن خانه مال من باشدید، اگر ایگویم

ن وقـف  یحـ  یولـ  ،در صـحت وقـف نـدارد    یه آن شرط دخالتکباشد  یمشروط به شرط اگر -1
د: اگر امروز جمعـه باشـد   یگویداند و میمثالً روز جمعه است و واقف هم م ؛الحصول است یقطع

 اظهـر  ،ق وجـود نـدارد  یـ قتـاً چـون تعل  یحق یولـ  ،ق استیردم، اگرچه صورتاً تعلکمن مالم را وقف 
 . ح استیه وقف صحک آنست
9866 مسئلۀ ح ینـد صـح  کابـد وقـف    یند، اگر از زمان وقف بـرا کیرا وقف م یه مالک یسک
ت یه عـرف از آن وصـ  کـ  ین مال بعد از مرگ من وقف باشـد، در صـورت  ید ایاگر بگو یول ،است

ت به آن عمل خواهد شد و اگر یام وصکح است و مطابق احیت به وقف صحیوصعنوان به بفهمد، 
ن مال تـا ده سـال وقـف    ید ایاگر بگو .از آن نفهمد، باطل است یزیا اصالً چیت نفهمد یعرف وص

ا ده سال وقف باشد و پـس از آن پـنج سـال نباشـد و دوبـاره برگـردد و       یباشد و بعد از آن نباشد و 
ام کـ ن و شواهد احوال معلوم شود، نظـر او حـبس اسـت، اح   ین صورت اگر از قرایوقف باشد، در ا
 آنست که ه وقف باطل و مطلوبک آنست یمعلوم نشود، اقون گونه ینند و اگر اک یحبس را جار

 نند. کمطابق نظر او عمل 

9863 مسئلۀ ا موقـوف  یـ وقـف   یه مال وقف شده در تصرف متـول کح است یصح یوقف وقت
 یرا بـرا  یزیچ یرد، منتها اگر ولیشان قرار گیا یا ولیل یکا ویآنان وقف شده،  یه مال براکهم یعل

مال وقـف آنـان باشـد و از    اینکه  ه به قصدکد ندارد بلیبض جدبه ق یازیند نکاوالد صغارش وقف 
 ح است. یند، وقف صحک ینگهدار راآن هاطرف بچه

9868 مسئلۀ  ل عـدم  یاند، به دلامدهیا نیه هنوز به دنک یسانک یند براکرا وقف  یمال یسکاگر
وجـود   یه بعضـ کند کیاگر وقف بر اشخاص یول ،ستیح نیل دادن، وقف صحیتحقق قبض و تحو

ند و آنـان  کیت میفاکن یح است و قبض موجودیستند، وقف صحین یاند و بعضد و متولد شدهدارن
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 شوند. یم کیگران شریا آمدن با دیستند بعد از به دنیه موجود نک

9862 مسئلۀ خـودش   یه درآمد آن به مصـرف زنـدگ  کند کخودش وقف  یرا برا یزیاگر چ
ه پـس از مـرگ سـود و    کـ د نـ کوقـف   راآن اگـر  . حتیستیح نیه وقف صحک آنست برسد، اظهر

ند کفقرا و مستمندان وقف  یرا برا یاگر مال یول ،ستیح نیز صحیاش شود، ندرآمد آن خرج مقبره
 ند. کده آن استفا تواند از منافعیر شود میو بعد از آن خود فق

9830 مسئلۀ ا یـ ن یـ ردن دکـ ن وقـف  ین آن موجود باشد بنابراید عیشود بایه وقف مک یزیچ
سـت  یح نیسـت و مـثالً صـح   یز نیز وقـف منـافع جـا   یـ ه و باطل اسـت و ن ح نبودیز نامشخص، صحیچ
آن  ۀویـ استفاده از م یا وقف درخت برایونت کس یوقف خانه برا یند، ولکونت خانه را وقف کس

وه یـ اگرچه در هنگام وقف درخت، م ،ح استیر و پشم آن صحیاستفاده از ش یو وقف گوسفند برا
 باشد. ر و پشم نداشته یا گوسفند شینداشته 

9833 مسئلۀ مردّد نباشد، مـثالً  طور به د حالل وینند باکیآن وقف م یرا برا که ملک یمصرف
ج باطـل و  یتـرو  یا بـرا یـ نـد  کن وقف ییاز دو مسجد مردداً و بدون تع یکی یخود را برا کاگر مل

به شکل کلی و عام، مثالً برای مساجد اگر  یول ؛ند، باطل استکدفاع از ظلم ظالم و مانند آن وقف 
 ن دویدام از اکهر  یردم تا درآمد آن براکرا وقف  کن ملید ایال ندارد، مثالً بگوکاش ،ندکقف و

 مسجد مصرف شود. یا چند
  

  ط ضمن قرارداد وقفیشرا
9839 مسئلۀ را ضمن قرارداد وقف بگذارد، در  یطیاستفاده از وقف، شرا یتواند برایواقف م
و واجب است مطـابق آن عمـل شـود،     استالوفح و الزمیط مشروع باشد، صحیه آن شراک یصورت

ر طـالب حـقّ   یـ و غ ینـ یونت طالب علوم دکس ینم براکیرا وقف م کن ملیند اکمثالً اگر شرط 
د نمـاز شـب   یـ ند طالب اگر بخواهنـد در آن خانـه بماننـد با   کونت نخواهند داشت و اگر شرط کس

 نند. کونت کمدرسه س و کبخوانند، واجب است به آن شرط عمل شود و االّ حق ندارند در آن مل

9831 مسئلۀ  مثالً  یاشخاص خاص یات خودشان، برایخانه و باغ را با همان خصوص یسکاگر
گر معلوم شود نظـر واقـف حفـظ    ید یهاا نشانهیا ظاهر آن یند و از صراحت وقف کسادات، وقف 

سـت و  یز نیان جـا کـ در حـد ام  یگریز دیچ چیر آن به هیین صورت تغیعنوان خانه و باغ است، در ا
ن کدر حد مم آنست که اط واجبیه نظر واقف حفظ عنوان است، احتکه اگر احتمال هم بدهد کبل
 ر داده نشود.ییتغ
  

  ام آنکت و نظارت بر وقف و احیتول
9831 مسئلۀ نـد، واجـب اسـت مطـابق     کن یـی تع یرده متـول که وقف ک یزیچ یاگر واقف برا

رده کوقف  یافراد خاص یه براک یند، در صورتکن نییتع یاگر متول یول ،قرارداد واقف رفتار بشود
ن یرده، نسبت به تـأم کن نییتع ین صورت چون واقف متولیسادات فالن محله، در ا یباشد، مثالً برا



 120 و نظارت بر وقف و احکام آن تیتول

شتر داشتن یه در حفظ و نفع بک یهم و هر اقدامیمصالح خود وقف و مصالح طبقات بعد موقوف عل
نسـبت بـه مصـالح و     .ط اسـت یم شرع جـامع شـرا  کار با حایوقف و طبقات دخالت داشته باشد، اخت

ار بـا  یـ شان است و اگر بالغ و عاقل نباشـند، اخت ار با خودیموجود، اگر آنها بالغ باشند اخت ۀمنافع طبق
 ست. یم شرع نکحا ۀاجازبه  یاجیموجود از وقف، احت ۀطبق ۀست و در استفادآنها یّول

9835 مسئلۀ د تا هر طبقه نکاوالد خودش وقف  ی، مثالً برایافراد مخصوص یرا برا یکاگر مل
 ۀا مصالح طبقـ یت مصالح وقف یبا رعا یه متولک ینند و در صورتکده آن استفا اول از ۀپس از طبق

نداشته  یاگر متولّ یول ؛شودیرد، اجاره باطل نمیپس از اجاره دادن بم اجاره داده باشد و راآن بعد،
ن مـدّت  یداده باشـند و در بـ   را اجاره کآنان وقف شده، مل یه براک یسانکموجود از  ۀباشد و طبق
بعـد   ۀال االجاره در مدّت موجود به طبقـ بعد اجازه دهند، اجاره درست و م ۀد، اگر طبقرنیاجاره بم

تمام مـدّت را   ۀن صورت اگر مستأجر مال االجاریدر ا .شودیداده خواهد شد، وگرنه اجاره باطل م
در یه متولّکیدر صورت .ند، گرفته خواهد شداجاره ندادهه اکن طبقه یداده باشد، مقدار اضافه از هم
ط، یالشـرا م شـرع جـامع  کرده باشد، حاکت نیا مصالح طبقات بعد را رعایاجاره دادن، مصالح وقف 

ن خواهـد  ی، مصالح وقـف و طبقـات را تـأم   یض متولّین و در صورت نبودن، با تعوین ناظر امییبا تع
 رد.  ک

9836 مسئلۀ وقـف   یامنطقـه  ۀیـ علم ۀد حوزیما و اساتا علیرا بر فقرا، سادات  یکاگر واقف مل
ه منـافع آن  کند کرا وقف  یا باغیرات برسد ید آن به مصرف خیه عواکند کرا وقف  یکا ملیند ک

ه کـ قـرار داده   یرا متولّ یگریا فرد دیخودش  کآن مل یبرا اگرعه مصرف شود، یتام شین ایدر تأم
ط و یم شـرع جـامع شـرا   کار آن با حـا یباشد، اخترده کن نییتعمتولی است و اگر  یار آن با متولّیاخت

 مجتهد اعلم است. 

9833 مسئلۀ ا نـاظر بـه   ی یه متولّک یدهد تا وقت ا ناظر بر وقف قراری یرا متولّ یسک ،اگر واقف
توانـد آنهـا را   یشان مشاهده نشده اسـت، نمـ  یدر وقف از ا یانتینند و خکیف خودشان عمل میوظا
رده از دسـت بدهـد، خـود بـه     که واقف شرط کرا  یطیاز شرا یکیا ناظر ی یند و اگر متولّکنار کبر

 شوند. ینار مکت و نظارت بریده و از تولیخود منعزل گرد

9838 مسئلۀ نـد و  کد عمـل  یـ رده باشد، مطابق آن باکن یرا مع یفه و شغل متولّیاگر واقف وظ
 طـور بـه  هکـ  ییزهـا یشـود بـه چ  یمطلق قرار داده باشد، حمـل مـ  صورت به  رده باشد وکن نیاگر مع

ل منـافع و  یر آن و تحصـ یـ وقـف، تعم  یدهد ماننـد نگهـدار  یشود انجام م یمتولّ یسکمتعارف اگر 
 هم و مانند آن. ین موقوف علیم آن بیدرآمدها و تقس

9832 مسئلۀ ّانـت  یا در آنهـا خ یـ نـد،  کف مقرر در وقـف عمـل ن  ین شده به وظاییتع یاگر متول
به را  یط فردیشرا م شرع جامعکد حایباشود، انتها گرفته یخ ین جلوین ناظر امییبا تعچنانچه  ند،ک

 ند. کن انتخاب یام یمتولّ کی، یقبل یمتولّ ید به جایم شرع باکشود حاناظر بگمارد و اگر نعنوان 

9880 مسئلۀ  ردن، خبـر دادن و  کدا یصرفاً در حد اطالع پ یگاه یمتولّ یارهاکنظارت ناظر بر
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 ،یت و در صـحت اعمـال متـولّ   مستقل اس ین فرض متولّیارهاست، در اکان ینان از صحت جریاطم
 .ان امـور قـرار دهـد   یـ ه ناظر را مطلع سازد و در جرک آنست یمتولّ ۀوظیفست و یناظر شرط ن ۀاجاز
، یه نظر ناظر را متولّکن است یه منظور واقف اکبل ،شودین امور نمینظارت ناظر محدود به ا یگاه

ان کـ نجام دهد، در بـاب وقـف هـر دو ام   ف خود را ایب ناظر وظایبا تصو یمتولّ مدّنظر قرار داده و
د عمـل شـود و   یـ معلوم شود، مطابق آن با و صورتن دیدام از اکن هر یقرا یر است، اگر از رویپذ

 رد. یند و هم از او اجازه بگک، هم ناظر را مطلع یمتولّ آنست که اگر معلوم نشد احوط

9883 مسئلۀ م یگـر تقسـ  سـت، ا یوقـف ن  یمشاع وقف و مقدارطور به از آن یه مقدارک یکمل
ر یـ ارشناس، سهم وقف را از غکتواند با نظر یط میم شرع جامع شراکا حایوقف  ینشده باشد، متولّ

 ند. کوقف جدا 

9889 مسئلۀ توانـد  یرده باشد، همان را مـ کن ییاز منافع وقف تع یسهم یمتولّ یاگر واقف برا
ا یـ ار باشـد  کـ آن ماننـد  ه کاری متر از مقدار اجرتِکبردارد و اگر  یگریز دیرد و حق ندارد چیبگ
 ارها را از منافع بردارد. کتواند مزد متعارف آن نوع یم یرده باشد، متولّکن نیمع یزیچ

9881 مسئلۀ ّاگرچه از  ،ندکواگذار  یگریس دکت وقف را به یت تولیحق ندارد مسئول یمتول
 یمتولّ یول .به او داده باشد یارین اختیخود واقف چناینکه  مگر ،موظف ناتوان باشد یارهاکانجام 

 رد. یل بگیکدر آنها نشده، و یه شرط مباشرت خود متولّکارها ک یتواند در انجام بعضیم

  
 وقف ۀمتفرق مسائل

9881 مسئلۀ  ن واقف یست، بنابراین یزدن به همط آن انجام شد، یوقف با تمام شرا آنکهپس از
دد و توانـد از وقـف برگـر   یرد، نمکدا یل داد و عنوان وقف تحقق پیرد و تحوکوقف  آنکهپس از 

طش یوقف بـا تمـام شـرا   چنانچه  ا برود،یض هم باشد و به آن مرض از دنیاگر واقف زمان وقف مر
 یـی سـوم دارا کیمت وقف از یبزنند اگرچه ق به همتوانند وقف را یرده باشد، ورثه نمکدا یتحقق پ
 ض است. یزات مرنَجَّمُشتر باشد، چون داخل در یواقف ب

9885 مسئلۀ مـثالً اوالد   یافـراد خاصـ   ایبـر  را ن بـاغ زرد آلـو  را، مثالً درختا یکاگر واقف مل
ده، یآنان گرد کآنان وقف شده و مل یه براک یوه درختان در زمانیه مک یند طورکخودش وقف 

شود و سهم هر یات واقع مکق زه متعلَکباشد  ییزهایها از چوهیه آن مک ید، در صورتیایب وجودبه 
 ین و جهـات عمـوم  یاگر بر عناو یول .بدهد راآن اتکزد یدام از آن افراد به حد نصاب برسد، باک

نداشـته باشـد،    یخاصـ  ینـد و متـول  که وقف یریا مساجد و امور خیمثالً بر سادات، فقرا  ،ندکوقف 
 ست. یمعلوم ن یوکز یهاوهیات بر مکتعلق ز

9886 مسئلۀ آنکـه مگر  ،رودیرون نمیت بیآن از وقف ۀالً خراب شود، عرصکوقف  کاگر مل 
رده بـوده  کرا وقف  یمثالً بستان ،نون وجود نداردکه آن عنوان اکرده بوده کقصد  را یواقف عنوان

 ۀت عرصـ یـ وقف ین صورت بقایدر ا ،نندکونت که در آن سک یا منزلی ه از حاصل آن بهره ببرندک
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 گـردد و احـوط  یمـ  ت باطل شده و بـه ورثـه بـاز   یه وقفک آنست ست و اظهریال نکاز اش یآنها خال
ان مطـابق  کـ بـا آن در حـد ام  اینکه  مطلقه با آن عمل شود و احوط از آن ۀصدقن عنوابه  آنست که

 وقف عمل شود. 

9883 مسئلۀ رنـد از وقـف بـودن    یگیسبز قرار م یابان و فضایر خیه در مسک یوقف یقبرستانها
سـتگاه  یعبور و مرور، توقف در ا یول ،ستیز نید و فروش آنها جایشوند و تصرّف و خریخارج نم

ه کـ  ینـدارد و در صـورت   یالکحرمـت مردگـان نشـود، اشـ     کن اگر موجـب هتـ  اتوبوس و مانند آ
 وابسته است.  کت صاحب ملیافراد باشد، هرگونه تصرف در آن به رضا یشخص کقبرستان مل

9888 مسئلۀ ر یـ اج به تعمیآن مسجد احتچنانچه  نند،کوقف  یر مسجدیتعم یرا برا یکاگر مل
هـم   یگـر یاجـات د یر از آن، احتیـ آن مسجد غه چنانچ نداشته و تا مدّتها هم احتمال آن داده نشود،

ر نداشـته  یـ اج به تعمیشود و اگر مسجد احتیاجات مصرف میدر رفع آن احت کداشته باشد منافع مل
محسـوب   یـی عقالریغ یآن امـر  یرد و نگهداریقرار گی در معرض نابود یوقف کباشد و منافع مل

است و  یه در آن حوالک یگریسجد در میدر تعم کز است منافع آن ملین صورت جایدر ا ،گردد
 ر دارد مصرف شود. یاج به تعمیاحت

9882 مسئلۀ نماز به مسجد ببرنـد، اگرچـه    یست برایز نیه وقف شده جاینیحس یه براک یفرش
وقف شـده را   یمحل خاص یه براک یلیابزار و وسا ۀیلکست یز نیجاچنین هم در همان محل باشد و

 واقع شده باشد.  یمحل قبل کیاگرچه نزد ،ببرند یگرید یبه جا

9820 مسئلۀ ر مسـجد و هـم   یـ ه درآمد آن، هم صرف تعمکنند کن وقف یا یرا برا یکاگر مل
دام سـهم  کـ هـر   یه بـرا کـ  یبه امام جماعت و مؤذن و خادم شود، در صورت کمکن حقوق و یتأم

رات مسـجد را انجـام دهنـد و    یـ د تعمیـ ن نشـده اول با ین شده به آن عمل شود و اگر معـ یمع یخاص
ن نباشـد،  یدر بـ  ینند و اگر امـر متعـارف  کم یمتعارف تقسطور به ن امام، مؤذن و خادمیب ارآن یادیز

 .نندکگر با هم مصالحه ااحوط و بهتر است  نند وکیم میتقس یمساو
  

 اثبات وقف  یهاراه
9823 مسئلۀ ر قابل اثبات است: یاز طرق ز یزیوقف بودن چ 

 . ه وقف استکند کدا ینان پیا اطمین یقیه انسان ک یان مردم، طوریشهرت م -3
 . وقف را ثابت می کند اشورثهاقرار نبود مالک ار اوست و اگر یدر اخت که ملک یسکاقرار  -9
 نند. کموقوفه  کمل ۀمعامل کمردم با آن مل -1

 دو مرد مؤثق شهادت دهند. که  آنست یه اقوکبل ؛دو مرد عادلشهادت  – 1

  
 کحبس مل

9829 مسئلۀ  ام خاص وقف بر آن کند و احکخود را وقف  کتواند ملیه مکانسان همان طور
ز یجا نیز حبس ،ح استیصح وقف هک یزیهر چ یند و براک« حبس»را  کتواند ملیمترتّب شود، م
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شـود،  یقـرارداده مـ   همین وقف شده در انحصار موقوف علیدر باب وقف، منافع عاینکه  ماکاست، 
ان یـ از منـافع اع  یبردارحقّ بهره یسک، هیر از موقوف علیهم عام باشد چه خاص و غیچه موقوف عل

شـود و منـافع در   یو انحصـار واقـف خـارج مـ     کن از ملـ یموقوفه را ندارد؛ منتها در وقف خود عـ 
 ی، فقط منافع آن در انحصار مصرف خاصـ کدر حبس مل یرد، ولیگیه قرار میانحصار موقوف عل

چـون   ،را ندارنـد  یگـر یف دن شده از طرف حابس حـقّ مصـر  ییر مصرف تعیرد و در غیگیقرار م
اینکـه   خود را بـدون  کتواند ملین انسان مین، انحصار و اختصاص است، بنابراییتع یحبس به معنا

منـافع و   یعنـ ینـد  کر و عبـادت حـبس   یـ خ یارهـا کانجـام   یخارج سازد، برا کند و از ملکوقف 
ا عمالً یبا لفظ خاص  را کمل یسکدهد. اگر  ه و عبادت قراریریخ یارهاکدر انحصار  راآن درآمد

ه ک یند. در صورتکیدا مین نوع امور قرار دهد، حبس تحقق پیاستفاده در ا یبرا یمعاطاتطور به و
ا یـ عبه، مساجد و مشاهد مشرّفه باشـد و  ک، مانند یو قرب یه، عبادیریامور خ یمطلق براطور به حبس
 کد واقف حقّ رجوع نـدارد و ملـ  است، حابس مانن یدائمطور به حبساینکه  ح شده باشد بهیتصر

ن صورت حبس ماننـد  یبرد؛ در ایگردد و وارث هم از آن ارث نمیبازنم کت مالیکمحبوس به مل
رده کـ محـدود مـثالً ده سـال حـبس      یمـدّت  یاگر برا یول ،خواهد داشت راآن امکوقف است و اح

ارثـش بودنـد،   مـرگ و  ۀه تـا لحظـ  کـ  یسـان کا یـ ت حـابس  یـ کباشد، پس از اتمـام آن مـدت بـه مل   
ح یصح محدودهم مطلق و طور به همن است، حبس یحبس و وقف هم یاز فرقها یکی. گرددیبرم

 ح است. یحبس صحصورت به  ایا باطل است و یوقفِ محدود  یول ،است

  
 ط حابسیشرا

9821 مسئلۀ ه باشـد و  یسـف ریهم مانند وقف، الزم است حابس، عاقل، بالغ و غ کدر حبس مل
 ط از تصرف در اموالش ممنوع شده باشد. یم شرع جامع شراکتوسط حا یستگکد به علت ورشینبا

9821 مسئلۀ  د یـ ند، مـثالً بگو کحبس  یسک یرا برا یزیاستفاده از منافع و درآمد چ یسکاگر
 کـه  ید مـادام یـ وبگا یـ ند ک نییآن زمان تع یبرا اگرفالن شخص است؛  ین باغ حبس برایدرآمد ا

ن صـورت اگـر   ین شود و در اید نظر حابس تأمین مدّت بایدر ا ،حبس اوست کن ملیزنده است ا
ماند و ورثـه  یم یمحبوس در همان حبس باق کرد، ملیور بمکشدن مدّت مذ یحابس قبل از منقض

 ن حالت الزم است مطابق نظـر یند، در اکن نیحبس مدّت مع یبرا اگر .ندارند راآن زدن به همحقّ 
ان یـ محبـوس برگشـته و م   کرد، ملـ ابس مه حک یعمل شود و زمان -ه زنده استک یمادام -حابس
نـد،  کا علما حبسین عام مانند فقرا، سادات یعناو یرابرا کگردد. اگر حابس ملیم میاو تقس ۀورث

ن یمعـ  یو اگـر وقـت خاصـ    اسـت ان همان مدّت الزم الوفیرده باشد تا پاکن ییآن وقت تع یاگر برا
ان ورثـه  یـ ارث معنوان به بعد از مرگ او  و استالوفه حابس زنده است، الزمک یرده باشد مادامکن

 گردد. یم میتقس

  
 صدقه
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9825 مسئلۀ شود: یم میبه دو قسم تقس یلّکصورت به  صدقه 

جبـران   یعنـ یردّ مظـالم  و فّارات گوناگون کات فطره، ک، زیات مالکصدقات واجب مانند ز -3
احبان آنهـا را  شـود و چـون صـ   یانسـان بـه امـوال مـردم وارد مـ      وسـیلۀ به ه ک یخسارتها و تجاوزات

 . شودیط صدقه داده میم شرع جامع شراکحا ۀاجازشناسد، با ینم
 دربارۀ یات رهبران الهیه در رواکگران یبه د یمال یهاکمکاحسانات و  یعنیمستحب  ۀصدق -9

 وارد شده است.  یات آنها مطالب فراوانکآثار و بر

9826 مسئلۀ از  یسـتگ کلـت ورش ز بـه ع یـ ه باشـد و ن یر سـف یـ د عاقل، بـالغ و غ یصدقه دهنده با
د با قصد قربت و بدون عوض به شخص مـورد نظـر   یبا. صدقه صرف در اموال خود منع نشده باشدت

 داده شود. 

9823 مسئلۀ ه صدقه را به طـرف  کن صدقه دهنده پس از آنیشود، بنابرایگرفته نمصدقه پس
 شاوندان او نباشد. یاگرچه از ارحام و خو ،بزند به هم راآن تواندیل داد، نمیتحو

9828 مسئلۀ  توان میه کبل ،ا مؤمن برسدیمسلمان دست به مستحب فقط  ۀصدقالزم نیست که
صـدقه   ،سـت یز نیـ ن تیـ بست و از دشمنان اهـل ین در جنگ نیه با مسلمک یریرمسلمان فقیبه غ
 نند. کیم یمسلمانان زندگ ۀذمه در ک یتابکمانند اهل  ؛داد

9822 مسئلۀ ه کـ  یو اقـدام  ارکـ ه هرکـ بل ،نـدارد  یمـال  یهاکمکبه  یمستحب اختصاص ۀصدق
 خداوند انجام شود، صدقه است.  یجلب رضا یو برا باشد داشته ییغرض عقال

9200 مسئلۀ  ا نسـبت بـه   یـ  کـه  ار را انجـام دهـد  کـ دو ایـن  از  یکـ یتوانـد  یفقط مـ  کسیاگر
جـاد  یمستحب انجام دهد، توسعه و ا ۀا صدقیند و کجاد یاش توسعه و رفاه در حد متعارف اخانواده
 قدم است. اش مخانواده یرفاه برا

9203 مسئلۀ دیر سید بدهد و هم غیواجب و مستحب خودش را هم به س ۀتواند صدقید میس. 
د یبه س فّارات و ردّ مظالمکظاهراً دادن  ،د بدهدیتواند به سیخودش را م ید صدقات مستحبیر سیغ
د یر سـ یـ ات مال و فطره را غکاما صدقات واجبه مانند ز .آنست کاط در تریاحت یول ،ندارد یرادیا
 د بدهد. یتواند به سینم

9209 مسئلۀ بـه  ا یـ بخـرد   راآن رنده دوبـاره یرا صدقه داده، از گ یزیه چک یسکراهت دارد ک
بـه   زیـ اگـر همـان چ  یولـ  ،آورددسـت  به  راآن یگریا به هر عنوان دیرد و یبپذ راآن بخششعنوان 

 راد ندارد. یارث به او برسد، اصورت 

9201 مسئلۀ  از یـ ه نکـ  یسـ کز عمـل  یو ن روه استکبخواهد، م کمکه ک یسکردّ درخواست
 د دارد. یراهت شدکند، کیم کمکندارد و درخواست 

  
 ام حجرکاح

اسـت   یسـ کممنوع است و در لسان فقها محجور  یمنع و محجور به معنا یحجر در لغت به معنا
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 گران است.ید ۀعهدآن بر  یه شرعاً حقّ تصرف در اموال خود را ندارد و سرپرستک
  
9201 مسئلۀ  تابـت در بـاب   کع، ارتـداد و  یفراوان است از جمله رهن، بموانع تصرف در اموال

محجـوران شـش    .و امثـال آن  یوانگیر بودن، دی، صغ(ن رفته استیامروزه موضوع آن از ب )بردگان
 ند: هست دسته

 و نابالغ.  کودک -3

 وانه. یمجنون و د -9

 ند. کیهوده مصرف میه اموال خود را بک یسکه و یسف -1

 . ین مالستگاکمفلس و ورش -1
 دارند.  ه در مرض مرگ قرارک یسانک -5

 ستند.یند و آزاد نهست ه بردهک یسانک -6

9205 مسئلۀ مگـر بـا    ،نـد کموال خود تصرف بتواند در ایده، نمینرس 3ه به حدّ بلوغک یکودک
 -گفتـه شـده اسـت    یولـ  ۀاجازدر صورت  یحت -تصرف نابالغ یه براک یطیخود و شرا یول ۀاجاز
ه دو وصـف بلـوغ و رشـد را داشـته     کـ ند کتواند در اموالش تصرف یم یوقت کودکند. کت یرعا

 یل جنسـ یـ افـت تما یو فهـم و در  کاز در یابه درجه کودکدن ی، رسیقیاز بلوغ حق منظورباشد. 
ش بـه جـنس   یحالـت مـرد بـودن و احسـاس گـرا      کدر ییه در آن مرحله اسـتعداد و توانـا  کاست 

 یوقت کودکر شده است. یتعب« حُلُم»عرف قرآن به ن حالت در یآورد و از ایمدست به مخالف را 
ن جهت زن و مرد هـر  یآورد بالغ است و در ادست به را  یهمسردار ید و آمادگین حالت رسیبه ا

مصالح اموالش را از مفاسد آن بفهمـد و بدانـد   که  است این رشد عبارت از یند. ولهست کیدو شر
 گرفت و چگونه توسعه داد. ار کد نگاه داشت، چگونه به یمال را چگونه با

9206 مسئلۀ نفع، ضرر و مصالح و مفاسد خود یدر امور مال یعنیاند هیا سفیوانه یه دک یافراد ،
ا یـ ننـد  کیش را مصرف میده است اموال خویفابی هک یدهند و در مواردیص نمیتشخ یرا به خوب

شـان  در اموال ط از تصرّفیم شرع جامع شراکاز طرف حا یستگکه به علّت ورشکهستند  یسانکاز 
 اند، حقّ تصرف در اموال خود را ندارند. ممنوع شده

9203 مسئلۀ برخـورد بـا آنـان و     ۀط آن و نحـو یو شـرا  یداربـرده  یبرا یاگرچه در فقه اسالم
 یام فراونـ کـ هـا، اح مربـوط بـه بـرده    مسـائل گر یت بردگان و دیکمال ۀو نحوشان ردنکت آزاد یفیک

 شود. یآن صرف نظر م ذکر ، ازاست شده دهیبرچ یدارچون اساس برده یول ،وجود دارد

                                                             
و در مورد کودکی که اقرار یا ادعـای بلـوغ دارد بـه احکـام اقـرار مراجعـه        1های بلوغ به مسئلۀ . برای آگاهی از نشانه3

   شود.
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9208 مسئلۀ ار و قصد یه هوش، عقل، اختک یرود، در حالیا میه به آن از دنک یانسان در مرض
گـر  یا دیـ همـان  یش را بـه مصـرف خـود، خـانواده، م    یهـا ییاز دارا انـدازه  تواند هریجاست، مربپااو 

 یسـ کخـود را بـه    یـی دارا توانـد یز مـ یـ ن .حـرام و اسـراف نباشـد    آنکهمصارف برساند، مشروط بر 
ند، اگر غـرض  کا صلح یتر بفروشد ارزان یل دهد و حتیا ببخشد و به او تحویبفروشد، اجاره دهد 

، سـت یورثـه هـم الزم ن   ۀاجـاز باشـد  امـوالش  ادتر از ثلث یاگر ز ،ح استیداشته باشد، صح ییعقال
ر یـ ض تعبیها به منجّزات مـر رد مطلوب است و اصطالحاً از آنین حالت از آنان اجازه بگیدر ا گرچه

ورثـه   ۀاجـاز نـد، بـدون   کت یاموال خود را وصسوم یکش از یض بخواهد بیاگر مر یول ،نندکیم
 ندارد. ین حقیچن

9202 مسئلۀ ه بر کرا  یرود، بخواهد واجبات مالیا میه به آن از دنک یایماریض در بیاگر مر
 ،ورثـه نـدارد   ۀاجـاز بـه   یازیـ فارات و مظـالم را بپـردازد، ن  کات، کاو واجب است، مانند خمس، ز

 ادتر باشد. یاو ز ییداراسوم یکاگرچه از 

9230 مسئلۀ وانـه  یهم د ید و گاهیآیبه سر عقل م یگاهیعنی دارد،  یاه جنون دورهک یسک
ن یـ بـا او در ا  ۀسـت و معاملـ  یح نی، تصرف او در امـوال خـود صـح   یوانگید وقوعشود، در زمان یم

 عاقل است.  یانسانها ۀیست، مانند بقیاز جنون ن یبره خکحاالت  ۀیدر بق یول ،حالت باطل است

9233 مسئلۀ ه کـ  یننـد طـور  کدوفروش یـ ا خریـ را قـرض   یزیـ تواننـد چ یه نمیو سف کودک
ز یـ ا پول باشـند و ن یاال کرساندن  ۀلیوساینکه  ن فرق دارد بایرند البته ایخودشان طرف معامله قرار گ

به، مساقات و ماننـد آنهـا طـرف قـرارداد     ا در عقد مضارینند کر یاج یارک یرا برا یسکتوانند ینم
دهنـد  یه انجام مـ ک ینند و عملکار کعامل صورت به  ه در قرارداد جُعالهیو سف کودکباشند. اگر 

اجازه نگرفته باشند و  یاز ول حتی اگر ،ار خود هستندکعوض  کنزد عقال ارزشمند باشد، شرعاً مال
 . ه بدهدیا سفی کودک یبه ول راآن د عوضیجاعل با
9239 مسئلۀ  ار کا، با یان دریست مانند ماهین یسکه مال کرا  یمباح یزهاینابالغ چ کودکاگر

حـقّ   او یولـ  ۀاجازبدون  کپس از تمل ، گرچهشودیم کرد، مالیت بگیکو تالش خود با قصد مال
 تصرّف ندارد. 

9231 مسئلۀ  شـود یرفتـه نمـ  یپذ یام با صرف اقـرار و ه من بالغ شدهکند کاقرار  کودکاگر، 
 تحان و ثابت شود. اماینکه  مگر

9231 مسئلۀ مگر  ،شودیم یم بر عدم بلوغ وکشود، ح کش کودکدر بلوغ  یاگر در موارد
ل یـ دلاینکـه   مگـر  ،رفتـه اسـت  ین بـاره پذ یـ ا عدم آن خبر دهد و قـول او در ا یاز بلوغ  او یّول آنکه
 وجود داشته باشد.  یبر خالف گفتار ول یمعتبر

9235 مسئلۀ ن بسـپارد تـا بـه او    یمطمـئن و امـ  الت یکا تشـ یفرد  کید او را به یبا کودک یول
اموزند و یا و آخرت او بخورد بیه به درد دنک یگرید یا فن و صنعت و دانشهایخواندن و نوشتن و 

 فاسد شـود، چـه رسـد بـه     یاخالق نظرو نگذارد بچه از  واجب است مواظب اخالق و رفتار او باشد
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 وارد شود. یبه اعتقاداتش خللاینکه 
 

 ()ورشکستگی افالس
9236 مسئلۀ شود: یبا چهار شرط ثابت م یو یستگکار و ورشکبده شخص 

 ط ثابت شده باشد. یم شرع جامع شراکاو نزد حا یهایبده -3

در حـد متعـارف، از    یزنـدگ  یو لـوازم ضـرور   یونکمسـ  ۀر از خانـ یـ ش، غیهاییاموال و دارا -9
 متر باشد. کاو  یهایبده

 ده باشد. یرس یو یهایوقت بده -1

 ییط بخواهند اموال او را شناسایم شرع جامع شراک، مهلت ندهند و از حاارانکا طلبیار کطلب -1
 دهد.  یف اموال ویم بر توقکند و حکز قبول یم شرع نکند و حاکو ضبط 

9233 مسئلۀ ف امـوال فـرد، او   یـ بـر توق  یم شرع مبنـ کم حاکاران و حکپس از درخواست طلب
متناسب با  یونکمس ۀاز خان ریشود و از تصرف در اموالش منع خواهد شد و غیسته شناخته مکورش

ن یضـبط و در بـ   یامـوال و  یو ماننـد آن، مـابق   خانـه از اثـاث   یزندگ یشأن و حال و لوازم ضرور
 م خواهد شد. یاران تقسکطلب

9238 مسئلۀ ه کبها و مانند آنها  ن مثالً اجارهک، حقّ مسک، پوشاکخورا یهانهیمخارج و هز
م امـوال، از  یتا وقت تقسـ  و و هستندا یه تحت سرپرستکاست  یسانکسته وکمربوط به شخص ورش

ش، یهایدر حـد متعـارف بـر بـده     یفن و دفـن و کا برود، خرج یشود و اگر از دنیهمانها برداشته م
 مقدم است. 

9232 مسئلۀ افـراد   ۀعهـد بـر  ترتیب به وانه ینابالغ و د کودکامور  یو تصدّ یت، سرپرستیوال
 ل است: یذ

ت یـ ه، والیا سـف یوانه و یا دی کودکو خواهر  ، برادریمادر مادر، جدّ یّ؛ ولیپدر و جد پدر -3
 قرار دهد.  یط آنها را از طرف خود ولیم شرع جامع شراکحا آنکهمگر  ،ندارند

و نظـارت بـر    یدگیرسـ  یشـان بـرا  یه از طـرف ا کـ  یسـان کنباشـند،   یپدر و جد پدرچنانچه  -9
ه پـدر و جـد   کـ اسـت   یسـ کم یقـ  ،اگرچه مادر باشد ،اندم شدهیوانه، قیا دیه ی، سفکودک یارهاک

ه ک ینند و در صورتکو نظارت  یدگیرده باشند پس از آنان به امور نامبردگان رسکت یوص یپدر
ارشان معطّل کامور آنان را انجام دهند و نگذارند  هشرع از باب حسب ح و مطابقیا برادر، صحیمادر 

اگرچـه   ،شـرع نـدارد   مکبـه مراجعـه بـه حـا     یازین صورت نیح است و در ایبماند، بنا بر اظهر صح
 احوط است. 

رده کـ ن امر نصب یا یه او براک یسانکط و یم شرع جامع شراکاول و دوم، حا ۀبا نبودن دست -1
 است. 

 یدگین منطقه موظّـف بـه رسـ   یباب امور حسبه عدول مؤمن در صورت فقدان هر سه دسته، از -1
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ت یـ فاکست و وثاقـت آنـان   ین ن گروه شرطیعدالت در ا آنست که آنان هستند و اظهر یارهاکبه 
ح و یصـح طـور  بـه  از آنـان  یا فـرد ی (نیؤمن)عدول م نیؤمنافراد عادل میان ماگر چنین هم ند وکیم

 ۀاجـاز بـه   یاجیـ ز اسـت و احت یننـد جـا  ک یدگیارها رسـ کن یاز ا یمطابق شرع از باب حسبه به بعض
 ست. یم شرع نکحا

9290 مسئلۀ دام از آنهـا  کـ تقل هستند و هـر  ت مسیهر قدر باالتر برود در وال یپدر و جدّ پدر
اطاً توافـق  یحقّ تصرف ندارد و در صورت اقدام هم زمان هر دو، احت یگریردند دکجلوتر تصرف 

 نند. کدام اقدام نکچ ینند و در صورت عدم توافق، هک

9293 مسئلۀ و سفاهت آنان  یوانگیه دکت دارند یه، والیوانه و سفیبر د یوقت یپدر و جدّ پدر
شـان بـا   یه اک آنست اطیاگر بعد از بلوغ عارض شده باشد، احت یول ،ده باشددا شیقبل از سن بلوغ پ

 نند. ک یط، سرپرستیم شرع جامع شراکحا ۀاجاز

9299 مسئلۀ اگـر   یولـ  ،سـت ین یگـر یض بـه د یقابل تفـو  یپدر و جدّ پدر یت و سرپرستیوال
 ال ندارد. کرند، اشیل بگیکه مصلحت باشد از طرف خود وک یخود آنها بخواهند در صورت

9291 مسئلۀ  اگـر عـادل نبـوده و فاسـق      یست حتـ ی، عدالت شرط نیت پدرو جدّ پدریوالدر
م شرع حقّ دخالـت  کنند، حاکیت میه را رعایعل یت، مصالح مُوَلّیه در اعمال والک یباشند، مادام

آنـان بـر    یه سرپرسـت کـ ند کدا ینان پیمستند، اطم یگزارشها م شرع از قرائن وکاگر حا یول ،ندارد
ند و آنان را از مداخلـه در امـوال   کن صورت دخالت ید در ایه است، بایا سفیوانه ی، دکودکضرر 

 شان گرداند. ین ایگزیرا جا یگریند و دکت عزل یه، منع و از والیا سفیوانه ی، دکودک

9291 مسئلۀ یت پدر و جد پدریظاهر گشت، وال ید و رشد ویبه سن بلوغ رس یوقت کودک 
ر از موارد اسـتثنا شـده،   یاز بلوغ و مادام العمر، غ فرزند پس یرود، ولین میخود به خود از ب یبه و

است  یز مانند پدر و جد پدرین جهت مادر نیند و در اکان از آنان اطاعت کموظف است در حدّ ام
ن حـال واجـب   یـ ه در اکـ ت، آزار و رنجش خاطر گردد یمخصوصاً اگر مخالفت با آنان موجب اذّ

 ت آنان جلب شود. یاست رضا

  
 سبهاک و درآمدها اد،ام مشاغل آزکاح

9295 مسئلۀ  صـورت  بـه   یاسـب کردن دفـاتر  کر یسب درآمد و تجارت و داکواجب است که
 یسکاگر  .ق حالل و مشروع باشدیاز طر گر،یا هر راه دی ی، عمده فروشی، خرده فروشیلّک، جزئی
 یلمـا  هـا ج باطل و ماننـد آن یت ظالم، ترویمحرّم، تقو ی، ربا، رشوه، غنایمانند دزد حرام یراههااز 

 کننـدگان اموال و یـا پرداخـت   صاحبان حتی اگرضامن است خودش هم د، حرام است و کسب کن
 ت داده باشند.یرضا
9296 مسئلۀ یگر بـرا یننده و هر اقدام دکات گمراه یتابها و نشرکع، نشر ید و فروش، توزیخر 
ا یـ ده یـ ر، عقکه موجب انحراف در فک یاهیتابها، مجالت و هر نوع نشرکل در یع و تسهی، توزچاپ
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ا یـ ا دروغ و تهمت و یج آن یا مشتمل بر مطالب باطل و ترویفرد شود و  یاخالق و عمل مردم و حت
گونـه  یناسـت خوانـدن ا  همچنـین   و افراد مؤمن باشد، حرام اسـت.  ینین به مقدّسات دیو توه کهت

دد ر در صـ کـ از من ینهبه عنوان ه ک یسانک ید و مطالعه قرار دادن، مگر برایا در معرض دیمطالب 
در  یچ گونـه انحرافـ  یص هسـتند و هـ  یر و تشخکه خود اهل فک یسانکا یجواب دادن به آنها باشند 

 شود.یجاد نمیآنها ا
9293 مسئلۀ ردن انتشـارات،  کـ ر یـ ، دای، آموزشی، علمی، هنریس مجامع فرهنگیاقدام به تأس
 و رشـد  یو اخالقـ  یاعتقـاد  یهـا هیـ ت پایـ ه موجب تقوک یو فرهنگ یعلم یهاتاب و جزوهکنشر 
شـود، از اهـمّ   یمـردم مـ   یو اخالقـ  ینـ ی، دیاسی، سیها و باال رفتن معلومات اجتماعشهیاند ار وکاف

بـه آن اقـدام    یو مـال  یرکـ قدرت ف ۀبه اندازاست و بجاست افراد صالح و توانمند  یوظائف اسالم
 این امر فتشری، رونق و پیاندازراه یالت الزم را برایند تسهموظفنیز نظام اران کاندرنند و دستک

 ست. یز نیان جایبا متقاض یارکفراهم سازند و ممانعت از آن و عدم هم

9298 مسئلۀ ت و یدر مشروع کست و مالیز نیجا -ا در استخدامیدر امتحانات  -هر نوع تقلّب
د نداشـته  یـ ش تردیت خـو یصـالح  ۀخود درباره انسان کست ینت در اسالم ایرش مسئولیصحت پذ
گـران او  یاگرچه د ،ردیبپذرا آن دینبا داندیصالح نم یتیمسئول یه خود را براک یسکن یباشد، بنابرا

ه قابل رفع و کنادرست باشد  یبرداشتها و باورهای سر یکد، یمنشأ ترد آنکهمگر  ،را صالح بدانند
 ح است. یتصح

9292 مسئلۀ یا در مؤسسـات دولتـ  یو ادارت تابعه  ییو قضا یادار یهاه در دستگاهک یافراد 
ن را انجام دهنـد و اطالعـات الزم را بـه    یمراجع یارهاکافت وجه، یدر شاغل هستند، موظفند بدون

مـردم   ینند چه براکافت یدر یگریز دیا هر چیاز مردم پول  ینند و اگر در وقت ادارکشان ارائه یا
ند، مخصوصاً اگر هست اند ضامنو نسبت به آنچه گرفته انجام بدهند و چه ندهند، حرام است یارک

ار خالف شرع و قانون صـورت  کآن  به وسیلۀند و کدا بیحالت رشوه پ ییقضاآن وجه در دستگاه 
 آنکـه رنـده، مگـر   یرده و هم رشوه گکه هم رشوه دهنده گناه کع شود، یضا یسکاز  یا حقیرد یپذ

بـدون رشـوه    یو شرع یدن به حقّ قانونیه رسکبرسد ییارش به جاک ،ردهکنای، خداییدستگاه قضا
گـر  ید یزهـا یا چیـ از ظلم متوقـف بـر دادن پـول،     یریفاع از مظلوم و جلوگا دیان نداشته باشد کام

رده، کـ ن یندارد و رشوه دهنده چون مضطرّ است، گنـاه  ین حال به مقدار ضرورت مانعیباشد، در ا
ه و یبـدون توصـ   یو قـانون  یدن به حقّ شرعیت شده است و اگر رسیب معصکرنده مرتیاما رشوه گ

ن کمماز ظلم ظالم بدون اعمال نفـوذ، نـا   یریدفاع از حقّ مظلوم و جلوگا ین نباشد کاعمال نفوذ مم
 ال ندارد. کباشد، اش

 
 اشتغال به سحر، کهانت و ...

9210 مسئلۀ سـب  کق بـه  یـ شغل قرار دهـد و از آن طر است  اگر کسی فعلی را که شرعاً حرام
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 یسـاختن بـت بـرا    .ز نبـوده و حـرام اسـت   یرد جـا یـ گیه مـ ک یدرآمد مشغول شود، تصرف در پول
ا ی یو اختصاص یه منافع اصلک یزیر خداست، ساختن هر چیعبادت غ یه براکز یهر چ و یاپرستش 

آنهـا   یو عمـوم  یه منافع اصلک ی، فروش ابزار و آالتیشراب فروش آن حرام است، یمنفعت عموم
دادن مجسـمه   اط واجب از شـغل قـرار  یاحتبنابراز این سنخ است.  ینیبو فال یحرام است، جادوگر

د و یـ د و فروش آن و خریخر یول ،شود یدار خوددارهر موجود جان ۀمجسّمه ساختن کو بل یساز
، نـدارد  یوجـود دارد، مـانع   یگـر یدار دا جانـ یـ آنها نقش صورت انسـان   یه روک ییزهایفروش چ
 شود.  کز تریبهتر است آن ن گرچه

9213 مسئلۀ ابطـال سـحر    یآمـوختن بـرا   آنکـه مگـر   ،آموختن سحر و عمل به آن حرام است
 ندارد.  یاست مانع یاز و ضروریه مورد نک یشد و آن هم در حدبا

9219 مسئلۀ  ا از ین یاطیارتباط با اجنه، ش وسیلۀبه ع را ینند وقاکیاهنان ادعا مکه کهانت کدر
ت کـ حر وسـیلۀ بـه  ه کم یتوانند بفهمند و خبر دهند و تنجیبه میو علوم غر یبیگر عوامل غیق دیطر
 دهد، چند حالت است: تواند خبر یگاه آنها میو جا کافال

ش فـرض  ین پـ یـ ر قائل شـود و بـا ا  یبا خداوند، تأث کا مشتریمستقل طور به آنها یبراچنانچه  -3
به خداست و اگر  کق شریقت از مصادینده خبر دهد، حرام و گناه و در حقیرا مطرح و از آ مسائل
 ز حرام است. یآورد ندست به  یق درآمدین طریاز ا

ش یهاینیبشیرا مؤثّر مطلق بداند و پ یاله ۀت و ارادیانه در فعل دانسته و مشگیرا  یخدااینکه  -9
 یه خـدا کـ ن باشـد  یرش اکف یه در حدّ حدس و گمان باشد و مبناک، بلیجزم و قطعصورت به  نه

ه پـس از تحقـق   کـ قرار داده است  یسبب و مسبب ۀرابط یعالم نوع یهادهیان حوادث و پدیجهان م
 ید و آن طرحیآیم وجودبه  یگریانات دیها، جردهیاز حوادث و پد یرن بعضاز آنها و مقا یبعض

وجـود   یر و تـأثّر ین تـأث یها چنـ دهیاز پد یان بعضیماینکه  نیپروردگار جهان و در ع ۀیاست از ناح
اهن کـ قدرت اوست، اگر عمل  ۀاهد و همه در قبضکینم یطره و اقتدار خداوندیاز س یادارد، ذره
 ال ندارد.کرد اشیش فرض صورت پذین پیو منجّم با ا

9211 مسئلۀ ه حق را باطل و باطل را حق جلـوه  کن باشد یا یاگر برا یبندو چشم یبازشعبده
 یسرگرم یاگر صرفاً برا یول ،د حرام استیآدست به  ین راه درآمدیست و اگر از ایز نیدهد، جا

 ندارد.  یالکردن اوقات فراغت باشد اشکو پر

9211 مسئلۀ ارواح صـالحان،   بـه خصـوص  حرمـت آنـان    کهتـ  موجبچنانچه  احضار ارواح
 یرادیـ ا نشود یو اجتماع یخوردن نظم عموم به همز موجب یشان نگردد و نیت اینباشد و باعث اذ

د شود حـرام اسـت.   ین راه عایاز ا یست و اگر پولیز نیداشته باشد جا ین عواقبیاگر چن یول ،ندارد
بر آن مترتـب نباشـد و    یو اجتماع یرکسوء فه اثر ک ی، در صورتیزم و خواب مصنوعیپنوتیه یول
بـر حرمـت    یلینند، نه تنها دلکا با آن امراض را معالجه یله اعترافات نامشروع گرفته نشود ین وسیبد

الزم و واجب خواهد بود و  یه اگر عالج مرض متوقف بر آن باشد، در مواردکبل ،آن وجود ندارد
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 د حالل است.یآت دسبه ه از آن ک ین صورت هر نوع درآمدیدر ا
  

 احکام احیای زمینهای موات
 یـک خانه بخواهند  ین را برایه از آن دارند و اگر زمکاست  یمتناسب با غرض یزیهر چ یایاح

اء عبـارت اسـت از   یـ اح یلّـ طور کبه .یگرد یبخواهند نوع یشاورزک یا الزم دارد، اگر براینوع اح
اسـت،   یدن بـه آن غـرض الزم و ضـرور   یرسـ  یه بـرا کـ  ییارهـا کمقـدّمات و   ۀیو ته یآماده ساز

را آن نـد، ک یبردارکردن آن نقشه خاکاده یپ یند و براک یبرداری را نقشهنیزم یسکن اگر یبنابرا
 رده است.کاء یاح

9215 مسئلۀ ماننـد نبـود آب،    یلـ یه بـه دال کـ شود یگفته م ینین مرده به زمیا زمین موات یزم
ر یغبه صورت  ست ویشت و زرع و ساختمان نکقابل  گزار و سنگالخ بودن،یا رین یباتالق بودن زم

 مانده است. کمترو یلّطور کبه آن یردن اهالکوچ کل یبه دلاینکه  ایقابل استفاده مانده 
9216 مسئلۀ ن موات دو قسم است: یزم 

در آن انجام  یچ گونه عمران و آبادانینون هکه از آغاز تا کاست  ینیموات باالصاله و آن زم -3
 ست. یقل معلوم نا الاینشده است و 

ک ران و متـرو یـ ل ویبه هر دل یه در گذشته اگرچه آباد بوده ولکاست  ینیموات بالعرض زم -9
 ده است. ش

9213 مسئلۀ ار آن در زمـان حضـور   یـ موات باالصـاله جـزء انفـال اسـت و اخت     ینها و اراضیزم
 گونه صالح بداند در آنها تصـرّف یشان هرار آن حضرت است و ایدر اخت امام معصوم یظاهر

ار افـراد قـرار دهـد و    یاجاره در اختبه صورت  ن استکاء دهد و ممیاحاجازۀ ن است کند، ممکیم
بـت اسـت   یه زمـان غ کـ در زمان حاضر  یول .ندک یکبه اشخاص تمل ین است در مواردکمم یحتّ

 یومت اسالمکنها با حیار آن زمیط وجود داشته باشد، اختیو جامع شرا یومت صالح اسالمکاگر ح
وجود  یومت صالح اسالمکرد و اگر حکند مطابق آن عمل خواهد کر طور مصالح تقاضا است و ه

اء یـ احرا آن تواننـد یصالح را در عدم دخالت بداند، مسلمانان حق دارنـد و مـ  اینکه  اینداشته باشد 
 گران حقّ مزاحمت ندارند. یت دارد و دیند اولوکاء یس به هر مقدار احکنند و هر ک

9218 مسئلۀ کشناخته شدن و شناخته نشدن مال جهتند، از هست ت بالعرضه مواک یینهایزم ،
 ند: هست دو قسم

آنان به مـرور   یماندن ساختمانها کدر اثر رها شدن و مترو یول ،ه صاحب دارندک یینهایزم -3
بال صاحب شـمرده   ینونکت ین رفته است و در وضعیآنها از ب یزمان خراب شده و عمران و آبادان

 موات باالصاله است.  ینهایم زمکنها، حین زمیم اکشود، حیم

 انـد و ردهکـ معلوم اسـت صـاحبان آنهـا، از آنهـا اعـراض ن      یول ،اندشده که متروک یینهایزم -9
 ایـ شـناخته شـده اسـت     آن مشـخص و  کا مالـ یشوند یمحسوب نم کز دارند و بدون مالین کمال
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نهـا ماننـد   ین زمیم اکاست، ح کلست و در واقع مجهول المایشناخته شده ن یول ،دارد کمالاینکه 
ند، ماننـد تصـرّف در   کن نوع اموال تصرّف یدارند و اگر بخواهد در ا که مالکاست  یگر اموالید
 ط باشد. یم شرع جامع شراکحااجازۀ د با یها باکگر مجهول المالید

9212 مسئلۀ ر شـدن اسـت،   یده و در حال بـا ییگرا یرانیج به ویه به تدرکج یآباد و را ینهایزم
 ه صاحب شناخته شده داشته باشد، سه حالت دارد: ک یدر صورت

ن یـ رده اسـت، در ا کـ رده و از آن اعـراض  کـ ن صـرف نظـر   یاز زم یلّطور کبه نیصاحب زم -3
 ن موات باالصاله است. یمانند زم یم شرعکح جهتن از ین زمیصورت ا

 ،م داردآن هـ  یایـ م بـر اح یه تصـم کبل ،رده استکن از آن صرف نظر و اعراض نیصاحب زم -9
 یایـ ل، قـدرت بـر اح  یگر وسایو د یم بودن نزوالت آسمانکانات مانند آب، کل عدم امیبه دل یول

نهـا ماننـد   ین نـوع زم یـ انـات دارد، ا کاز به گذشـت زمـان و آمـاده شـدن ام    یآن ن یایآن ندارد و اح
 ند. کب یتصرّف کمالاجازۀ حق ندارد در آن بدون  یسکدار هستند و یاء شده و صاحباح ینهایزم

ن یچـون منـافع زمـ    ،ندکیاء نمیاح یرده است ولکن از آن صرف نظر و اعراض نیصاحب زم -1
بـه عنـوان   ا یـ ند کیده مآن استفا ۀ از علوفشتر است مثالًیاء شده بیاح ینهاین حالت از منافع زمیدر ا

صـاحب  ۀ اجـاز بـدون   یسکاء شده است و ین احیم زمکن هم در حین نوع زمیدهد ایانبار اجاره م
 ندارد. را آن حقّ تصرّف در

9210 مسئلۀ عهـدۀ  مـوات بـه    ین و اراضـ یزمـ  یایـ اح یومت صالح اسـالم کچون در زمان ح
 اجازه ولو اینکه ،رندیومت اجازه بگکد از حینند باکاء یگران بخواهند احیومت است پس اگر دکح

 یومـت اسـالم  کح یلّـ ک ۀیاست و برنامس ۀین قبل از اجازه و بدون مالحظعام باشد بنابرابه صورت 
 یلّـ ک ۀیاسـت و برنامـ  ت اجازه و سیند و اگر بدون رعاکنها تصرّف یحق ندارد در آن نوع زم یسک

 یسـان کنـد و تنهـا   کیجاد نمـ یاو ا یبرا یحق بکند ینها دخل و تصرفیدر آن زم یسک ینظام اسالم
ت الزم است تمام ومکاجازه داشته باشند و البته بر ح یومت صالح اسالمکه از حکاء دارند یحقّ اح
 یگذارهینها سرماین زمیا یایاح یخواهند رویه مک یسانکق یتشو یانات الزم را براکط و امیشرا
رده و کـ  یگـذار هیسـرما  یت قرار دهد و اگر افـراد ین نوع افراد را مورد حمایند و اکنند، آماده ک

نظام  یلّکاست یه با سک یتاند، در صورردهکو مانند آن  یشکواری، دیبردار کح، خایاقدام به تسط
ومت صـالح وجـود   که حک ییا جای یدر زمان یسکنند. اگر کجاد نیاو ا یبرا یدر تضاد نباشد، مانع
 ین اراضـ یـ ا یشـ کوارید ن ویح زمـ ی، تسـط یبـردار  کخا یند و براکا را فراهم یندارد مقدّمات اح

دارد خارج از حد متعارف نباشـد،   هک یکینکو ت یانات و ابزار فنّکبا توجه به امچنانچه  ند،کاقدام 
او را نـدارد و صـرف ثبـت     یگـران حـقّ مزاحمـت بـرا    ینـد و د کیدا مـ یت پیننده حق اولوکاء یاح

در نظر  آنکهمگر  ،ندکیجاد نمیننده اکثبت  یبرا یا و مقدّمات آن حقینها بدون احیرساندن آن زم
ا یـ بفروشد و را آن اءیندارد قبل از اح اء به شمار رود و ثبت دهنده حقیمردم آن هم از مقدّمات اح

 در آن انجام دهد.  یگریا معامالت دیند و که وقف کنیا
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9213 مسئلۀ را  یگـر یه اگـر د کند، بلکست شخصاً اقدام یاء را دارد الزم نیه مجوّز احک یسک
ه کـ است  یسک ین عمل برایند و آثار اکیت میفاکنند، کاء یند تا آنها اقدام به احکل کیا ویر یاج
 ل گرفته است. کیا ویر یاج

   
 حریم، تعریف و احکام آن

9219 مسئلۀ ه کـ ز اسـت  یـ اطـراف آن چ  یخـال  یا فضایاه رین، آباز زم یز مقداریم هر چیحر
ان یـ م موجب ضرر و زیگران در آن حریشود و تصرف دیز محسوب میجزء مصالح و مرافق آن چ

هـر   .باشـد یتفاده از آن مـ ا نقصـان اسـ  یـ و  یا موجب عدم استفاده و بهره برداریز است یآن چ یبرا
ه در کـ  یزیـ هـر چ  ت وکارخانه، مزرعه، باغ، قنات، چاه، نهر آب، ساختمان، مدرسه، شرک، یآباد
اء یـ اح یرا بـه نحـو   ینیزم یسکن اگر یم است. بنابرایحریشود، دارایاحداث م یاهداف ین برایزم
دام از کـ آورد و متناسب هـر   به وجود یا نهریند و کب یند، چاهکاحداث  یا ساختمانیند، قنات ک

مهـا  ینـد و در آن حر کاء یـ خـود اح  یبـرا را آن حـق نـدارد   یگریس دکرد، یم در نظر بگیآنها حر
 شود. ینم کند، مالکاء یمها را احیحر یسکند و اگر کجاد مزاحمت یاگرچه موات باشد، ا

9211 مسئلۀ ست. تها، متفاوت ایا، تناسب آنها، جاها، زمانها و موقعیم به حسب اشیمقدار حر 

9211 مسئلۀ  ز و یـ ز و آبریـ ر کنـد، راه و خـا  کاحـداث   یان مـوات خانـه  یدر زمـ  یسـ کاگر
ر و یـ تعم یم نهر احداث شده، محـل عبـور بـرا   یم آن خانه است و حریانداز به مقدار الزم، حربرف
ن یعمالً به ا یو اصول شهرساز یامل نظام مهندسکن است با تکاگرچه مم آنست اندازو گل حیتنق

است  یل، موضوعاً منتفکن شیم به این صورت حریه در اکوجود نداشته باشد  یاجیم احتینوع حر
به  ینند، محل گل و الکیاستفاده م یالوی گلجمع آور ین و مانند آن برایه از ماشک ییو در جا
 نـار کن یاز زمـ  ین مـوات، مقـدار  یم چاه احداث شده در زمـ یشود و حریم محسوب نمیحرعنوان 
زه بودن محل گذاشتن یانکانداز آن و در صورت مر و گلیدن از آن و تعمیشکآب  یه براک آنست

م ینده شـده، حـر  کوانات یآب دادن ح ین اگر چاه برایانداز آن الزم است، عالوه بر اموتور و گل
م آن شصـت  یزراعت اسـت، حـر   یدن برایشکآب  یو اگر برا -ست متریحدود ب -آن چهل ذراع

نـد، در  کت یـ ن فاصـله را رعا ید ایند باکن موات چاه بید در زمبخواه یگریذراع است، پس اگر د
ن یدر زمـ  -مـادر چـاه   -م منبـع آب آن یانـداز، حـر  قنات و چشمه، عالوه بر محل اصالح آن و گـل 

پـس   .اسـت  –پانصـد متـر    -سست هـزار ذراع ن یو در زم-ست و پنجاه متریدو -سخت پانصد ذراع
نـد و اگـر   کت یـ ن فاصـله را رعا یـ د ایند، باکاث احد یگریآن، قنات د یکبخواهد نزد یسکاگر 

د ینباشد با یاط اگر اقویشود، بنا بر احتین فاصله باز هم به قنات اول ضرر وارد میت ایفرضاً با رعا
ن مـوات احـداث   یه در زمـ کـ  یونکمسـ  یم آبـاد یحـر  .کند تا خسارت وارد نشـود ادتر یفاصله را ز

ل راه ورود و خــروج، راه آب و یــو از قب آنســت و اهــل یشــود مطلــق مرافــق و مصــالح آبــاد یمــ
دان یـ جوانـان، م  ی، مدرسـه، محـل بـاز   یخرمنها، محـل اجتمـاع اهـال    یودانداز، جاکانداز و کخا
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ن قسـمتها را  یحق ندارد ا یسک، پس استنهینگ، قبرستان، چراگاه و امثال اکیو پار کورزش، پار
 ند. ک کاء و تملّیخود اح یبرا

9215 مسئلۀ د، اصـول  یـ جد یدگرگون شده و با نظام مهندسـ  یط زندگیراشاینکه  با توجّه به
 یونکمس یرده است، مجتمعهاکدا یپ یو ماهو یرات جدّیینسبت به گذشته تغ یو معمار یشهرساز
، مترو، ینیو زم ییهوا راههاید، یال جدکبا اش یو دام یصنعت یهاکها، شهرک، برجوچکبزرگ و 

ه گفتـه شـد بـا آن    کم به آن معنا یبشر شده، طبعاً حر یزندگنها وارد یها و امثال اراه آهن، فرودگاه
د، یـ جد ینولـوژ کنها باشد لذا توسعه آن با توجه به فرهنـگ و ت یا یگوتواند پاسخیت، نمیمحدود

 یربط و متخصصان است و بـرا یذ یهاستگاهدعهدۀ ص آن بر یبوده و تشخ یو الزام یضرور یامر
 مراجعه شود.  یفقهتب مفصّل کمها به یحر مسئلۀق در یتحق

9216 مسئلۀ شده است  یادید زکیآن تأ بر اتیاز امور مهم بوده و در روا یگیه و همسایهمسا
 یعالم بـو  یند خداکت یاش را اذهیس همساکفرمودند: هر  رمکامبر ایه پکاز جمله نقل شده 

مـا  نـد از  کع یه را ضـا یس حـقّ همسـا  کاو در جهنّم است و هر  یند و جاکیبهشت را بر او حرام م
اسـت   یسـ که فرمودند: مؤمن کنقل شده  از امام صادق یثیو از جمله در حد 3یستمسلمانان ن

 بن عمّار از امام صـادق  ةیو از جمله معاو 9و ستم و آزار او در امان باشداش از ظلم هیه همساک
اعـث  گان، بیه و همسـا یهمسـا  یتهـا یها و اذی و تحمّل رنجگیه فرمودند: حُسن همساکند کینقل م

د یـ خـود نبا  کن تصـرف انسـان در ملـ   یبنـابرا  .1ی شدن عمرهاستشهرها و طوالن یعمران و آبادان
گان یهمسـا  یان براین بهانه موجب ضرر و زیبه ا یسکگان گردد و اگر یان همسایموجب ضرر و ز

  1نباشد. یاگر اقو ق حرام است،یاز مصادبنا بر احتیاط این کار او گردد، 
   

 م آنمشترکات و احکا
9213 مسئلۀ اسـت و همـه نسـبت بـه آنهـا حـقّ        کمـردم مشـتر  همۀ ان یه مک یین و جاهاکاما
 از:  عبارتنددارند،  یمساو

هـا،  کسـبز، پار  یهـا، فضـاها  ، چَراگـاه ییایـ و در یی، هـوا ینـ یزم هـای راههـا،  وچـه کابانها، یخ -3
 ند. کاهد استفاده خویه مک یسکعموم و هر  یا برایها ین، نسبت به مردم آن آبادیادیها و مکینگپار

 اند. عموم بنا شده ۀی استفاده براک ینکها و اماگاهیارتمساجد، ز -9

بزرگ و  یها، نهرهاخانهی موات، رودنهایها، زموهکدر  یجار یهاها، چشمهاچهیاها، دریدر -1
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 هستند.  یعیاحداث نشده و طب یافراد خاص به وسیلۀه ک کیوچک

و مانند آنها ندارد مانند معادن  یشاف، حفارتیاز به اکاز آنها ن یبردارکه بهره یارکمعادن آش -1
 و امثال آن.  کنم

9218 مسئلۀ کـه  هـر   یولـ  ،سـان هسـتند  یکات کاز مشـتر  یبـردار همۀ مردم در استفاده و بهره
 .یگران حقّ تقدّم داردرده نسبت به دکه استخراج ک یند در آن مقدارک یبردارزودتر شروع به بهره

س هر چقـدر  که، هر یگر مباحات اولیو د ید ماهیاست مانند ص کقابل تملّ هک یدر امورهمچنین 
ی شور و مردم، بـرا کمصالح اسالم، به خاطر حق دارد  یشود، البتّه دولت اسالمیم کند مالکد یص

اوقـات و   یا در بعضـ یو  یبعض یا دائم، برایموقّت طور به هیات و مباحات اولکاز مشتر یبرداربهره
 ند.ک وضع یت آن مقرراتیفکیمقدار و  یو حتّ یبرداررهبه ۀنحو یبرا

   
 احکام غصب

9212 مسئلۀ است و  یگریا حقّ دیار خود قرار دادن مال یشدن و در اخت یمستول یغصب نوع
دچار خواهد  یامت به عذاب سخت الهیب شود، در قکه اگر انسان مرتکست یره ایبکآن از گناهان 

ن از حـقّ  یوجـب زمـ   یک ۀبه اندازس که فرمودند: هر کنقل شده  اسالم یامبر گرامیشد، از پ
 مگر آنکهزند، یآویبه گردنش م ید طوقنن را مانیآن زم ۀیامت هفت طبقند، در قکغصب  یگرید

 3.دبه صاحبش بازگردانرا آن ند وکتوبه 
9250 مسئلۀ  عمـوم   یه بـرا کـ  یگرید ینگذارد مردم از مسجد، مدرسه، پل و جاها یسکاگر

 یبـرا  ییمثالً در مسجد جا یسکز اگر یرده است و نک، حقّ آنان را غصب نندکساخته شده استفاده 
 ند، غاصب است. ک یریاز آن جلوگ یگریعبادت گرفته باشد و د

9253 مسئلۀ ار بماند تـا اگـر   کد نزد طلبیگذارند، بایار مکگرو نزد طلببه عنوان ه ک یزیهر چ
ار قبـل از آن  کن اگر بـده یبنابراآورد، به دست ش را نداد، او بتواند طلبش را از آن ایار بدهکبده
 رده و غاصب است. کرد در حقّ او ظلم یار را بدهد، گرو را بگکه طلب طلبک

9259 مسئلۀ ار اسـت و  که همـان بـده  کـ نـد، صـاحب گـرو    کغصـب   یگریاگرگرو را فرد د
بازپس را آن هکیازغاصب بخواهند، در صورترا آن توانندیدو م ه صاحب حق است، هرکار کطلب
 ار طلب را نداده، در گرو خواهد بود. که بدهکرند، مادام یبگ

9251 مسئلۀ رده به صاحبش بـاز گردانـد و اگـر از    که غصب کرا  یزیغاصب موظّف است چ
رده باشـد  کـ وانه غصب یا دیرا از بچّه  یزیبپردازد و اگر چرا آن ن رفته باشد، واجب است عوضیب

 یشرع یّبه ولرا نآ ز و در صورت نبودن، عوضیواجب است در صورت موجود بودن خود آن چ
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 او بپردازد. 

9251 مسئلۀ  یآورد، مـثالً گوسـفند  به دسـت   یند و از آن منفعتکرا غصب  یزیچ یسکاگر 
را غصب  یزیز اگر چید، آن برّه مال صاحب گوسفند است و نیایا بیبه دن یاند و از آن برّهکغصب 

آن  ت، هـر چنـد از  منفعـت اسـ   یه داراکـ منفعت است، مثالً خانه، مغازه و مانند آن  یه داراکند ک
ار کامثال آن بـده  یمانند اجاره بهارا ی آنگذاشته باشد، اجاره بها ین طور خالیده نبرده و هماستفا

 د به صاحبش بپردازد. یاست و با

9255 مسئلۀ  آن همـۀ  نـد،  کز در دست غاصـب رشـد   یند و آن چکرا غصب  یزیچ یسکاگر
ارد، آن نهال کن خود بیو در زم ندکرا غصب  ینهال یسکن اگر یبنابرا ،مربوط به صاحب مال است

ز اگـر  یـ ن را نـدارد و ن یاجـرت زمـ   ۀصاحب نهال است و غاصـب حـقّ مطالبـ    ند، مالکهر چه رشد 
آن متعلق بـه   ۀیوو م )رشد( ه نموک آنست وند بزند، اظهریند و به درخت خود پکرا غصب  یوندیپ

 وند است.یصاحب پ

9256 مسئلۀ آنها باشـد،  همۀ  یالیدر است هک ینند طورکرا غصب  یزیاً چکاگر چند نفر مشتر
دام کـ ه دو نفـر باشـند، هـر    کـ  ینند، در صورتکتوانستند مستقالّ غصب یدام از آنها مکاگر چه هر 

ن طـور بـه نسـبت تعـداد آنهـا      یسوم و همیکدام کضامن است و اگر سه نفر باشند هر را آن نصف
 یاستقل و تام باشـد، بـه گونـه   مطور به آنها کت کت یالیاگر است یول .ندکیدا میضمانت تحقق پ

بهتـر  ن صـورت  یـ در آن تصرّف داشته باشند، در ا ییتوانند مستقالّ و به تنهایدام از آنها مکه هر ک
 دامکـ توانـد از هـر   یو صـاحب مـال مـ    آنست مستقل ضامن تمامطور به دام از آنهاکهر که  آنست

 . یادیند مانند تعاقب اکمستقل تمام مالش را مطالبه طور به
9253 مسئلۀ را  یند مثالً گنـدم کمخلوط  یگریز دیرده با چکه غصب کرا  یزیاگر غاصب چ

ردن باشد، اگر زحمت فراوان هم داشته باشد کان جدا کامچنانچه  ند،کرده با جو مخلوط کغصب 
 رده و به صاحبش باز گرداند. کد جدا یبا

9258 مسئلۀ هتـر  ز بیه از حالت اولش نکر دهد ییتغ یرده طورکه غصب کز را یاگر غاصب چ
ن صـورت  یبخواهـد طـال را بـه همـ     یاز و کبنـد بسـازد و مالـ   د، مثالً طال بدزدد و با آن گردنشو

ند و بدون کطلب اجرت  کل دهد و حق ندارد از مالیل دهد، واجب است تحویگردنبند به او تحو
ل بـه حالـت او  را آن ه را نـدارد و اگـر بـدون اجـازه    یـ حقّ برگرداندن آن به حالـت اوّل  کمالاجازۀ 

ه مـزد سـاختن   کـ  یل دهد و در صورتید تحویار است و باکبده کبازگرداند، مزد ساخت را به مال
د بدهـد، چـون   یساخته شده و دست نخورده باشد، آن تفاوت را هم با یمتر از مقدار تفاوت طالک
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  3.غاصب است
9252 مسئلۀ اجـازۀ  است، تصرّف در آنها بدون  یگرید که غَصب و ملک ییزهایظروف و چ
ت، باطـل اسـت چـون تصـرف     یز در صورت علم به غصـب یبوده و وضو و غسل با آنها نحرام  کمال

 شود. یر محسوب میدر مال غ یعدوان

9260 مسئلۀ  ن حاضـر  یصـاحب زمـ  چنانچه  ند و در آن بنا بسازد،کرا غصب  ینیزم یسکاگر
ن نه حاضر به یند و اگر صاحب زمکد قبول یرد، غاصب بایبگرا آن ا عوضین را بفروشد یشود، زم

ند، غاصب موظف کین خود را مطالبه مین زمیدهد و عیت میوش باشد و نه به اخذ معوض رضافر
 ن را به حالت اول برگردانده و به صاحبش بازگرداند. یند و زمکب یاست بنا را تخر

9263 مسئلۀ  شت، درخت و کند، ک یارکیا درختشت کرا غصب و در آن  ینیزم یسکاگر
ن اجـازه ندهـد آنهـا در    یاگـر صـاحب زمـ    یول ،اشتهک ه آنها راکاست  یسکمحصول آن متعلق به 

شـت و  کنـد، اگرچـه موجـب ضـرر بر    کن بین او بماند، واجب است غاصب فوراً آنهـا را از زمـ  یزم
شـت انجـام داده بـه    که در آن کـ  ین را در مـدّت یزمـ  ۀیز واجب است غاصب اجـار درختها باشد و ن

د آنهـا را  یـ آمده اسـت، با  به وجود ییهافرهو ح یرانی، وین خرابین بپردازد و اگر در زمیزم کمال
التفاوت را هم به صـاحب  یمت افتاده، واجب است مابهن از قینها زمیند و اگر به سبب اکم و پر یترم
ا یند و کن خود ین را وادار به فروش زمیزم کتواند مالیشت و درختها نمکن بپردازد. صاحب یزم

ن هـم حـق نـدارد    یزم کمالاینکه  ماکبگذارد  یار ویاختق اجاره و مانند آن در یند از طرکمجبور 
 شت و درختها را به او بفروشد. که کند کشت و درختهاست وادار که صاحب کغاصب را 

9269 مسئلۀ بمانـد،   ین او باقیه زراعت و درخت غاصب در زمکن اجازه دهد یزم کاگر مال
ن وجـه اجـاره را   یزمـ  کاگر مال یند، ولکن بیست آنها را از زمین صورت بر غاصب واجب نیدر ا

ه کـ  یرده تـا وقتـ  کـ ن را غصـب  یه زمـ ک یند، بر غاصب واجب است وجه اجاره را از زمانکمطالبه 
 ن بدهد. یزم کشده به مال ین راضیصاحب زم

9261 مسئلۀ نهاسـت و شـارع   یر، اختراع و ماننـد ا یثکاز جمله حقوق معتبر نزد عقال حقّ طبع، ت
نوشته شده حـقّ طبـع محفـوظ     یسکتاب کن اگر در یارده باشد، بنابرکع منست آنها را یهم معلوم ن

ن یـ ه اکـ رده باشـد  کـ د یـ رده و در ثبـت آن ق کـ شف کرا  یاز پرورش ماه یا مثالً نوع خاصیاست 
ن یبه ا یا پرورش ماهی یبرداریپکحقّ  یگریت است، دکا فالن شریس کشف در انحصار فالن ک

مختـرع ثبـت شـده اسـت، بـدون       بـه نـام  ه و ردکـ را اختراع  یا صنعتی یرمولیا اگر فروش را ندارد 
 یسـ کق بـه حقـوق   یـ ن طریـ ممنوع و غصب است و اگر از ا یبرداریپکر و یثکت او چاپ، تیرضا

                                                             
گیـرد(، از  لـت خـود مـورد مؤاخـذه قـرار مـی      ین حاتـر )یعنی: غاصب به سخت« الغَاصِبُ یؤْخَذُ باشَقِّ الْأَحْوَالِ» ۀقاعد .1

 .را بیان کرده استاسالم دربارۀ غاصب و غصب  یریهایگسخت قواعدی است که
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نندگان خسارت کتوانند از وارد یوارد شود، آنان م یرد و بر صاحبان حق خسارتیصورت گ یتعدّ
 نند. کمطالبه را آن جبران

9261 مسئلۀ را غصـب   ین و موجود باشد، مثالً گاویرده، عکه غاصب غصب کرا  یزیاگر چ
ن همان را به صـاحبش بازگردانـد و اگـر موجـود     یناً موجود است، واجب است عیه عکرده باشد ک

 ن رفته باشد دو حالت دارد: ینبوده و از ب

نواخت یکمت، مثل و یق جهته افراد آنها از کن تلف شده مثل گاو، گوسفند و مرغ باشد یع -3
د ین صورت بایدر ا -یاتمیق -مت آنها متفاوت استیات گوناگون قیل خصوصیدله به کستند، بلین
ن اسـت  یـ مت روز را بپردازد و احـوط از آن ا یقآنست که  به صاحبش بپردازد و احوطرا آن متیق

رده کدا نیمت بازار آن تفاوت پیمت از روز غصب تا روز پرداخت را بپردازد و اگر قین قیباالترکه 
مـت  یرده، مثالً گوسفند، چاق شده است، قکدا یپ ینیاده عیش غاصب بوده زیه پک یمدّت یاست ول
 ند و بپردازد. کد حساب یاده را هم بایآن ز

آن  یاجـزا همـۀ  مـت  یه معمـوالً ق کـ ن غصب شده مانند گندم، جو، برنج و مثل آنها باشد یع -9
ه غصـب  کـ را  یزیـ ن صورت واجب است غاصب مثـل همـان چ  ینواخت و مانند هم است، در ایک
ات همـان مـال   یدهد، اوصاف و خصوصـ یل میه تحوکز را ید آن چیرده، به صاحبش بپردازد و باک

 غصب شده را داشته باشد. 

9265 مسئلۀ  هـم، از غاصـب اوّل همـان مـال را      یگـر یند و فـرد د کرا غصب  یمال یسکاگر
زد نـ  ین مـال غصـب  یه عـ کـ  یسکآن مال موجود است صاحب آن مال، اگر به چنانچه  ند،کغصب 

چ یرد، نه غاصب اول و نه غاصب دوم حقّ رجـوع بـه هـ   یل بگیتحورا آن نیند و عکاوست مراجعه 
گرفتن عوض آن به هر  ین حق دارد برایآن ع کس را ندارند و اگر آن مال تلف شده باشد، مالک

 ه تلفکن را یاز عوض آن ع یدام از آنها مقدارکاز هر اینکه  ایند کاز آن دو غاصب مراجعه  یک
ن ینـد و از او عـوض عـ   کن، به غاصـب اول رجـوع   یع کن صورت اگر مالیند، در اکشده، مطالبه 

ن مـال نـزد او تلـف شـده،     یه عـ کـ تواند به غاصـب دوم  یرد، غاصب اول میل بگیتلف شده را تحو
رد، یـ ن تلف شـده را بگ یند و از او عوض آن عکبه غاصب دوم رجوع  کاگر مال یند، ولکرجوع 

غاصب دوم پـس از غصـب، مـال را بـه      مگر آنکهند کتواند به غاصب اول رجوع یغاصب دوم نم
به غاصب  کن صورت اگر مالیغاصب اول برگردانده باشد و نزد غاصب اول تلف شده باشد، در ا

رده کـ اگر به غاصب دوم رجـوع   یرده باشد، او حقّ رجوع به غاصب دوم را ندارد ولکاول رجوع 
 را دارد.  یه اولباشد، غاصب دوم حقّ رجوع ب

9266 مسئلۀ  ید و فروشـ یـ ط صحت را نداشته باشد، مثالً خریه شراکند ک یامعامله یسکاگر 
اینکـه   دار بـا توجّـه بـه   یـ ن صورت اگر فروشـنده و خر یط صحت معامله را ندارد در ایه شراکند ک

سـتند  ین کمالـ اینکه  نند، باکهستند، هر دو در ثمن و مْثمُن تصرّف  یمعامله باطل است باز هم راض
م مـال  که گرفته اند در حکت نداشته باشند، آنچه را یاگر رضا یندارد ول یشان مانعیتصرّف ا یول
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تلـف   یگـر یدر دسـت د  یکـی گر بازگردانند و در هر صورت اگر مال یدیکد به یاست و با یغصب
 د بپردازند. یبارا آن چه ندانند، عوض شده باشد، چه بدانند معامله باطل است و

9263 مسئلۀ  بخـرد  را آن دیند و پس از آن اگر پسندیرد تا ببیرا از فروشنده بگ یالم یسکاگر
آنست که بـه عنـوان    ند، ظاهرکمعامله را آن ردنکنزد خود نگاه دارد و پس از پسند  یمدّتاینکه  ای

 یاط، اگـر اقـو  یـ به صاحبش، بنا بـر احت را آن ن برود، عوضین اگر آن مال از بیبنابرا ،ستیامانت ن
ز در حفـظ آن  یـ رده و او نکـ صـاحب مـال او را مـأذون در تصـرّف      مگـر آنکـه  د بپردازد ینباشد، با

 ست ضامن باشد. ین صورت معلوم نیمراقبت الزم را به عمل آورده باشد، در ا

9268 مسئلۀ ا بـا رجـوع بـه    یـ توانـد بـا توسّـل بـه زور     یا حقّ او غصب شـده مـ  یه مال ک یسک
آورد به دست ر صالح، حقّ خود را یت غومکدر حال ضرورت به ح یو حتّ یومت صالح اسالمکح

 ند. کاز غاصب مطالبه را آن تواندیگردد نم یمنتها در راه احقاق حقّ خود اگر متحمّل مخارج

   
 م آناحکاتقاص و 

9262 مسئلۀ ق یـ ، مـثالً از طر یو معمـول  یحق است و از طرق عاد یه انسان داراک یدر موارد
توانـد  یم نمکومت و نظام حاکق مراجعه به حیز طراعمال فشار ا یردن و اطالع دادن و حتّکمطالبه 

رد مـثالً از  یـ ون بگیه قادر است حقّ خـود را از مـد  کن کل ممکتواند به هر شیبه حقّ خود برسد، م
عـام  ولـو بـه صـورت     یو ۀینـد ا نمایط یم شرع جامع شراکبردارد، اگرچه بهتر است از حا یمال و

 نامند. یم «تقاص»ن نوع احقاق حق را یرد و ایاجازه بگ

9230 مسئلۀ مطالبـه   یار طلـبش را از و کـ طلباینکـه   ار دارد و بـا کـ نـزد طلب  یار مـال کاگر بده
ق مراجعـه بـه   یار از طرکه طلبک یند، در صورتکیم یوتاهک یند، بدون عذر در پرداختن بدهکیم

د، ار نزد او دارکه بدهک یتقاص از مالبه عنوان تواند یند، مکافت یم شرع نتواند طلبش را درکمحا
توانـد در آن  ین صـورت نمـ  یـ باشـد، در ا  یعـه و امانـت نـزد و   یودبه عنوان مال  مگر آنکهبردارد، 
به ه مغصوب منه است کند، صاحب حق کرا غصب  یگریمال د یسکاگر همچنین  ند وکتصرّف 
 حقش بردارد.  ۀبه اندازتواند از مال غاصب یتقاص معنوان 

9233 مسئلۀ سـت  یز نیاست، جـا  کگر مشتریس دک ار وکان بدهیه مک یار از مالکتقاص طلب
 هم اجازه بدهد.  یکشر مگر آنکه

9239 مسئلۀ  سـهم   ۀبـه انـداز  تواننـد  یمـ  یکند، هر دو شرکرا غصب  کیمال مشتر یسکاگر
 خود از مال غاصب بردارند. 

9231 مسئلۀ  رده کـ رده و بـه خطـا تقـاص    کـ ننده اشـتباه  کاگر بعد از تقاص معلوم شود تقاص
د برگردانـده شـود و اگـر از    یاست با یتقاص شده باق ن مالیند، اگر عکاست، واجب است جبران 

 بپردازد. را آن متید قین رفته باشد بایب

9231 مسئلۀ ست: یز نیچ وجه جایر تقاص به هیدر موارد ز 
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نند، حاضر به کمطالبه چنانچه  رده باشد وکر حق او نبوده و در پرداخت آن اهمال نکطرف من -3
 رده باشد. کمطالبه ن یار به عللکپرداخت باشد، اگرچه طلب

یـا  دانـد  یداند و خود را محق مـ یه او را محق نمکن جهت است یحق باشد از ا رِکاگر هم من -9
 د داشته باشد. یترد یحق بودن مدّع یاقل در ذحد

 ین در تمامیست بنابرایار نکه بدهکرده باشد کاد یط قسم یم شرع جامع شراکار نزد حاکبده -1
اش را یخواهد بـده یپرداخت نداشته و نم یبرا یدارد و آمادگ را قبول یار بدهکه بدهک یموارد

ار از کـ رده باشـد و طلب کـ اد نیـ خـود قسـم    یبـده  ینفـ  یط برایم شرع جامع شراکبپردازد و نزد حا
ه دارد از ک یحق ۀبه اندازتواند ین صورت میار در اکمتعارف نتواند به حقّ خود برسد، طلب راههای

 مال طرف بردارد. 

  
 اموال پیدا شدهاحکام 

 لُقَطۀتعریف 

 ۀیال و سـلط ه گـم شـده باشـد و تحـت اسـت     ک یسکا هر یز یعام عبارت است از هر چطور به لقطه
، اگـر مـال باشـد    «ضـالّه »ر ناطق باشد یوان غیدا شده را، اگر حیه شناخته شده است نباشد. پک یسک
کار بـرده شـود، منظـور    هر وقت به  مطلقطور به لقطه ۀکلمند. یگو« طیلق»و اگر انسان باشد « لقطه»

شـود و چـون در صـدق عنـوان لقطـه      یاالخـص هـم گفتـه مـ    یه لقطه بالمعنکمال است  ۀهمان لقط
ام کـ اسـت منتهـا اح   کاز انـواع مجهـول المالـ    یکین لقطه یشرط است، بنابرا کناشناخته بودن مال

 گفته خواهد شد.  یآت مسائله در ضمن کدارد  یخاص

9235 مسئلۀ ه با آن بشود صـاحبش را  کنداشته نباشد  یاند، اگر نشانهکیدا میه انسان پک یمال
 ن فرض دو حالت وجود دارد: یرده باشد، در اکدا یپ یناس هزار تومانکاس یکشناخت، مثالً 

صـدقه  را آن م شـرع از طـرف صـاحبش   کحااجازۀ رده باشد، با کدا یه پکدر حرم مرا آن اگر -3
د بـه  یبارا آن ن صورت عوضیر ایت بقا، خود لقطه و در غدا شد، در صوریبدهد و اگر صاحبش پ

 صاحبش بدهد. 

 132/9 یعنـ یدرهم  یکآن  متین صورت اگر قیرده باشد، در اکدا یه پکر حرم میاگر در غ -9
ط از طرف صـاحبش صـدقه بدهـد و در    یم شرع جامع شراکحااجازۀ شتر باشد، با یا بیدار کهس ۀنقر

ید بارا آن و اگر موجود نبود عوضرا آن ر خود لقطه موجود بوددا شدن صاحب آن، اگیصورت پ
بـه  را آن رده باشـد کـ ف یـ تعر آنکهتواند بدون یدرهم باشد، م یکمتر از کاگر  .به صاحبش بدهد

د به او بازگردانـد و اگـر   یدا شود بایخود بردارد و اگر پس از برداشتن صاحبش پ یبرا کقصد تملّ
 ست. ین رفته باشد ضامن نیاز ب

9236 مسئلۀ رد و کـ دا یـ شـود صـاحبش را پ  یه با آن مـ کداشته باشد  یااگر مال گمشده نشانه
 متر باشد، دو حالت دارد: کدرهم  یکمت آن از یق
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 هکـ اسـت   یدانـد او راضـ  یاز چند نفر معلوم است و انسان نم یکیاجمال طور به صاحب آن -3
 صاحبش بردارد. اجازۀ  بدونرا آن حق ندارد یسکن صورت یا نه، در ایبردارد را آن

دا یـ ر حرم خدا پین صورت اگر در غیاجمال هم معلوم نباشد، در اولو به صورت صاحب آن  -9
 آنکهخود بردارد و پس از  یبرارا ک آنتواند به قصد تملّیابنده میست و یشده باشد، اعالم الزم ن

ن را و در صورت یقا خود عدا شود، در صورت بیبرداشت، اگر صاحبش بعداً پرا ک آنبا قصد تمل
برداشـته   کاگرچه احوط است و اگر بدون قصـد تملـ   ،ست به او بدهدیالزم نرا آن عدم بقا عوض

اگر در حرم خدا  یست ولین رفته باشد، باز هم دادن عوض الزم نیط از بیشود و بدون افراط و تفر
 برندارد. آنست که  باشد، احوط

9233 مسئلۀ ز یـ توان صـاحب آن چ یه با آن مکدارد  یاانهه نشکند کدا یرا پ یزیاگر انسان چ
افر است، اما در امـان  کا ی یه سُنّکست بلین یدوازده امام ۀیعرد، اگرچه بداند صاحب آن شکدا یرا پ

 شتر باشد، دو حالت دارد: یا بیدرهم  یکمتش یز قیه آن چک یمسلمانان قرار دارد، در صورت

در محـل اجتماعـات   را آن سـال  یـک د تـا  یه باشد باردکدا یر حرم خدا پیاگر آن مال را در غ -3
دا یـ ه پک یاز روزچنانچه  ند وکدهد صاحب آن مال آنجا باشد، اعالم یه احتمال مک ییمردم و جا

 یسـال مـاه   یکبار و بعد تا  یک یاماه هفته یکو بعد تا دوبار ا ی یکهفته هر روز  یکرده، تا ک
 یت نـدارد و بـرا  یب خصوصـ یـ ن ترتیند و اکیت میفاکند، کمرتبه در محل اجتماعات اعالم  یک

ن اگـر پـس از   یبنـابرا  ،همان موضوع اول است یه معلوم باشد براکاعالم شود  یه طورکن است یا
هـر  اینکـه   تیـ خـود بـردارد بـه ن    یبرا کبه قصد تملّرا آن تواندیدا نشد میان سال صاحب آن پیپا

ا یـ به صـاحبش بدهـد و   را آن اگر تلف شود، عوض به او بازگرداند ورا آن دا شدیوقت صاحبش پ
م شـرع جـامع   کحـا اجـازۀ  ا با یصاحبش نگاه دارد و  یبرارا آن هکند بلکن که اساساً قصد تملّکنیا

م شرع قرار دهد و اگـر صـاحب آن   کار حایه در اختکنیا ایط از طرف صاحبش صدقه دهد و یشرا
خـود قـرار بدهـد     یده و ثواب صـدقه را بـرا  به صاحبش دارا آن به صدقه نشد عوض یآمد و راض
 بهتر است. 

سـال   یـک برندارند و اگر بردارنـد پـس از   را آن اطاًیدا شده در حرم خدا باشد احتیاگر مال پ -9
 ایـ م شرع از طرف صاحبش صدقه بدهند کحااجازۀ ا با یصاحبش نگاه دارند و  یا برارا یآن اعالن
 خود برندارند.  ینباشد برا یبنا بر احوط اگر اقو ل دهند ویم شرع تحوکبه خود حااینکه 

9238 مسئلۀ  یـک مت آن بـه  یه نشانه دارد و قکند کدا یرا پ یزیوانه چیا دینابالغ  کودکاگر 
و  کودکـ  یبـرا را آن ایـ  د و سـپس نکسال اعالم  یکد به مدّت یاو با یّرسد، ولیشتر میا بیدرهم 

م شـرع از طـرف صـاحبش صـدقه     کحااجازۀ ا با یصاحبش نگاه دارد  یا برایند و ک کمجنون تمل
 ند. کت یو مجنون اصلح است رعا کودک یه براکد آنچه یبا یّن صور ولیاهمۀ دهد و در 

9232 مسئلۀ ننـده بـه هـر جهـت قـدرت      کدا یـ نه دارد، مثالً پیاج به هزیو اعالن احت یاگر معرف
 ید آگهـ یو مانند آن بادر روزنامه اینکه  ایند کمزد بدهد تا او اعالن  یگرید به دیاعالن ندارد و با
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 رد. یرا از صاحب مال بگ یآگه ۀینتواند هزیننده مکدا ین صورت پیشود، در ا

9280 مسئلۀ ۀکه ادام یوس شود، طوریردن صاحب مال مأکدا یاگر در وسط سال اعالن، از پ 
از  األحـوط را علـی آن ط،یالشّـرا م شرع جـامع کحااجازۀ ده و لغو به شمار رود، با یفایب یاعالن امر

 برندارد.  کخود به قصد تمل یصاحبش صدقه بدهد و برا طرف

9283 مسئلۀ ده است و با آن صـاحب  یفابی ند، بداند اعالن اوک ند اعالیه باک یاگر در مورد
 ایـ صـاحبش نگـاه دارد    یبـرا را آن ر اسـت یـ حرم، از همان روز اول مخ ۀد، در لقطشویدا نمیمال پ
ر است یر حرم گفته شده، مخیغ ۀو در لقط از طرف صاحبش صدقه بدهدم شرع کحااجازۀ با اینکه 

 یا بـرا یـ م شرع از طرف صاحبش صدقه بدهد و کحااجازۀ ا با یصاحبش نگاه دارد  یبرااینکه  نیب
دا شـود، در صـورت صـدقه دادن اگـر     یـ بردارد و در هر حـال اگـر صـاحبش پ    کخود به قصد تمل
خود نگاه دارد  یصدقه را برا به صاحبش بازگرداند و ثوابرا آن د عوضینشد، با یصاحبش راض

 م شرع از طرف صاحبش صدقه داده شود. کحااجازۀ ه با کن است یاط همیو احت

9289 مسئلۀ د منتظر رفع مانع بماند و پـس از  ین نباشد باکآن مم ۀ، ادامنین سال اعالاگر در ب
ت یـ افکه همان سال را به آخر برسـاند  کند، بلکست سال را از اول شروع یه مانع رفع شد الزم نکآن
 ند. کیم

9281 مسئلۀ یوتاهکآن  یدر حفظ و نگهدارچنانچه  ن برود،ین سال اعالن، مال از بیاگر در ب 
 د عوضیرده باشد باک یا تصرّفی یوتاهکاگر  یست ولیبر او واجب ن یزیرده باشد، چکا تصرّف نی

 به صاحبش بدهد. را آن

9281 مسئلۀ صـاحبش   یدا نشود و مال را برایصاحب مال پ ن،اگر پس از تمام شدن سال اعال
رده کن یرویادها زی یوتاهکمال  یهدارین صورت اگر در نگن برود، در ایند و آن از بک یدارنگه

از طـرف صـاحبش صـدقه داده باشـد و     اینکه  ایبرداشته باشد  خود یست اما اگر برایباشد، ضامن ن
 به صاحبش بدهد. را آن د عوضینشود، با یصاحب مال به آن راض

9285 مسئلۀ ه کـ ن یه همـ کـ د بلیـ رده بگوکـ دا یـ ه پکرا  یزیت جنس چسیهنگام اعالن الزم ن
ن یـ ده باشـد، در ا یـ فایل بـ کن شـ یـ اعالن بـه ا  مگر آنکهند، کیت میفاکام کردهدا یپ یزید چیبگو

ه طال ک یسکند، مثالً هر کد، الزم است مشخص یرون آیده بودن بیفایه از بک یصورت آن مقدار
بـه  را ی آنهـا آمد و نشانه یسکه ک ید و وقتیبگورا آن د مشخصاتیایرده بکا لباس گم یا نقره و ی

را  ییهایسـت آن نشـان  ینـد و الزم ن کیت مـ یـ فاکدا شد، ینان به صداقت او پیه اطمکگفت  یاگونه
 دانند. ینمرا آن صاحبان مال همیاوقات حتّ یاریه بسکد یبگو

9286 مسئلۀ گر شخص ه اکند، بلکست خودش اعالن یند، الزم نکیدا میرا پ یه مالک یشخص
 ند. کیت میفاکند، کاز طرف او اعالن  یمطمئنّ

9283 مسئلۀ  دار باشد و کهس ۀگرم نقر 132/9کمتر از آن  یه بهاکند کدا یرا پ یمال یسکاگر
 ند ویببرا ی آنگریس دکگر بگذارد، اگر ید یا جایمانند مسجد  ییند و در جاکاز آن صرف نظر 
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دا یـ شـتر از آن برسـد و بعـد از پ   یا بیـ ور کد مـذ مت آن به حیاگر ق یول ،او حالل است یبردارد برا
 جـایی همـان ا یـ مانند مسجد  ییه در جاکند، بلکساله است عمل نیکه اعالن کخود  ۀفیظکردن به و

رده ضـامن  کـ دا یـ ه اوّل پکـ بردارد، آن شخص را ی آنگریا دین برود یرده بگذارد و از بکدا یه پک
 است. 

9288 مسئلۀ یشود، تا آن مقداریسال بماند فاسد م یکه اگر کند کدا یرا پ یزیاگر انسان چ 
ان کـ م شـرع در صـورت ام  کحـا اجـازۀ  ند و بعد بـا  کف ینگهدارد و تعررا آن دین است باکه ممک
ف ادامـه  یـ ن حال بـه تعر یا بفروشد و پولش را نگاه دارد و در عیخود بردارد و  یا برایند، کمت یق

 شرع از طرف او صدقه بدهند. م کحااجازۀ دا نشد با یدهد، اگر تا آخر سال صاحبش پ

9282 مسئلۀ دا شـده محاسـبه   یـ ه در آن پکـ  یانکـ د بر حسب زمـان و م یدا شده بایمت مال پیق
 شود.

9220 مسئلۀ ه در حال وضوگرفتن و نماز خواندن است، کاست  یسکدا شده همراه یاگر مال پ
 راد ندارد. یند، اکدا یه صاحبش را پکن باشد یه قصدش اک یدر صورت

9223 مسئلۀ  دا شده، متعلّق به فالن شـخص اسـت،   یه مال پکدهند اگر دو نفر شاهد عادل خبر
 ا پس از آن. ین یا در بیش از شروع به اعالن باشد، ین شهادت پید مال به آن فرد داده شود، چه ایبا

9229 مسئلۀ مال خودش است بردارد و بعداز برداشتن اینکه  ند و به گمانکدا یرا پ یزیاگر چ
متـر از  کآن  یه بهـا کـ یند، در صـورت کف یسال تعر یکبفهمد مال خودش نبوده، واجب است تا 

 درهم نباشد.  یک

9221 مسئلۀ  ان سـال، یه پس از پاک یرد، در صورتیبم ردهکدا یدار را پکه مال نشانه یسکاگر 
ه اگـر  کـ شـود  یاو منتقـل مـ   ۀکیت به همان صورت به ورثخود برداشته و مرده باشد، مال یبرا راآن

 ن آن مـرده باشـد، ظـاهر   یا در بـ یـ از شروع اعالن  دا شد به او برگردانده شود و اگر قبلیصاحبش پ
 نند. کاو اعالن  یرده و به جاکمُوَرّث عمل وظیفۀ د به یه ورثه باک آنست

9221 مسئلۀ  آن بگذارند، دو حالت دارد:  یبه جا یگریفش دکرا ببرند و  یسکفش کاگر 

 ردنکـ دا یـ فـش را بـرده اسـت، اگـر از پ    که کـ اسـت   یسـ که مانده مال همان ک یفشکبداند  -3
فـش را بـرده   که ک یسکن حال اگر بداند یش مشقّت داشته باشد، در ایا برایوس شود یصاحبش مأ

ط در یم شـرع جـامع شـرا   کحااجازۀ رد، با یبگ تواند از اویمتعارف نم راههایبرده است و از  عمداً
اگـر  ا نـه،  یـ ه به عمد برده کند و اگر نداندکتواند تقاص یباشد، م یمت هر دو مساویه قک یصورت

خـود نگـاه دارد و در    یبـرا را آن توانـد یاسـت، او مـ   یض راضین تعویه صاحب آن به اکداند یم
 راآن گـاه صـاحب  کفش خودش باشد، واجـب اسـت هر  یش از بهایفش بک ین موارد اگر بهایهم
ت او ین رضاکمم ۀیلا به هر وسیمت را به او بپردازد یا تفاوت قیند و کفش را عوض کا یرد، کدا یپ
م شـرع  کحـا اجـازۀ  وس شود، با یفش مأکردن صاحب کدا یه از پک یآورد و در صورتبه دست ا ر

 مت را از طرف صاحبش صدقه بدهد. یط تفاوت قیجامع شرا
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فش او را که ک یسکاست و نه مال  یگریمانده مال دیفش باقکه احتمال دهد ک یدر صورت -9
 رد. را دا کالمالکم مال مجهوله حکن است یبرده، حق ا

9225 مسئلۀ دوخـت و دوز و ماننـد آن نـزد     ر ویـ تعم یه بـرا کـ  ییزهـا یا و چیلوازم، ابزار، اش
ماند، اگـر صـاحبان   یبرند و نزد آنها میاطان میا خیع، نجاران و یاران، صاحبان حرف و صنایرکتعم

ق و صـبر از  یـ پـس از جسـتجو، تحق  هـم  نروند و آنـان  شان آن اجناس ناشناخته باشند و سراغ اجناس
ط، از طـرف  یم شـرع جـامع شـرا   کحااجازۀ د آن اجناس را با یوس شوند، بایاحبان آنها مأآمدن ص

 صاحبانشان صدقه بدهند. 

9226 مسئلۀ را آن توانـد یه به سرقت برده نزد انسان به امانت بگذارد، او نمکرا  یاگر دزد مال
ست بنا یچ وجه معلوم نیه واجب است به صاحبش برساند و اگر صاحبش به هکبل ،به دزد بازگرداند

 است.  یم لقطه بر آن جارکاط حیبر احت

9223 مسئلۀ یبماند و صاحب مال و جا ین اموال مخلوط شود و باقیگران در بیاز د یاگر مال 
ردن او کدا ین نباشد و از پکچ وجه ممیه رساندن آن مال به صاحبش به هک یاو مشخص نباشد طور

یـز اگـر   ط صدقه بدهد و نیمع شرام شرع جاکحااجازۀ از طرف صاحبش با را آن دیوس شود، بایمأ
رده است و در اثر مرور زمان صـاحبان آنهـا را   کادیم و زکداند یستدها مانسان در معامالت و دادو

م شـرع و مجتهـد   کحـا اجـازۀ  د عوض آنها را با یند باک ییتواند آنها را شناسایرده و نمکفراموش 
 یداند ولـ ینمرا آن اگر مقدارست که آن اط الزمیط از طرف صاحبان صدقه بدهد و احتیجامع شرا

شده است و به  یاش بره ذمّهکند کدا یپ ین عادیقیه کصدقه بدهد  قدرآند یداند بایمرا آن اصل
 ند. یگویم« ردّ مظالم»هان ین عمل در اصطالح فقیا

9228 مسئلۀ ز اسـت  یشود، هـم جـا  یاز طرف صاحبش صدقه داده م یه مالک یدر تمام موارد
 تواند بردارد. ید و اگر خود شخص مستحق باشد، میر سیهم به غ د داده شود ویبه س

9222 مسئلۀ  شـود، تـا مـدّت زمـان     یباطـل مـ   یند و بداند پس از مدّتکدا یپ یوپنک یسکاگر
زمان اعتبار  یتواند قبل از انقضایوس شد میاز آمدن صاحب آن مأ آنکهن نگاه دارد و پس از کمم

متش را یده و قیند و آنها را خرکمعامله  یفاسد شدن یایوپن مانند اشکاز ابطال  یریجلوگ یآن، برا
 دا شد به او بپردازد. یرد و هر موقع صاحبش پیدر ذمّه بگ
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1000 مسئلۀ یـان  ن فـرق م یه صاحبش مشـخص نباشـد، بنـابرا   کند یرا گو یمال کالمالمجهول
ت و هم مال از دسـت او رفتـه و   ناشناخته اس که در لقطه هم مالکن است یا کالماللقطه و مجهول

ع شدن، فقـدان  یست و عنوان ضایشناخته شده ن کفقط مال کالمالی در مجهولع شده است ولیضا
 ست. یو گم شدن بر آن صادق ن

1003 مسئلۀ بشود و صـاحب خانـه ندانـد     یاا مرغ وارد خانهیمانند گاو، گوسفند  یوانیاگر ح
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ن واجب اسـت  یبنابرا .ک را داردول المالم مجهکه حکم لقطه را ندارد، بلکست، حکیصاحب آنها 
اجـازۀ  وس شـد، بـا   یابد و مأیند و اگر نتوانست صاحبش را بکردن صاحب آن جستجو کدا یپ یبرا
وارد منزل  یبوترکز اگر ین .ی، صدقه بدهداصل کرا از طرف مالشان متیا قیم شرع، خود آنها کحا
ی اگـر  ول ،ندکیدا میرا پ کم مجهول المالکن حالت حیه در اکاند دهیبالش را بر اگربشود،  یسک
 دیـ شناسد بایداشته است و او را م کند، اگر انسان بداند مالکآن سالم باشند و بتواند پرواز  یهابال
اجازۀ د با یوس است بایردن او مأکدا یشناسد و از پیرا نم کبه صاحبش بازگرداند و اگر مالرا آن
  م شرع از طرف صاحبش صدقه بدهد.کحا
1009 مسئلۀ  دو حالت را دارد: این از  یکی ،ابدیبرا  یوانیو عامره حآباد  یدر جا یسکاگر 

ب کـ رد و اگـر مرت یـ بگرا آن وان سالم بوده و در معرض تلف شدن نباشد، حق نـدارد یاگر ح -3
ز حق ینرا آن اش را هم بدهد و عوضنگهدارد و علوفهرا آن گرفت واجب استرا آن خالف شد و

توانـد  یدا نشـد، مـ  یـ وان گوسفند بود و صاحبش هـم پ یند و اگر حکوان مطالبه یحندارد از صاحب 
نـد و اگـر   کصاحبش نگاه دارد و اال سه روز نگاه دارد و در آن سه روز صاحبش را جسـتجو   یبرا
دا شد و صدقه را یاز طرف صاحبش صدقه بدهد و اگر صاحبش پرا آن بفروشد و پولرا آن افت،ین

 به صاحبش بدهد. را آن ولد پیرد، باکقبول ن

را آن ز اسـت ین حالـت جـا  یـ و مانند آن در معرض تلـف باشـد، در ا   یریاگر در اثر مرض، پ -9
 توانـد پـس از  ینداشته باشد، مـ  رایگانار کند و اگر قصد کن یتأمرا آن ۀرد و واجب است علوفیبگ

آن  از یسـوار  یا بـرا یـ و ر یاز پشـم، شـ  اینکـه   ایـ نـد  کمطالبه را آن دا شد، عوضیصاحبش پاینکه 
در حفـظ و   مگـر آنکـه  سـت  یوان تلف شد، ضـامن ن یند و اگر حکسرکند و از مخارج آن کدهاستفا

 رده باشد. ک یوتاهکآن  ینگهدار

1001 مسئلۀ ابـان و  یوه، بکـ سـت، ماننـد جنگـل،    ین یه عمران و آبادک ییوان را در جایاگر ح
 رد: ند و صاحبش معلوم نباشد، باز دو حالت داکدا یمانند آن پ

ا قـدرت  ی یوان هم سالم است و از لحاظ جسمیاه وجود دارد و حیاگر در آن محل آب و گ -3
ن صـورت حـق نـدارد او را    یـ نـد، در ا کمتعارف از درندگان حفـظ  طور به تواند خود رایدن میدو
 رد. یبگ

فند وان در معرض خطر باشد، مانند گوسیحاینکه  ایاه وجود ندارد یاگر در آن محل آب و گ -9
ند و اگر از کن در آن منطقه و اطراف آن اعالن کرد و به مقدار ممیبگرا آن ز استیو بچّه شتر، جا

اگـر   آنکـه نـد و بفروشـد مشـروط بـر     ک کتملـ را آن توانـد یوس شد، میردن صاحب آن مأکدا یپ
 صاحبش نگاه دارد.  یبرااینکه  ایصاحبش آمد عوضش را بدهد 

1001 مسئلۀ را سـر راه   یاا بچّـه یـ دا نشـود  یـ او پ یّو ولـ  -طیلقـ  -گـم شـده باشـد    یااگر بچّه
ند و کانسان او را بردارد و حفظ  -اگر در معرض خطر باشد واجب است -ز استیگذاشته باشند جا
دا شوند و اگر بچّه یآنها پ یا وصیو  یا پدر، جدّ پدریند تا به حد بلوغ برسد، کن یمخارجش را تأم
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ا یـ ت المـال  یندارد از ب یند و اگر مالکآن مال را صرف بچّه  م شرعکحااجازۀ همراه دارد، با  یمال
د یـ ن نباشـد، خـودش با  کـ رد و اگـر مم یـ بگ کمکمخارج او  یر برایمردمان خ کمکا یوات و کز

بچّه بالغ شد، از  یده، وقتیه متحمّل گردکرا  یتواند مخارجین صورت میمخارج او را بدهد و در ا
 ند. کاو مطالبه 

1005 مسئلۀ مجهـول   سـت ین یچ وجه به او دسترسیهی به ول ،شخص استه صاحبش مک یمال
 را دارد.  کم مجهول المالکح یول ،ستین کالمال

1006 مسئلۀ ف یـ ن تعریداشـته باشـد بنـابرا    -اعالن -ف یاز به تعریه نکست یط مانند لقطه نیلق
 ست. یط الزم نیلق

1003 مسئلۀ است و در عصر  وارثش امام معصوم ،رد و نسبش مشخص نشودیط بمیاگر لق
 ط است. یار او با مجتهد جامع شرایبت اختیغ



 

 

 
 

 بخش هشتم: 

 روابط اجتما عی و خانواده 

 
 
 

 و روابط فردی و جمعی معاشرت عمومی امکاح
1008 مسئلۀ ت حقـوق و  یو رعا یاخوت، برادر ید بر مبنایان مسلمانان بایمعاشرت و ارتباط م

ذا واجب اسـت عـدالت،   ل .شود یدهم و سازمانیو ناموس، تنظ آبروت و یثیو حفظ ح هااحترام به آن
به عهد،  یامانت، وفا ی، ادایارکسن ظنّ، فداردار، احترام متقابل، حُکاحسان، صداقت در رفتار و 

خوب و  یارهاکدر انجام  یارکن، مشورت با هم، تعاون، همیالبگر، اصالح ذاتیدکیحفظ اسرار 
خصـوص اگـر طـرف    ه ب .ت شودیرعا یدر تمام مراحل معاشرت و روابط جمع ییت و راهنمایهدا

راد محـروم و  ا زنـان، خردسـاالن، افـ   یـ ن یـ د، بزرگـان علـم و د  یمعاشرت پدر و مادر، بستگان، اسـات 
شـده   یشـتر ید بیـ کت حـال آنهـا تأ  یه بر رعاکدگان باشند، یبت دیش و سالخوردگان و مصکزحمت
 است.  یو ضرور یالزام یان همگان در تمام موارد امریت عدالت در میرعاالبته  .است

1002 مسئلۀ ان خـود  یقبل را در م مسئلۀور در که واجب است مطالب مذکطور مسلمانان همان
ردن، تهمـت  کبت یمانند غ یاز امور یو اخالق جمع ینند، واجب است در روابط اجتماعکت یرعا

ر، رشـوه دادن و گـرفتن،   کـ گر، دروغ، تملّق، خدعه، میدکیبّر، تجسس در امور کزدن، حسادت، ت
ع حقوق صاحبان حق و یی، تضینیگران، سخن چیر دینت، نفاق، استهزاء و تحقاین و خیسوء ظن، تفت

 گردانند.  کباشند و هم جامعه را پا کظلم و ستم و مانند آن، هم خود پا

1030 مسئلۀ  حرمـت و   کن، هتـ یه باشـد و تـوه  کـ  یلکتّ مـؤمن، بـه هـر شـ    یردن و اذکآزار
دن مؤمن، اعالن جنـگ بـا   ل و خوار شمریذل یات اسالمیروا یدر بعض یف او حرام است حتیتضع

ن یبنابرا خداوند عالم، به حساب آمده است. ۀیاز ناح یش و راحتیم او، عامل امن و آسایرکخدا و ت
گران و یحرمت د کرده و از اهانت و هتکگر را حفظ یدکیبر همگان واجب و الزم است، حرمت 

 ند. بهراس یزند و از عذاب الهیر مؤمنان به شدّت بپرهیردن و تحقکمسخره 
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1033 مسئلۀ  بـت اسـت و از   یه مرتبط با معاشرت است غکاز آنها  یکیادند و یره زیبکگناهان
رود. یره بـه شـمار مـ   یـ بکعذاب داده شده است، گنـاه   ۀتاب و سنّت، به آن وعدکه در کآن جهت 

ب بـرادر و خـواهر   یـ انسـان ع ه کـ اسـت   این ات آمده عبارت ازیه در رواکبت همان طور یغ یمعنا
را  یاگـر انسـان مطـالب   آنسـت کـه    یه اقـو کند و بلکان یب اواب یدر غ -ده استیوشه پک -را یمانیا

بـت  یشـد، غ یگفـت ناراحـت مـ   یه اگـر در حضـورش مـ   کـ نـد  کان یب یمانیبرادر و خواهر ا دربارۀ
سـت، در  ین حیر تصـر یـ ح و غیان تصـر یم یده، فرقیب پوشیان عیشود و در حرام بودن بیمحسوب م

ده یـ بـت نام یغ -ب وجود داشته باشـد یاگر آن ع -رده باشدکان یده را بیب پوشیع عمداًه ک یصورت
 شود و اگر وجود نداشته باشد، بهتان است. یم

1039 مسئلۀ  بـر آن   یان اسـت و مفسـده  کممچنانچه  رده باشد،کرا  یبت مسلمانیغ یسکاگر
گـر  ت بخواهد و ایند و حاللک ییجون از او دلکمم ۀلیبه هر وسآنست که  اطیشود، احتیمترتب نم

شـود و  یداده مـ  ا احتمال وقوع مفسدهیان بگذارد، مفسده یرا با او در م مسئلها اگر ین نباشد و کمم
 کر سؤال رفتن و هتـ یا تهمت، باعث زیبت یند و اگر غکد خود توبه یز هست، باین ییاحتمال عقال

نـد  کا برطرف بت و تهمتش ریند و آثار سوء غکجبران  راآن دیشده باشد، در حد توان با یمسلمان
 ند. کت یثیح ۀد از او اعادیو باألخره با

1031 مسئلۀ  م کـ گونه حتواند پنجیبت میاند، غر فرمودهکذ رزرگواب یه فقهاکهمان طور
ن یش از عـدم آن مترتـب باشـد، حرمـت آن از بـ     یبـ  یبت مصـالح یغ ین اگر برایداشته باشد، بنابرا

 ن است: ینبشود وآن موارد چواجب هم  ین است در مواردکرود و ممیم

رده اسـت و اصـطالحاً او را   کـ ا را پـاره  یـ ح ۀه فسق خود را ظاهر ساخته و پـرد ک یسکبت یغ -3
نسبت بـه   یول ،ند، حرمت نداردکیه به آن تظاهر مک یند، نسبت به همان گناهیمتجاهر به فسق گو

 ه حرام است. یبق

ه بـه او ظلـم   کـ اسـت   یسـ کوه از که در مقام شِـ کردن مظلوم کبت یتظلم مظلوم از ظالم و غ -9
 رده است. ک یه در حقّ وک یرده و در خصوص ظلمک

شخص مورد مشورت وجـود   دربارۀه ک یمسائلوب و یننده نسبت به عکردن مشورت کآگاه  -1
 دارد. 

 یبت از گناه و دفع ضرر از ویو منع شخص مورد غ یریصدد جلوگننده درکبت یه غک ییجا -1
 ن ببرد. یرا از ب فساد ۀشیرخواهد یق مین طریا از ایاست 

 م شرع. کرادات و نقاط ضعف شهود و گواهان نزد حایان ایب -5

و  ییجـو بیبِ طرف صفت او شده باشد و به آن شناخته شود و بدون قصد عیه عک یموارد -6
 نند. کان یرا ب تصف، آن یمعرف یبرا

ر نام صـاحب  کت و بدون ذه باطل اسکباشد  یصدد رد و ابطال مطلبه انسان درک یدر موارد -3
 ان نداشته باشد. کمطلب، رد آن ام
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 مستور نباشد. یبت شونده معلوم بوده و امریننده و غکبت یان غیب طرف میه عک ییجا -8

 راآن بخواهـد  یسکداده شده باشد و  یگریا به مؤمن دیه نسبت خالف واقع به او ک یموارد -2
 ند. کرد 

ح یردن راه مشروع و صـح کدا یصدد پدفع ظلم از خود در یاننده برکبت یه غک یدر موارد -30
ص یبـت دارد. الزم اسـت در تشـخ   یردن و غکـ اج به بازگو یردن راه درست، احتکدا یپ یباشد و برا

ه مطمـئن  کـ  ینـد و مـادام  کت یرا رعا یاله ۀاط و حضور و احاطیفوق دقت و احت یق بندهایمصاد
 ند. کتفا کز به حداقل ایز نیو جا ند و در موارد حاللکز یپرهاز غیبت نشده، 

1031 مسئلۀ قبـل نباشـد،    مسـئلۀ شـود و از مـوارد اسـتثنا شـده در      یبت مؤمنیغ یدر هر مجلس
ــدرت واجــب اســت؛ در روا    ــؤمن در حــدّ ق ــاع از م ــه آن حــرام و ردّ آن و دف ــگــوش دادن ب ات ی

و  اشدب قدرت دفاع داشتهچنانچه  ،بشود یمانیبت برادر ایغ یسکآمده است اگر نزد  تیباهل
ل یـ ا و آخرت ذلیرا در دن یمتعال و یل شود، خدایوتش آن فرد خوار و ذلکند و در اثر سکدفاع ن

ا و آخرت او را مـورد  یعالم در دن یند، خداکاو بشتابد و از او دفاع  یاریاگر به  یول ،ردکخواهد 
از اصـابت آتـش   شده، مانع  کمظلوم و هت یمانیدهد و دفاع از برادر ایو نصرت خود قرار م یاری

 شود.یم یجهنّم به و

1035 مسئلۀ ا یـ باشـد   یو تشـنگ  یرد، چه در اثر گرسـنگ یدر معرض خطر قرار بگ یهر مسلمان
رده در معـرض خطـرات   کنـا  یا خدایوه و امثال آن ک، سقوط از یچون تصادف، برق گرفتگ یعلل

ن و کمم لکواجب است به محض باخبر شدن به هر ش یرد، بر هر مسلمانیقرار بگ یرکو ف یاخالق
 دهد.  یاریرا  یمعقول در حد توان و یمناسب و روشها یراههابا 

1036 مسئلۀ ها یبـد  یردن و افشاکو برمال  یمانیخ برادران و خواهران ایسرزنش، مالمت و توب
خـود   یمانیبرادر ا یسکه اگر ک است آمده تیبات اهلیدر روا ،شان حرام استیا یهایو زشت

ا و آخـرت مـورد سـرزنش و مالمـت قـرار      یـ را در دن یومتعـال   ینـد، خـدا  کر یـ ا تحقیرا سرزنش 
 دهد. یم

1033 مسئلۀ بـه هـم  ن یمؤمن یه وقتکن صورت یسالم است به ا یافشا یاسالم یاز سنّتها یکی 
 ؛تر باشداملکمستحب است جواب سالم از خود آن بهتر و  نمازبه هنگام  جز نند وکدند سالم یرس

 «. اللَّهِ ةحْمَمْ وَ رَکیسَالَمٌ عَلَ»ن پاسخ دهد: یچن یگری، د«مْکیسَالَمٌ عَلَ»د: یبگو یسکمثالً اگر 

1038 مسئلۀ  ؛جـواب سـالم واجـب اسـت     یمسـتحب و مطلـوب ولـ    یردن، امـر کاصل سالم 
را  یگـر ینند، بر هـر دو واجـب اسـت جـواب سـالم د     کگر سالم یدکین اگر دو نفر با هم به یبنابرا

 بدهد. 

1032 مسئلۀ یگـر ینجـا نباشـد و د  در آ یسکه کباشند  یخلوت یاگر مرد و زن نامحرم در جا 
 کد آنجا را تـر یاحتمال وقوع حرام بدهند، باچنانچه  و نتواند وارد شود، باشد ز حقّ ورود نداشتهین
ننـد و چـون   کردن اجتنـاب  کمرد و زن نامحرم از خلوت  یلّکطور به آنست که اط الزمیاحت .نندک



 590 یو جمع یمعاشرت و روابط فرد یاحکام عموم

 ست.یال نکاز اش یلت خالنماز در آن حاروه است، کمذموم و م یامر یاصل خلوت زن و مرد اجنب

1090 مسئلۀ اجتماعـات، هتلهـا و    یهـا، سـالنها  کمانند پار یاختالط زن و مرد در مجامع عموم
 ست. یز نیرند جایقرار بگ یباربندوبی و یه در معرض فساد، آلودگک یلکمانند آن به ش

1093 مسئلۀ  پسـر،   ودختـر  یـا  زن و مرد جـوان و   به خصوصردن زن و مرد نامحرم، کخلوت
حرام  ،فساد و گناه وجود داردست و چون معموالً احتمال ینباشد، درست نجا در آن یسکه ک یطور

 است. 

1099 مسئلۀ  یبـرا  -و اقامـت در آنهـا   یر اسـالم یـ غ یشـورها کمسافرت زن و مرد مسلمان به 
هـا را داشـته باشـد،    ن برنامـه یـ ا دولـت ا یچه خودش برود و  -ل و مانند آنیاحت، تجارت، تحصیس
و ماننـد   ی، فرهنگـ یاعتقـاد  یانهایها زن برنامهیداشته باشد، در ا نانیه انسان اطمکز است یجا یوقت

ا زن و یـ نـد، نسـبت بـه خـود     کیو اقامـت مـ   فتـه ر جـا ه به آنک یسکن اگر یبنابرا .آنها وجود ندارد
ه از آن خطرها و ک ینیاگر خودش رفته باشد، واجب است به سرزم ،فرزندانش خوف انحراف دارد
ها دارد موظف یزیرن برنامهیند و اگر دولت از اکوچ کست، هجرت و انحرافات مصون و در امان ا

ه کندکرا انتخاب  یبه خارج، افراد یو فرهنگ یاسیندگان سیا نمایا تجار و یاست در اعزام دانشجو 
وشد فرزندان اسالم در آنجـا از اسـالم، ملـت و فرهنـگ خـود      کن نوع خطرها را نداشته باشند و بیا

توجـه   مسـائل ن یـ ز بـه ا یـ ن یو نظـام  ی، فرهنگـ ی، اقتصادیتجار یاد قراردادهاجدا نشوند و در انعق
 داشته باشد. 

1091 مسئلۀ یدیـ لکو  یریـ م گیتصـم  یبـانوان، در ارگانهـا و نهادهـا    یو عملـ  یحضور علم 
ط یشرا ۀیت و مالحظبا رعا یشور و در شئون مختلف اجتماعک یگذاراستیو س یی، اجرایآموزش

 د است: یو مفه مطلوب کندارد، بل یر، مانعیز

و  یو اوصـاف فطـر   یات ذاتـ یل خصوصـ یـ در بـانوان، بـه دل   یریب پـذ یآساینکه  با توجه به -3
 -الن نوع انسان در نظر گرفته اسـت کمصالح  ینش در آنها قرار داده و برایه نظام آفرک ییهایگیژو
دان شـتر از مـر  یب -ن ظلـم اسـت  ین عدل بوده و نبود آن خالف عـدل و عـ  یع ین تفاوت جوهریو ا

نند و کت یرا رعا یار و در نوع رفت و آمدها عفّت عمومک یطهاید بانوان در محین بایاست، بنابرا
د یخانمها با یول ،است کمرد مشتردر ن اصل چه در زن و چه یاگرچه ا ،زندیاب حرام بپرهکاز ارت

 نند. کت یشتر رعایب

قـرار داده  ان مـرد و زن  یق محقو یسر یکان خانواده یم بنکیحفظ و تح یخداوند متعال برا -9
زنـان در  که ست این ت آن حقوق را از دو طرف الزم دانسته است و از جمله آن حقوقیو رعا است
د در جهـت حفـظ   یـ مـرد هـم با  اینکـه   مـا ک .ع نشودیینند، حقوق شوهر تضکد تالش یارها باهمۀ ک

ه کـ  یننـد، مـادام  کع ییتها حقـوق شـوهر را تضـ   یمسـئول  یزنان اگر در تصـد  .کندحقوق زن تالش 
 ست. یز نیت جایآن مسئول یاند، تصداوردهیندست به ت او را یرضا

 یه بـرا کـ زنـان گذاشـته شـده اسـت     عهدۀ بر  یتها در فقه اسالمیف و مسئولیسلسله وظا یک -1
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چ یو مادر بودن، ه یمادروظیفۀ ست، از جمله یا به نحو مطلوب محقق نیان ندارد کا اصالً امیمردان 
دختـران و   یا حـقّ حضـانت بـرا   یـ فه را مانند مـادر انجـام دهـد،    ین وظیتواند اینم یاسها مؤسیفرد 

ش را یسـتاده و خـوب و بـد خـو    یخـود ا  یپـا  یه بتواننـد رو کـ  یپسران، مخصوصاً دختران، تا زمان
ف را هم مـد نظـر قـرار دهنـد و     ین نوع وظاید ایز فوق باکص دهند. مادران در حضور در مرایتشخ

و لـزوم   یت تصـد یـ ف وارد سـازد، قـول بـه ممنوع   ین وظـا یـ به ا یبیتها، آسیمسئول رش آنیاگر پذ
داننـد اصـل   یمسلمان، م ین حال خانمهایع ست و دریاز قوت ن یخال یت وظائف مقرره شرعیرعا
و  یه از قـرآن و سـنّت نبـو   کـ ت تحفّظ و عدم اختالط است، لـذا آنچـه   یدر خانمها، رعا یاول

ر از مـوارد  یـ ه زنهـا غ کـ ن اسـت  ی، وارد شده، احضرت زهراخصوص ه ، بیتبروش اهل
ه معموالً با اجانب و مردان نامحرم همراه است، بهتـر اسـت   کو لزوم حضور در اجتماعات  یضرور
 متر حاضر شوند.کن کن امایدر ا
1091 مسئلۀ ه همراه بـا لـذّت نباشـد    ک یه، در صورتیزنان اجنب یدن و گوش دادن به صدایشن
 .یز استجا
1095 مسئلۀ س کـ از جامعـه اسـت و   یـ صص منحصر بـه فـرد دارنـد و آن مـورد ن    ه تخک یزنان
ن صـورت  یـ اسـت و در ا  ینیار آنها را انجام دهد، اِعمال آن تخصص واجب عکتواند ینم یگرید

خود را انجـام دهنـد و شـوهر    وظیفۀ قبل واجب است  مسئلۀور در کط مذیت شرایآن خانمها با رعا
ه منحصـر  ک یطوربهن را به عهده دارد یغ دیتبلوظیفۀ  یاگر خانمهمچنین  هم حقّ ممانعت ندارد و

ور در کط مـذ ی، منتها شراآنست آن خانم انجام دادن ینیعوظیفۀ ان ندارد، کر از او امیبه اوست و غ
ن یم همـ کـ ، حینـ یند و در تمـام واجبـات ع  کنند و شوهر حق ندارد ممانعت کت یقبل را رعا مسئلۀ
فه در تخصّـص و انحصـار او نباشـد،    ینبوده و انجام وظ ینیدر هر دو فرض اگر واجب ع یول ،است

 ار شود. کشوهر حق دارد مانع آن 

1096 مسئلۀ قرار دارند، چه در آنجا متولد شده باشند  یاسالم ریغ یشورهاکه در ک یمسلمانان
ه مسـلمان  کـ  یسـان ک یحتـ  -ه موظفند بـا همـه  کبل -توانندیگر به آنجا رفته باشند، مید یا از جاهای
ن اسـت بـا   کـ معاشرت داشته باشند و مم یو انسان یفرند، با اخالق، روش و منش اسالماکستند و ین

ت آنـان را  یرده و الاقل ذهنکآنان را به اسالم دعوت یعملطور به ،یو اسالم یل انسانیت فضایرعا
به تاب هستند و که از اهل کر مسلمان یز ازدواج موقّت با زنان غینند و نکبه اسالم و مسلمانان مثبت 

د ین معاشرت بایز است و در ایمان دارند، جایا -هود و زرتشتیت، یحیمس -یدیان توحیاز اد یکی
 یارکـ از نظـر  . دست برندارنـد  ینند و از منش اسالمکت یرا رعا یاسالم یارزشها و دستورالعملها

مشـروط   ،نـد کار کمسلمان ریغ یالت، جعاله و مانند آن براکل اجاره، وکتواند به شیمسلمان مهم 
خـود و   یان بـرا یـ ار حـرام و ضـرر و ز  کـ آنها نشود و مستلزم انجـام   یموجب سلطه و برتر آنکهبر 

 نباشد.  یاسالم یشورهاکگر یمسلمانان د

1093 مسئلۀ بـه   جـا همـان اقامت دارند، چه اصالتاً در  یر اسالمیغ یشورهاکه در ک یمسلمانان
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 یو علمـ  ی، روحـ ی، جسمی، معنوین مادا بعداً رفته باشند، در حدّ قدرت و توایا آمده باشند و یدن
ت یـ شود، بـا رعا یه به آن وارد مک یند و تهاجماتکید میتهد راآن هک یموظفند از اسالم و خطرات

 یتهـا یط و موقعین دفـاع، شـرا  یـ ننـد و در ا کر دفـاع  کـ از من یط و مراتب امر به معـروف و نهـ  یشرا
افر، بـا روش و  کـ ر مسلم و یرند تا افراد غیبگ د در نظریز بایرا ن یو جهان یا، منطقهی، فرهنگیاسیس

 ر را در نظر داشته باشند: یط زین دعوت شرایمنش و با قول و فعل به اسالم دعوت شوند و در ا

شـور موقّتـاً   کارهـا در آن  کن نوع یمسائل، ا یت بعضیرعاخاطر به ومت صالحه کاز طرف ح -3
 ممنوع نشده باشد. 

 غ اسالم در آن مناطق را داشته باشد.یو توان تبل یقو اخال یت علمیخود شخص صالح -9

 د. یایش نیر قابل تحمل پیان غیمهم و ضرر و ز ۀمفسد -1

ه مـورد  کـ  یآن و اشخاصـ  ۀد در اصل دعـوت و نحـو  یمت است، باکه زبان حکزبان دعوت  -1
ره یـ و غ یرکـ و ف ییایو جغراف یمیط اقلیرند با توجّه به فرهنگ اقوام و ملل و شرایگیدعوت قرار م

غ آن، مستلزم دادن قـرآن بـه   یه دعوت به اسالم و تبلک یت شود و در مواردیه متفاوت است، رعاک
ن اسـت  کموارد مم یندارد و در بعض ینباشد، مانع یحرمتبی و کافر باشد، اگر موجب هتکدست 

 واجب هم باشد.
1098 مسئلۀ یگـ فرهن یت عملـ یـ فّـار و دشـمنان اسـالم و حما   کبـه   یرکـ ل فیوتما یل قلبیم ،

خالف  یارهاکاب کو مانند آن از آنها، در اقدامات آنان بر تجاوز به حقوق و ارت یاسی، سیاقتصاد
ا ظـالم، اگـر موجـب    یـ افر کـ ر مسـلمان و  یـ غ یدولتهـا  یهات در دستگاهیو فعال یارکو گناه و هم

شـد  ن نبایاگـر چنـ   و کافر و ظالم محسوب شود، حرام اسـت فر و ظلم شده و اعانت به کت از یحما
ن تهمـت را از خـود و   یـ ه و ماننـد آن ا یـ ق اعالمیشود واجب است از طر ین تلقیجامعه چن در یول
 یمصالح اسالم و امّـت اسـالم   آنکهقرار دارند، دور سازند، مگر  ین تهمتیه در معرض چنک یسانک

 تین حالت با رعایرد، در ایت انجام گیحما یظاهرصورت به  هکآن باشد  یژه مقتضیط ویدر شرا
 ز است. ین مصلحت اسالم و مسلمانان باشد، جایه موجب تأمک یتمام جوانب به مقدار

1092 مسئلۀ ز و جنـگ بـا   یه در حـال سـت  کـ  یرمسـلمانان یجاد ارتباطات سالم با غیمعاشرت و ا
از طـرف   یهنـر  و ی، اقتصادیاسی، سیفرهنگ یهانامهنامه و توافقتفاهم یستند و برقراریمسلمانان ن

مـت و  کت اصـول ح یـ بـا حفـظ حقـوق متقابـل و رعا     -یو حقوق یقیحقو اشخاص  یدولت اسالم
آنان بر امّت  ۀیو سلطه از ناح یرکج فساد و انحراف فیفر و تروکت یه خوف تقوک یتا وقت -عزّت

ه در حال جنگ ک یفارکجاد رابطه با یا یول .ندارد ین نباشد، مانعیدر ب یاسالم یشورهاکاسالم و 
ت یـ ست مخصوصاً اگر موجب تقویز نیه از عالم باشد، جایناح کیدر  حتی اگر ،با مسلمانان هستند

 ف مسلمانان شود. یآنان و تضع

1010 مسئلۀ ت یـ ، بـا رعا ید مطـابق مقـررات اسـالم   یـ مسلمانان باریجاد رابطه با غیمعاشرت و ا
ه موجب وهن اسالم ک ییارهاکد از ین بایم شود، بنابرایتنظ یت عدالت اجتماعیو رعا یاصول انسان
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نند. پس واجب اسـت از تخلـف از الزامـات    کز یشود، پرهیمسلمانان در نظر اجانب م یاراعتببی و
انت در امانت، ظلم، اجحاف، ی، دروغ گفتن، خیم فروشکها، غشّ در معامالت، قراردادها و وعده

 شود.  یو امثال آنها اجتناب و خوددار یگری، الابالیانضباطیب

1013 مسئلۀ ات یـ م و روایرکـ از امور مهم بوده و در قرآن  د به قول و قرار،یبه عهد و تق یوفا
، بـا  کمالـ  یا»انـد:  فرمـوده  یر مؤمنـان علـ  یاز جمله ام .ده استشد یکآن سفارش ا بر یاسالم

ز و بـدان  یـ ر و نقض عهد بـا او بپره کبند باش و از میبه آن پا یمان بستیز اگر عهد و پیدشمن خود ن
ن توافق و اتفاق یشتریآن ب برشان، ات و تنوعمام اختالفه مردم با تک یزی، چیض الهیان فرایه در مک

 یها، قراردادهـا نامهتعهدات، موافقت همۀ لذا 3.«شودیافته نمیبه عهد  یتر از وفانظر را دارند، مهم
ا یـ ان دولتهـا بـا اشـخاص و    یو دولتها، م یو خصوص یتها، مؤسسات دولتکن اشخاص، شریمنعقده ب

ز یـ و ن یو قانون یآنها بدون مجوز شرع ۀطرف کیرم شمرده شود و نقض د محتیها، باان خود دولتیم
 ۀیـ لکچنـین  هم سـت و یز نیدعـه جـا  ر و خُکـ ار بـردن م کـ به و  یو اسالم یر انسانیغ یاعمال روشها

 یو حقـوق  یقـ یا اشـخاص حق یـ بـا دولتهـا، مؤسسـات     یان دولت اسالمیه مک ینیچننیا یقراردادها
و  یستند محترم و نقـض آنهـا بـدون مجـوز شـرع     ین یت اسالمه در حال جنگ با دولک ییشورهاک

 بـا  یاسالم یشورهاکآن تعهّدات بر اساس استعمار و اعمال سلطه بر  آنکهمگر  ،ستیز نیجا یقانون
ن صورت مطـابق آنهـا عمـل    یه در اکل شده باشد یتحم یر اسالمیغ یدولتها یب از سویر و فرکم
 شتر، لغو آن واجب و الزم است. یضرر بان که در صورت امکبل ،ستیردن واجب نک

1019 مسئلۀ اعتنـا  بی گر مسلمانانید یهایالت و گرفتارکحق ندارد نسبت به مش یچ مسلمانیه
ند. تعاطف کآنان تالش  یویو دن ینیانات خود در اصالح امور دکقدرت و ام ۀبه اندازد یباشد و با
 یسـت و از رسـول گرامـ   ا یو مسـلم معاشـرت اسـالم    یهیان امـت اسـالم از اصـول بـد    یـ و تعاهد م

نباشـد و بـه امـور     یگـر یر دکـ در ف برخیـزد و صـبح   یسـ کاند: اگر ه فرمودهکنقل شده  اسالم
  9.ستیمسلمانان اهتمام نورزد، مسلمان ن

1011 مسئلۀ مسائلن یتریاز محور یکیه کف و بلین وظایتراز مهم یکی یدر معاشرت اسالم 
 است از اینکه د، انصاف است. انصاف عبارترویشمار مبه  یاجتماع مسائلگر یه و اساس دیه پاک

گـران  یبه حقوق د ییاعتنابی ،ل شود و آن حقوق را محترم بداندحق قائ یافراد نوعهمۀ  یانسان برا
د یـ ت، اساس بایمکبه شمار آورد و لذا در اظهار نظرها و اعمال قدرت و حا یرا ظلم، تجاوز و تعد

ن اظهـار  یبنـابرا  .شـود ت یـ شود و از آن دفاع و حماه حقوق صاحبان حق محترم شمرده کن باشد یا
جـاد تجمـع و   یو ا یلیو تحل ی، نقد و نظر علمیاسیو س یاجتماع یهایشی، صالح اندیعلم ینظرها

                                                             
 .51ۀالبالغه صبحی صالح، نامنهج. 3
   .9از باب امر به معروف، ح 38، کتاب امربه معروف و نهی از منکر، باب 916، ص36الشّیعه، جوسائل. 9
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 یو اعـتال  یاسـالم  ۀمنافع جامع یه در راستاک یر صنفیو غ یو صنف یاسیر سیو غ یاسیس یلهاکتش
ر یتــأث یو انســان یاســالم یرد اهــداف و آرمانهــاشــبیقــرار دارد و در پ یآحــاد امّــت اســالم یرکــف
د محترم شمرده شـوند و ممنـوع و محـدود    یق حقوق بوده و بایگذارد و مانند آنها، همه از مصادیم

ت اصـل محتـرم بـودن    یت بدون توجّه به اصل عدل و انصاف و بدون رعاینشوند و هر نوع محدود
ن یـ آن برخورد شود و باالتر از ا د بایده و باحقوق صاحبان حق، ظلم و تجاوز به حقوق به شمار آم

 مسـائل ن یتـر یاشـه یت و تعهـد انسـان و از ر  یه اسـاس مسـئول  کمشروع انسانهاست  یهایآزاد مسئلۀ
 رود. یبه شمار م یو اسالم یانسان

1011 مسئلۀ ه مجلـس گنـاه بـه شـمار     کـ  یشود، طـور یه در آن گناه مک یت در مجالسکشر
نند و از ابتدا مشخص نباشد و کدعوت  یاانسان را به جلسه ست. اگریز نید، در هر صورت جایآیم

ه حضور در آن جلسه گناه اسـت،  کت متوجه شود کگناه باشد و بعد از شر ۀه جلسکاحتمال ندهد 
 یریتـأث اینکـه   ایـ ان نداشته باشد کند و اگر امکاش عمل فهید به وظیند، باکر کاز من یاگر بتواند نه

 آن جلسه است.  کاش ترفهینداشته باشد وظ

1015 مسئلۀ  ه کـ  یافراد در هـر سـطح   یو اخالق ی، خانوادگیشخص مسائلردن در کتجسس
دسـتور، حـرام و گنـاه    یا ارگان، چه با دستور باشد و چـه بـ  یننده شخص باشد کباشد، چه تجسس 

صـالح و   یحرمـت انسـانها   کفحشا در جامعه و از عوامل هتـ  ۀق اشاعیاست و از مصاد ینابخشودن
المات مردم چه کردن به مکز گوش یبا خداست و ن ۀرود و در حد محاربیه شمار ممؤمن و محترم ب
وب و یع یریگیها، پنترل نامهکامروز مطرح است،  یایه در دنکگر ید ۀلیا به هر وسیتوسّط شنود و 

ا یـ  یسـ کاگـر   .ره اسـت یـ بکاشـخاص، حـرام و گنـاه     یو خصوصـ  یفـرد  ینقطه ضعفها و لغزشـها 
 وسـیلۀ بـه  رد کـ ر داده و منـع گـردد و اگـر اصـرار     کد به او تـذ یانجام دهد، باار را کن یا یدستگاه

بـدون   یسکاند: اگر فرموده ر شود، رسول خدایمه و تعزکمطمئن و صالح، محا ییدستگاه قضا
  3.شودیخته میسرب ر یامت در دو گوش ویگران به سخن آنها گوش دهد، در روز قیت دیرضا
1016 مسئلۀ  دیـ مـردم مطلـع شـود، نبا    یخصوصـ  یاز زندگ یزبر اثر تجسس، به را یسکاگر 
رده و هـم ضـامن   کـ ه هـم گنـاه   کـ بشـود   یـی و آبرو یان مـال یـ نـد و موجـب ضـرر و ز   کافشا  راآن

 است.  یاحتمال یخسارتها

1013 مسئلۀ یر خصوصـ یغ یارهاک، تجسس و مراقبت از یومت عادل و صالح اسالمکدر ح 
بـا اسـالم و نظـام     آنهات یه مخالفت و ضدّک ییآنها یر آنان و حتّیو غ یمذهب یتهایافراد اعم از اقلّ

 یاسـت، وقتـ   ییاحتمال عقال یدارا یه نظام اسالمیشان بر علیا ۀمحرز و مسلّم است و توطئ یاسالم
ا یز و یص موارد جایتشخ .واجب باشد ید در موارد نادریه در حد ضرورت باشد و شاکز است یجا
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و  ین شـرع ید طبق قانون و مطابق مـواز یت، بایفیکان و کزمان و م جهتواجب و مقدار مراقبت از 
م ک، با دستور حـا ین و متعهّد به نظام اسالمین، صالح، متدیارشناس امکان یمجر وسیلۀبه و  یاسالم

ارها را داد کن نوع یا ۀاجازتوان ینم یتراشو ضرورت ییجوط انجام شود و با بهانهیشرع جامع شرا
 خواهد. یل میز دلجوالذا و چون اصل بر عدم جواز است، 

  
 صداو  ام نگاه، لمسکاح

1018 مسئلۀ  ز یحرام است و ن -چه با قصد لذّت و چه بدون آن -ردن به بدن زن نامحرمکنگاه
ه به کداشته باشد  راآن خوفکننده فرد نگاها یردن به بدن زنان محرم اگر با قصد لذّت باشد کنگاه 
ردن به دست و صورت زن نامحرم در کنگاه در آنست که  اط الزمیه احتکبل ؛حرام است فتدیگناه ب

 تفا شود. کصورت عدم قصد لذّت و عدم خوف وقوع حرام، به مقدار ضرورت ا

1012 مسئلۀ  دختر نابالغ، اگر با قصد لذّت نباشـد و خـوف    یردن به صورت، بدن و موکنگاه
ده ی پوشـ ه معمـوالً کنه یمانند ران و س ییندارد و به هر حال به جاها یالکوقوع گناه نداشته باشد، اش

 ند. کاست، نگاه ن

1010 مسئلۀ  از  یاز بـازو و بعضـ   یسر، دست، مچ، صورت، مقـدار  یمو یردن به جلوکنگاه
 از حد ازدواج گذشـته شان ، سنّیریه در اثر پک ییرون است از آن زنهایه در حدّ معمول بک ییجاها
 ست. یز نیجا ه گفته شدکش از آن مقدار یو نگاه به آن ب یعمد یتماس بدن یول ،ز استیجا

1013 مسئلۀ (یه به سن بلوغ )نُـه سـالگ  ک یست، مادامیه به او محرم نکرا  ی، دختریمرد اجنب 
رد و یـ تواند در آغوش بگیم د و ترس به گناه افتادن هم نباشدقصد لذّت نداشته باشچنانچه  دهینرس

 ببوسد. 

1019 مسئلۀ  یبه صورت، دسـت و مـو   -از گناه یو بدون نگران -ردن بدون قصد لذّتکنگاه 
ال کاشـ  پوشـانند یسرشـان را نمـ   یه معموالً مـو ک یانییر و روستاین، اعراب، عشایه نشیسر زنان باد

پوشـانند و اگـر بـه    یسرشان را نمـ  یعادت مو به سببه ک یسانکهمۀ آنست که  ه ظاهرکبل ،ندارد
به حـد  آنست که  دیکاط ایم را دارند اگرچه احتکن حیپوشانند، همیآنان گفته هم شود، باز هم نم

 تفا شود. کضرورت ا

1011 مسئلۀ  تاب کفّار و اهل کسر زنان  یاز بدن و مو ییردن به صورت، دست و جاهاکنگاه
ال ندارد کپوشانند، اگر به قصد لذّت نباشد و از افتادن به گناه و حرام هم نترسد، اشیه معموالً نمک

ه بـه  کند و بهتر است کآنها نگاه ن یر از دست، صورت و مویه به غک آنست اطین حال احتیو در ع
 تفا شود. کحد ضرورت ا

1011 مسئلۀ  ردن مرد به بدن زن نامحرم حرام است نگاه زن به بـدن مـرد   که نگاه کهمان طور
نگـاه مـرد   چنـین  هم پوشانند،یه معموالً نمکز حرام است مگر مانند دستها و سر و صورت ینامحرم ن

ه از محـارم و چـه   ا خوف وقوع گناه، چیگر اگر به قصد لذّت یگر و زن به بدن زن دیبه بدن مرد د
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سر  یزنها بدن و موآنست که  اط واجبیال ندارد و احتکر آن، باشد حرام است و بدون آنها اشیغ
را  یجنسـ  مسـائل فهمند و یخوب و بد را م یاند ولدهینرس یه به حدّ بلوغ شرعک یخود را از پسران

 بپوشانند.  نندکمی کدر

1015 مسئلۀ خـود را   ۀنیتواننـد سـ  یمردهـا مـ  ، ینیحسعزاداری نه زدن در مجالس یهنگام به س
ه کـ اگر مردها توجّه داشته باشـند و بداننـد    .نندکآنها نگاه  ۀنیزنها حق ندارند به س یول ،نندکبرهنه 
 اطیـ احت یسـت، ولـ  یبر حرمت آن معلـوم ن  یل شرعینند، اگرچه دلکیبه بدن آنان نگاه م عمداًزنها 

 عقل است.  ،اطین احتیر ام بکنند و حاکخود را برهنه ن ۀنیمردها سآنست که 

1016 مسئلۀ  مـثالً از پشـت    -میر مسـتق یا غیم یمستق -گران حرام استیردن به عورت دکنگاه
ردن به عـورت  کنگاه  حتیا مرد، یا نامحرم و زن باشد ینه و آب زالل و امثال آن، محرم یشه و آیش
د تمـام بـدن   تواننـ یاما زن و شـوهر مـ   ،ستیز نیفهمد جایز است و خوب و بد را میه ممک یکودک
 نند. کرده و لمس کگر را نگاه یدکی

1013 مسئلۀ قصد لذّت نداشته باشند و از وقوع حرام چنانچه  ندهست محرمبه هم ه ک یمرد و زن
 نند. کگر بدن هم نگاه ید یبه جاها نیر از عورتیغ توانند، میهم نترسند

1018 مسئلۀ ا زن نـامحرم از مـرد   یـ مـرد از زن نـامحرم    وسـیلۀ بـه  لم یس و فکصِرف گرفتن ع
ار کـ س مسـتلزم  کـ لم و عیاگر گرفتن ف یست ولیار حرام نشده، حرام نکه مستلزم ک ی، مادامینباج

ست، در یز نیه نظر به آنها جاک ییردن به جاهاکا نگاه یبشود، مثل دست زدن به بدن نامحرم  یحرام
ه آن زن کـ  یرا بشناسـد، در صـورت   یس گرفتن ندارد و اگر زن نامحرمکلم و عین صورت حقّ فیا
 ند. کنگاه ن یلم ویس و فکبه عآنست که  اط واجبیه نباشد، احتکتهتّم

1012 مسئلۀ بـه عـورت زن    یا عمل جراحـ یر یه، تطهیتنق یاگر زن نامحرم ناچار شود مثالً برا
نـد تـا   کش در دسـت  کمانند دسـت  یزیر از شوهر خود دست بزند، واجب است چیغ یا مردیگر ید

ن مـرد  یاست اگر مرد ناچار شود بـه عـورت  ین چنهم دست او به عورت آن شخص بالواسطه نرسد و
د بـه حـد ضـرورت    یـ ر از زن خود دست بزند و در هر دو صورت در دسـت زدن با یغ یا زنیگر ید
 رد. کتفا کا

1050 مسئلۀ ا دست بزند و یند کدرمان ناچار شود به بدن نامحرم نگاه  یمعالج برا کاگر پزش
ه عادتـاً قابـل تحمّـل    کـ یشـد طـور  ل باکا مشـ یـ ان نداشته کا محرم امیهم جنس  کمراجعه به پزش

ا با دست زدن یردن کتواند فقط با نگاه ینامحرم م که پزشک یدر موارد یول ،ال نداردکست، اشین
ن عـورت  یم بکن حیند و در اکتفا کند، واجب است به همان مقدار ضرورت اکبدون نگاه، درمان 

 وجود ندارد.  یر عورت فرقیو غ

1053 مسئلۀ اطیـ نـد، احت کاچار شود به عـورت شـخص نگـاه    درمان ن یمعالج برا کاگر پزش 
جز نگاه بـه خـود عـورت     یند و اگر راهکنه و مانند آن نگاه یآ وسیلۀبه ان ک، در صورت امآنست

 ال ندارد. کوجود نداشته باشد، اش
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1059 مسئلۀ ا دسـت  یـ نـد  کبه نامحرم نگـاه   یسکند کیه ضرورت اقتضا مک یدر تمام موارد
ن بماند یر ماشیا در اثر تصادف در زیا در آتش بسوزد یشود ه نامحرم است غرق ک یسکبزند، مثالً 

و نجات وجود نداشته  ییان رهاکر آوار بماند و بدون دست زدن امیساختمان ز یا در زلزله و خرابی
 ز است. یباشد، دست زدن در حد ضرورت جا

1051 مسئلۀ دن و انتخـاب  یپسـند  یه بـرا کـ ه قصد ازدواج دارد تنها به مقدار متعارف ک یسک
ند و اگر نگاه اوّل نظـر او  کا دختر مورد نظر نگاه یزن  یتواند به مو، صورت و دستهایست مالزم ا
خود عادت قـرار ندهـد و در    یار را براکن یا آنکهندارد مشروط بر  یرار آن مانعکند تکن نیرا تأم

 یمدر عیو غ یقهرصورت به  لذّتچنانچه  ها قصد لذّت و شهوت نداشته باشد ودام از نگاهکچ یه
 ندارد.  یرادیحاصل شود ا

1051 مسئلۀ یولـ  ،نـد کبلنـد صـحبت    یتواند با صدایست، زن مهنامحرم در آنجا ه ک ییجا 
 ردن را ندارد. کنامحرم شود حقّ بلند صحبت  کیاو موجب تحر یاگر صدا

1055 مسئلۀ ننـد و  کگر صـحبت  یدکـ یتوانند با یم یزن و مرد نامحرم با حفظ مقررات اسالم
ا با یم یگر، مستقیل دکا شیردن باشد کصحبت صورت به  وند چههم را بشن یبدون قصد لذّت صدا
در شـنونده را   کیـ ان تحرکـ ه امکج باشد یف و مهی، ظرکناز قدرآنزن  یواسطه، منتها اگر صدا

 شود.  یردن به آن صداها خوددارکاز گوش آنست که  اطیند، احتکفراهم 

  
 ینتزلباس و ام کاح

1056 مسئلۀ لفند، چه محـرم  که مک یسانکن خود را از یواجب است عورت یلّفکبر هر انسان م
فهمد اگرچه محرم باشـد،  یز است و خوب و بد را میه ممک یاوانه و بچّهیباشند و چه نباشند و از د

 ن خود را از هم بپوشانند. یست عورتیبر زن و شوهر واجب ن یبپوشاند، ول

1053 مسئلۀ     از شـود،  یر مـ یـ ه از آن بـه حجـاب تعب  کـ زن  یاصل لـزوم حفـاظ و پوشـش بـرا
ات آن از یـ از جزئ یبعضـ  اینکـه ولـو   ،م اسـت یرکـ ام مصـرّح در قـرآن   کـ ات اسالم و از احیضرور
آن  یدانـد، امّـا بـرا   یالزم و واجب م یاصل ستر و حجاب را امراینکه  ست و اسالم بایات نیضرور

 خود را از مرد نامحرم ین بر زنان واجب است بدن و موین نفرموده است، بنابراییتع یت خاصیفیک
ه کـ ده اسـت  یرس یفهمد و به حدّیص داده و میه خوب و بد را تشخکز یه از طفل ممکبپوشانند، بل

به اط واجب بپوشانند منتها پوشاندن صورت یند، بنا بر احتکان دارد به قصد لذّت و شهوت نگاه کام
بـه   ه بـه قصـد نشـان دادن   ک یه در وضو شستن آن واجب است و دستها تا مچ در صورتک یاهانداز

آنسـت کـه    دیـ کاط ایـ ز احتیـ ست اگرچـه بهتـر اسـت و ن   ینامحرم و لذّت بردن آنها نباشد، واجب ن
 را بپوشاند. شان بدن یهایه برجستگکد باشد یبا یش را بپوشانند و پوشش زنها طوریخو یقدمها

1058 مسئلۀ دهـد،  یه در نـور بـدن را نشـان مـ    ک یینما و لباسهاو بدن کناز یدن لباسهایپوش
 ییر و لباسـها ین و چشـمگ یرنگ یدن لباسهایز پوشیه نامحرم وجود دارد و نک ییاهازنان در ج یبرا
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 نند. کدن آنها اجتناب ید از پوشیال است و زنان باکند، محل اشکیه توّجه نامحرم را جلب مک

1052 مسئلۀ را  ید محـل و شـغل  یـ نند باکخواهند شغل انتخاب یه تازه مک یزنان شاغل و زنان
ز ینند و اگر نتوانند، انتخاب آن شغل جاکت یرا رعا ینجا حجاب شرعه بتوانند در آکنندکانتخاب 

 ست. ین

1060 مسئلۀ ز است. یزنها جا یبرا یمردها حرام ول یشم خالص برایدن لباس از طال و ابریپوش 

1063 مسئلۀ یانداختن، استفاده از انگشتر ر طال به گردنیر زنجیردن مردان با طال، نظکنت یز 
م باشد ک قدرآنار رفته کبه  یطال آنکهست مگر یز نیطال، جا کنیع یطال و حت یطال، ساعت مچ

ن جهـت  یـ ال نـدارد و در ا کن صورت استفاده از آن اشـ ید، در ایایبه حساب ن یز قابل توجّهیه چک
ن یسـت بنـابرا  ین طال نید، اگر طال باشد، وجود ندارد و چون پالتیزرد، سرخ و سف یان طالیم یفرق
 ندارد.  یرادین با آن اییتز

1069 مسئلۀ یندارد ولـ  یخانمها مانع یش طال دارد براکه روک یندان طال و دندانگذاشتن د 
ه حفـظ دنـدان   کـ  یست مگر در صورتیز نید، جاینت به حساب آیار شود و زکمردان اگر آش یبرا

 ان نداشته باشد. کبدون آن ام

1061 مسئلۀ ش زن یـ د و آرایـ آینت به حسـاب مـ  یه عرفاً زک یزیردن هر چکار کظاهر و آش
 ابر مرد نامحرم، حرام است. شود در بریمحسوب م

1061 مسئلۀ ننـد،  کتفـا  کس ایاله گکسر و اطراف آن به  یپوشاندن مو یبرا زنان ستیز نیجا
افراد نامحرم  بهش زنان ید و نشان دادن آرایآیش به حساب میزنان آرا یس خود برایاله گکچون 
 س را هم بپوشانند. یاله گکد خود یبا وست یز نیجا

1065 مسئلۀ نت به حسـاب  یه عرف آنها را زک ییزهایوفات با چ ۀش زنان در عدینت و آرایز
 وفات خواهد آمد.  ۀل آن در باب عدّیست و تفصیز نیآورد، جایم

1066 مسئلۀ ه در نظـر  کـ اسـت   یست و ظاهراً مقصود از آن لباسیز نیدن لباس شهرت جایپوش
 عرف انگشت نما و زننده باشد. 

1063 مسئلۀ عنـوان  بـه  نانـه اسـت،   ه عرفـاً ز ک ییدن لباسهایپوشبرای مردان اط الزم یبنا بر احت
بـرای  ه عرفاً مردانه اسـت  ک یدن لباسیز پوشیست و نیز نیه با آن در اجتماع ظاهر شوند، جاک یلباس
م کـ ن حیـ سـت و در ا یز نیه با آن در اجتماع ظاهر شوند، جاک یو رسم یلباس معمولعنوان به زنان 

دن لبـاس  یپوشـ  یولـ  ،سـت ین یفرقـ  ا نباشدیباشد  یشخص کآن لباس ملاینکه  ایان زن و شوهر یم
ا یــ کن اســت لبــاس مشــترکـ ص عــرف اســت ممی، تشــخکنــدارد وچــون مـال  یالکاشــ کمشـتر 

 ان و اقوام متفاوت باشد. کط زمان و میان زنان و مردان با توجّه به شرای، میاختصاص

1068 مسئلۀ داشـته   یـی هـدف عقال چنانچـه   ،یرسـم ریغصـورت  به  و یموقّت و موردطور به
ت یـ ممنوعکـه   آنسـت  ین اقـو کـ بپوشد، للباس مرد را تواند میا زن یزن لباس تواند میباشد، مرد 

کـه   آنسـت  منظـور ه کست، بلیگر نیدکیدن لباس یس، صرفاً به جهت پوشکتشبّه رجال به نسا و بالع
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ه به آنهـا  ک یاچون ادلّه .زنان قرار دهند کخود را در سلهم مردان و مردان  کزنان خود را در سل
ایـن  ن یبنـابرا . ةًلة ده هم سنداً قاصر اسـت و هـم دال  لباس، استناد ش یختصاصدن ایحرمت پوش یبرا

 ند.کیدا میر پییالً تغکقبل  مسئلۀو  همسئل
  

 و ... احکام مسابقات، سرگرمیها
1062 مسئلۀ باشد،  یبندطو مانند آن، اگر همراه با شر یراندازی، تیدوانیل اسبمسابقات از قب
بـا   یجنگـ  یماهـا یامروز، مانند تفنگ، هواپ یل جنگیاع وساه با انوک ین مسابقاتیز است، بنابرایجا

 ز است. یباشد، جا یشود، اگر با شرط بندیو امثال آن برگزار م که دارند و تانک یانواع فراوان

1030 مسئلۀ ت یـ ر رعایـ ز اسـت، واجـب اسـت امـور ز    یدر آنها جا یبنده شرطک یدر مسابقات
 شود: 

 (یـا لفـظ اسـب دوانـی     )مـثالً لفـظ تیرانـدازی    خاص آن مسابقه لفظبا ذکر جاب و قبول را یا -3
 نند. کت یرعا

 ار باشند. یقصد و اخت ید عاقل، بالغ و دارایدو طرف مسابقه با -9

ا شـخص  یـ از دو طـرف   یکین باشد و ید معین، بایا دین باشد یعبه صورت  زه چهیمقدار جا -1
 بپردازد. را آن ،یچه دولت یالت، چه خصوصکیتش یکا یسوم و 

د معلـوم گـردد ماننـد هـدف، مقـدار      یـ شود بایه روشن نشدن آن باعث نزاع مک یمام جهاتت -1
ند و نوع اصابت مـثالً بـه وسـط    کد اصابت یه مثالً باک ییرهایتعداد ت ان ویمسافت، نقاط شروع و پا
 ند. کا بیند کهدف برسد و سوراخ ن

1033 مسئلۀ یاگـر بنـا   یول ،دزه باشین بر جایطرف یه بناکالزم است  یزه وقتین مقدار جاییتع 
 ست. ین آن الزم نییزه باشد، تعین بر انجام مسابقات بدون جایطرف

1039 مسئلۀ تبال، کبـال، بسـ  ی، فوتبـال، وال یشـت کماننـد، شـنا، دو،    یتمام انواع مسابقات ورزش
ت یـ تقو یه بـرا کـ نها، یو امثال ا یرانیل، اتومبیچون دوچرخه سوار ییس و مانند آن و ورزشهایتن

خـالق و   یروهـا یاز عوامل مهم جـذب ن  یکیاست و  یوان الزم و ضرورجسم و سالمت روح و ر
 یامـروز  ۀکـردن اوقـات فراغـت در جامعـ    ان پرکـ رود و بدون آن، امیر نسل جوان به شمار مکمبت

باشـد   یبنـد نداشته و بدون شرط یقابل توجه یو روح یضرر جسمان آنکهست مشروط بر یفراهم ن
را  یـی ا آن اثـر عقال یشود یا نقص عضو مین رفتن انسان یب ه موجب ازک یمسابقات یز است، ولیجا

 یسواری، شتردوانیر از اسبز و حالل است، غیه مسابقات جاک یست. در تمام مواردیز نیندارد، جا
اگر  یست ولیز نیر آنها اگرچه شرط جایز است و در غینها جااصل آدر  یبنده شرطک یراندازیو ت

ا یـ  ینقدبه صورت  را ییزهایبه برندگان مسابقات چ -یر دولتیغ ای -یدولت ۀیا مؤسسشخص ثالث 
 یبـرا  یقـ یا اشـخاص حق یـ ا دولـت  یـ ن است خود مؤسسات کال ندارد و ممکنند، اشکاهدا  یجنس

ننـدگان  کت کو از شـر کـرده   یزیـ و برنامـه ر  یرا طراحـ  یعیوسـ  یغیتبل ۀی مسابقات، برنامبرگزار
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نند و سپس از همان کافت یرا در یت در مسابقه وجوهکشر یشان برایو از ا کرده مسابقات دعوت
 ال ندارد. کن صورت ظاهراً اشیرند، در اینظر بگ برندگان در یرا برا یزیجوا یافتیوجوه در

1031 مسئلۀ ه در کـ رقابـت سـالم    یمناسب برا یهانهیط و زمیجاد شرایمسابقات و ا یبرگزار
از جامعـه، مـؤثر   یمورد ن یهاتخصصی و و ادب یآن و رشد علم یت مبانیو تقو ینید یآگاه یاعتال

، انجـام  یسـندگ ی، نوی، هندسـ یاضـ ی، ریو علـوم اسـالم   یام فقهکو اح یاست مانند مسابقات قرآن
و  یعلم یتابهاکف ی، تألیتیریو مد ییگوناگون اجرا یراه حلها ۀی، ارائو علم یقاتیتحق یهاپروژه

ا یـ  یاست و اگـر فـرد سـوم    یتودنس یز و امرینشود جا یه شرط بندک یر آن، در صورتیو غ ینید
 یزیند، بـه برنـدگان جـوا   هسـت  مسـابقه  ۀکه برگزارکننـد وابسته به آن  یا دولت و سازمانهایمؤسسه 
 شود.یمآن  کمسابقه مال ۀبالمانع است و برند -یر نقدیا غی ینقد -بدهند
1031 مسئلۀ رقمار و برد و باخت وضع و قرا یه براک یلیو مسابقه با ابزار و آالت و وسا یباز 

ا یبا عوض باشد  -افته باشدین یر ماهوییه تغک یشطرنج در صورت داده شده است، مانند ورق و نرد و
و مسـابقه بـا    یبـاز  یباشـد؛ ولـ   یسـرگرم  یاگر صرفاً برا یحت ،ستیز نیه جاک آنست اظهر -نباشد

طور به نونکا ا اگر هم بودهیست و قبالً هم نبوده است یقمار ن یه عرفاً براک یل و ابزاریآالت، وسا
م شامل شـطرنج  کن حیز است و ای، جایزیاز آلت قمار بودن خارج شده است، بدون شرط چ یلّک
 ز است. ین

1035 مسئلۀ  بـه مؤسسـات عـام المنفعـه،      کمـ ک یبـرا  یتکا شـر یا مؤسسه و یا افراد یاگر فرد
آن امـور   بـه  کمبه عنوان کنند و مردم هم کمنتشر  ییتهای، اوراق و بلیز فرهنگکتام و مرایه، ایریخ

به تها یه از انتشار اوراق و بلک یا همان وجوهیا مؤسسه، از پول خود یا افراد یبدهند و آن فرد  یمبلغ
نـدارد   یرادیـ زه بدهنـد، ا یجـا به عنـوان  را  ی، مبلغیگریا هر راه معقول دیاند، با قرعه آوردهدست 

 اط الزمیـ زه بدهنـد، احت یواهنـد جـا  تها بخیاز انتشار اوراق و بل یافتیه از وجوه درک یمنتها در صورت
 اند باشد. ه پول دادهک یسانکبا اجازه و اطالع تمام  آنست که

1036 مسئلۀ ه باشد، اگر کل کردن اوقات فراغت، به هر نحو و شکپر ها ویسرگرم یلّطور کبه
ردن بـه  کـ ن گـوش دادن و نگـاه   یز و حـالل اسـت، بنـابرا   یار حـرام نباشـد، جـا   کـ همراه و مسـتلزم  

ردن مسـابقات  کـ  نترنـت و تماشـا  یدئو، ایـ ون، مـاهواره، و یزیو تلوینما، رادیون تئاتر، سچ ییهابرنامه
 ،ز اسـت یها ماننـد طـرح جـدول و حـل آن جـا     یگـر سـرگرم  یهـا و د در ورزشگاه یگوناگون ورزش

حرمت از افراد صـالح   کآن نباشد و مراقب باشند موجب هت ۀآنکه موجب فساد و اشاعمشروط بر 
ه یی نسـبت بـه آنهـا نشـود و بـ     اعتنـا بـی  و یواجب اسالم یارهاکو مانع  یهبو مذ ینیو مقدسات د
د دقـت  یان، باکودکژه ی، به ویاعتقاد یف از نظر مبانیجوانان و نونهاالن و افراد ضع یخصوص برا

 د. یبه عمل آ یشتریب

1033 مسئلۀ کـردن  ردن و لمـس  کـ شها اگر مسـتلزم نگـاه   یها و نمامتداول در رسانه یشهاینما
ی حرمـت انسـانها   کن و هتـ یـ د یایـ فساد و اهانت به مقدسات مـذهب و اول  ۀاشاعنشود و موجب 
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 ز است. یجا محترم و صالح نگردد

1038 مسئلۀ رد و باخت نباشد و عـوض هـم در   مخلتف اگر آالت مخصوص قمار و بُ یهایباز
 .ال نـدارد کو اتالف و اسراف مال نشود، اشـ  یو روح یآن شرط نشده باشد و موجب ضرر جسمان

ه مشـروط بـه   کـ  یدر صـورت هـم  و امثـال آن   یوتریامپک یهایو باز یوچرخه سوارو د ینوردکوه
 ز است.یعوض نباشد، جا

 
 نااحکام غِ

م یتحر یم الغنا، دومیتحت عنوان تحر یکیعه در سه باب، یل الشیدر وسا یخ حرّ عاملیمرحوم ش
، ینـا و مالهـ  ردن بـه غ کم سماع و گوش یتحت عنوان تحر یو سوم یار بردن مالهکاستعمال و به 

ه در آن شـراب، آالت لهـو و لعـب،    ک یاآورده است از جمله آورده است: به خانه یادیات زیروا
اهل آن خانه مسـتجاب نشـده و    یشوند، دعایوارد نم یغنا و قمار وجود داشته باشد، فرشتگان اله

 3.بنددیت از آن خانه رخت بر مکبر
ار بـردن و اسـتعمال آالت و   کـ فرمودند: به  ه امام صادقکآمده است  یگریت دیز در رواین

از  9زیـ انـد و ن یرویاه را مـ یه آب گکاند آن طور یروینفاق را م یهاشهیابزار لهو، در درون انسان ر
متناسـب بـا مجـالس     یه در آن آوازهـا ک یااند: خانهه فرمودهکوارد شده است  آن امام همام

 ینـ یبشیر قابل پیانده شود، از وقوع حوادث ناگوار غشهوات و غنا خو ۀکنندج ییفسق و فجور و ته
هم بر آن خانه وارد  یارسد و فرشتهیدر آن به اجابت نم یسک یز در امان نبوده و دعایو فاجعه آم
 1.شدنخواهد 

1032 مسئلۀ و طـرب آور هسـتند و موجـب     یت خـاص صـوت  یفکی یه داراک ییغِنا و آوازها
نظر مردم متناسب با مجالس اهل فسـاد و فسـق   ه در ک یشود طوریشهوت م یکختن و تحریبرانگ

 ادیـ ردن، کـ ات را داشته باشد، خواندن، گوشین خصوصیو چه با ضرب، اگر ا ییاست، چه به تنها
قت آنچه حـرام  یآن حرام است و در حق به وسیلۀسب درآمد کاد گرفتن، شغل قرار دادن و یدادن، 

 دارد.  یاتین خصوصیچن یمحرم شرع یاست و غنا یشرع یاست غنا

1080 مسئلۀ ز در مراسـم  یـ و ن ینظـام  یه هنگام جنگ و مانورهاک کیج و محرّیمه یسرودها
ال است کاشبی شود،یجاد حالت نشاط خوانده میو ا ینظام ۀیت روحیج و تقوییته یبرا یصبحگاه

ت خاصّ غنا را نداشته و مشتمل بر باطل نباشد و در نظر عـرف  یفکیت و یه خصوصک یز آهنگیو ن
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ال نـدارد و  کسـت، اشـ  یشهوات نبوده و مناسب مجالس لهو و فسق و فجـور ن  یکحرمردم موجب ت
ردن، حـالل  کـ حالل  یسب روزکق ین طریردن، آموختن، شغل قرار دادن و از اکخواندن، گوش 

 است. 

1083 مسئلۀ داشته باشد، فالن سرود و فالن آهنـگ عرفـاً تناسـب بـا مجـالس       کاگر انسان ش
سـت و اگـر   یا نه، اجتناب از آن واجـب ن ی حرام است یق غنایا از مصادیا نه و آیفسق و فجور دارد 

 انجام داده است.  یار خوبکند، کاط یاحت یسک

1089 مسئلۀ و  یخـوان  کتـ به صورت  ، چهیزنان در عروس یخواننا و آوازغ که آنست ظاهر
بـه صـورت    ج ظالم ویمشتمل بر سخنان باطل، دروغ، تهمت، ترو آنکه، مشروط بر یچه جمع خوان
ه در برابـر  ک یز است و وجوهیت خداوند نشود، جایان و اجانب نباشد و موجب معصمختلط با مرد

 این تفا شود و احوط از آنکها ایفقط به عروس آنست که اطیشود، حالل است و احتیافت میآن در
 شود.  یاز آن هم خوددارکه است 

1081 مسئلۀ ه موجب حرام نبوده ک یف زدن، دست زدن، سوت زدن و مانند آنها در صورتک
بـه  هـای ذیـل آن   یـا مجموعـه  گذاران به نظام اران و خدمتکق مسئوالن، دست اندریموجب تشوو 

ق آنـان بـر امـر    یا موجب عالقه و تشـو یار ک ۀی و نشاط آنان بر ادامدواریمحوّله و ام یارهاکانجام 
 ندارد.  یز باشد، مانعیمباح و جا

  
 ییام ازدواج و زناشوکاح

 گاه آنیازدواج و جا ۀفلسف

اسـت و   یعـ یو طب یفطـر  یازهـا یاز ن یکیدواج و انتخاب زوج مناسب و همراه، پاسخ دادن به از
همسـر و   ط زن ویازدواج و اصـل آن و شـرا   بـر اسالم بـر فطـرت و خلقـت اسـت، لـذا       یچون مبنا
رامـون  یرر فرموده است و لذا پکد و سفارش میکن حوزه مطرح است تأیه در اک ییزهایچ ۀمجموع

ـ حُـوا الْأَ کِوَ انْ»د: یـ فرمایامـر مـ  صـورت  بـه   میرکو لزوم آن در قرآن اح کازدواج و ن مْ وَ کُمِـنْ  یامَیَ
امبر یـ و از پ 3.«مٌیغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِیُ، ونُوا فُقَرَاءَکُیَمْ إِنْ کُمْ وَ إِمَائِکُنَ مِنْ عِبَادِیالصَّالِحِ
برگردانـد از   یس از سنّت من روکازدواج سنّت من است و هر »د: ه فرمودنکنقل شده  اسالم

                                                             
و کنیزانی که آمادگی و صالحیت ازدواج را دارند بـه نکـاح یکـدیگر     یعنی: زنان و مردان مجرّد جامعه و نیز بندگان. 3

 ۀگرداند؛ چه آنکه خداونـد گشـایش دهنـد   نیاز میدرآورید؛ و اگر نیازمند و فقیر باشند خداوند آنها را به فضل خود بی
   .(19نور: ) داناست
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نش را یند نصف دکازدواج  یسکاگر »ه فرمودند: کنقل شده  امبر اسالمیز از پیو ن 3«ستیمن ن
ات آمـده اسـت   یـ روا یدر بعضـ اینکه  ماک 9،«داشته باشد یاله یگر تقوایرده و در نصف دکحفظ 

 کـه  دیـ آیمدست به  یگر اسالمیات دیروا یو از بعض 1است یش رزق و روزیگشا ۀلیازدواج وس
ه کهستند  یسانکها ن مردهیترن جامعه هستند و رذلییافراد مجرّد و عزب افراد دون شأن و سطح پا

 یو نبو یین سنت خدایسته است مسلمانان ایار مناسب و شاین بسیبنابرا 1،ا بروندیمجرّد و عزب از دن
رده و انجـام دهنـد و خـود را در بنـد و     کـ ت یـ د شارع اقدس اسـت، رعا ه مورد پسنکرا همان طور 
وشـند  کقرار نداده و آزاد سازند و ب یر و آداب و رسوم جاهلید و دست و پاگیفات زایاسارت تشر
ن یـ ا ۀنند در راه اشـاع کز تالش ین جامعه نینند و مسئولکاده یرا در جامعه پ یو اسالم یفرهنگ نبو

 ن الگو باشند. ین امر بهتریود در افرهنگ قدم برداشته و خ

 
1081 مسئلۀ و  یرکـ رشـد ف  یده و دارایدخترش بـه سـن بلـوغ رسـ     یمستحب است انسان وقت
ه فـرد  کـ  یرد و مناسب اسـت وقتـ  یرده و آسان بگکعجله  یمناسب باشد، در شوهر دادن و یجسم

ند و در هر کاف نکرده و استنکشنهاد را قبول یرد، پکشنهاد ازدواج یفو دختر، پکمناسب و مؤمن و 
 رند. یت دختر را در نظر بگیصورت رضا

1085 مسئلۀ دهـد  یاحتمال مـ اینکه  ایافتد یداند به حرام میه به سبب نداشتن همسر مک یسک
 ند. که در حرام واقع شود، واجب است ازدواج ک

1086 مسئلۀ شـود و عقـد ازدواج دو قسـم    یحـالل مـ   ،عقـد  وسیلۀبه  یزن نامحرم به مرد اجنب
 است: 

مـرد تـا آخـر عمـر حـالل       ین صورت زن بـرا یه مدّت ندارد و در اکست ا یعقد ؛عقد دائم -3
 ند. یگو« یهمسر دائم»ا ی« زوجه»شود، ی، عقد میعقد دائمصورت به  هک یشود و به زنیم

صـورت  بـه   ه زنک یعبارت است از عقد ؛غهیمردم ص ۀا متعه و در اصطالح عامّیعقد موقّت  -9
شـود،  ین صـورت عقـد مـ   یـ ه به اک یشود و به زنیحالل م به مرد ین و خاصیمحدود و تا زمان مع

 ند. یگویم« غهیص»ا یو « متعه»ا ی« همسر موقّت»

1083 مسئلۀ ان، ینسـ  بـه خـاطر  ا یـ باشـد   ینند، عمدکن نیاح موقت اگر مدّت را معکدر عقد ن
ننـد،  کر نکـ اجـرت را ذ یول ،نندکر کاگر مدّت را ذاینکه  ماکشود یل میازدواج موقّت به دائم تبد

 باطل است.  عقد

                                                             
   .  359، ج 351. ص38و  35از ابواب مقدّمات نکاح، ح  3مستدرک الوسائل، باب . 3
 .39و  33، ح 3، باب 33، ص 90البیت، ج الشّیعه، چاپ آلوسائل. 9
  .  1، ح 9و باب  5، ح 3، باب 35، ص 90البیت، ج الشّیعه، چاپ آلوسائل. 1
  .  32، 90. صص 3و  1از مقدّمات نکاح، ح  9، کتاب النکاح، باب 90الشّیعه، جوسائل. 1



 511 دستور خواندن عقد دائم

1088 مسئلۀ  ت زن و مـرد  یغه الزم اسـت و صـرف رضـا   یدر ازدواج موقّت و دائم خواندن صـ
 ست. ین یافک

1082 مسئلۀ ثر چهـار تـا،   کحـدّا  و همسر دائم کیش از یتواند بیر میمرد با توّجه به جهات ز
 داشته باشد: 

 ند. کت یرعا یخوابگو هم یدارهمسر جهتن آنان عدالت را از یدر ب -3

 ۀنـد و تـوان ادار  کت یان آنها عدالت را رعاین اگر نتواند در میند، بنابراکاداره  بتواند آنها را -9
 همسر دائم داشته باشد.  کیش از ید بیآنها را نداشته باشد، نبا

1020 مسئلۀ  غه را بخواننـد خـود   یا موقـت، زن و مـرد اگـر بتواننـد صـ     یـ در عقد ازدواج، دائم
رد یل بگیکاز آنها و یکیتواند یرند و میل بگیکتوانند ویم چنین، همسازند یتوانند عقد را جاریم

غه از طرف یخواندن ص یتواند برایل مرد باشد، زن هم میکست ویالزم ن .خودش بخواند یگریو د
 ل شود. یک، اگر چه مرد باشد، ویگرید

1023 مسئلۀ ن یقـ یه کـ  یرنـد و مـادام  یل بگیکد ویستند بایغه را بلد نیاگر مرد و زن خواندن ص
نند و احتمـال  کمحرم نگاه صورت به  گریدکیست به یز نیعقد را خوانده، جا صیغۀ لیکاند وردهکن

نـان حاصـل   یاطم یو گفتـۀ ام و از د عقـد را خوانـده  یل بگویکاگر و یول ،ندکیت نمیفاکخواندن 
 ند. کیت میفاکشود، 

1029 مسئلۀ عقـد را  صـیغۀ   ل شود ویکتواند هم از طرف مرد و هم از طرف زن وینفر م کی
ه کـ ل شود یکتواند از طرف زن ویز انسان میموقّت بخواند و نصورت به  و چهدائم صورت به  چه

ن فرض بهتر است دو نفر عقـد را  یا موقّت، اگرچه در ایدائم صورت به  او را به عقد خود درآورد،
 نند. کاجرا 

1021 مسئلۀ  درآورد و  یسـ کسال او را به عقـد   کیند مثالً به مدّت کل یکرا و یسکاگر زن
توانـد  یل مـ یکار تامّ داده، ویل اختیکه به وکد یآدست به زن  ۀند، اگر از گفتکن نیمع راآن یابتدا

اگـر معلـوم شـود آن زن     یول ،سال درآورد کیه بخواهد او را به عقد آن مرد به مدّت کهر وقت 
 غه را مطابق نظر آن زن بخواند. ید صیرده، باکن یرا مثالً از فالن روز و فالن ساعت مع ینیزمان مع

  
 ستور خواندن عقد دائم د

1021 مسئلۀ  ه زن کـ  یعقد دائـم را بلـد باشـند، در صـورت    صیغۀ  خواندندو اگر زن و مرد هر
ـ »نـد:  کین طـور شـروع مـ   یـ جاب را بخواند ایبخواهد ا ـ  ینَفْسِـ  کَزَوَّجْتُ ا یـ « الصَّـدَاقِ الْمَعْلُـومِ   یعَلَ

ـ یقَبِلْـتُ التَّـزْوِ  »د: یـ گوید مـ ؛ و بالفاصـله مـر  3«الْمَهْـرِ الْمَعْلُـومِ   یعَلَ ینَفْسِ کَزَوَّجْتُ» الصَّـدَاقِ   یجَ عَلَ

                                                             
 .م یا خود را زن تو قرار دادم به مهری که معین شده استدیعنی: خود را به همسری تو درآور .1
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ـ » یتوانـد زن بـه جـا   ی؛و مـ 3«الْمَهْـرِ الْمَعْلُـومِ   یجَ عَلَیقَبِلْتُ التَّزْوِ»ا ی« الْمَعْلُومِ ـ کأَنْ»، «کَزَوَّجْتُ « کَحْتُ
ـ  احَکـ قَبِلْـتُ النِّ »د: یـ د، مرد بالفاصله بگویبگو« کَحْتُکأَنْ»جاب، ید، اگر زن در ایبگو الصَّـدَاقِ   یعَلَ

عقد تمام شـد، آثـار    آنکهح است و پس از ی، عقد صح«الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ یاحَ عَلَکقَبِلْتُ النِّ»ا ی« الْمَعْلُومِ
ننـد  کل یـ کرا و یگریفرد د ، هر یک، شود و اگر زن و مردیبر آن مترتّب م یاح و زن و شوهرکن
ل یـ کت اگر اسم مرد مثالً احمد و زن فاطمه باشد، ون صوریغه را بخواند، در ایه از طرف آنان صک

ـ  ةطِمَة فَـا  یلَتِکأَحْمَـدَ، مُـوَ   کَلَـ کزَوَّجْتُ مُوَ»د: یگوین میمرد چنوکیل زن خطاب به  الصَّـدَاقِ   یعَلَ
أَحْمَـدَ   یلِکجَ لِمُـوَ یقَبِلْـتُ التَّـزْوِ  » :دیـ گویل مرد میکفاصله و؛ و بال9«الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ یعَلَ»ا ی« الْمَعْلُومِ

 شود. یت مترتّب میح است و آثار زوجی، عقد صح1«الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ یعَلَ»ا ی« الصَّدَاقِ یعَلَ

1025 مسئلۀ اط یآورند، بنا به احتیلش به زبان میکا ویه زن ک یلش با لفظیکا ویه مرد ک یلفظ
قَبِلْـتُ  »لش هـم  یکـ و ا یـ نـد مـرد   یگوی، مـ «زَوَّجْـتُ »لش یکـ ا ویـ واجب مطابق باشند، مثالً اگـر زن  

 ند. ی، بگو«جَیالتَّزْوِ

1026 مسئلۀ  نـد،  کعقد را اجرا  ۀغیه صکل باشد یکنفر از طرف زن و مرد بر هر دو و کیاگر
، ةطِمَفَا یلَتِکزَوَّجْتُ مُوَ»د: یل بگویکن مهر، وییاگر اسم زوج محمّد و زوجه فاطمه باشد، پس از تع

ـ  یمُحَمَّداً عَلَ یلِکِّمُوَ ـ  مُحَمَّـدٍ  یلِکجَ لِمُـوَ یقَبِلْـتُ التَّـزْوِ  » :دیـ بگوبالفاصـله  و  1«عْلُـومِ دَاقِ الْمَالصِّ  یعَلَ
 شود. یت، مترتّب میح بوده و پس از آن آثار زوجیب عقد صحین ترتی. به ا5«الصَّدَاقِ الْمَعْلُومِ

  
 دستور خواندن عقد موّقت

1023 مسئلۀ ننـد،  کود اجرا عقد موقت را بلد باشند و بخواهند خصیغۀ  اگر مرد و زن خواندن
د: یـ نـد و بگو کردنـد، اگـر زن آغـاز    کقـاً مشـخّص   یمهـر، اجـرت و مـدّت عقـد را دق     آنکهپس از 

 یجَ لِنَفْسِیقَبِلْتُ التَّزْوِ»د: یمرد بگوبالفاصله و « الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ یعَلَ ةمَالْمَعْلُو ۀالْمُدَّ یفِ ینَفْسِ کزَوَّجْتُ»

ح است و یعقد صح 3«ذَاکقَبِلْتُ هَ»د: یا مرد بالفاصله بگویو  6«الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ یلَعَ ةمَالْمَعْلُو ۀالْمُدَّ یفِ
 ینند و به جاکاستعمال « مَتَّعْتُ»، «زَوَّجْتُ» یتوانند به جایشود. و میآثار عقد موقت بر او مترتب م

عقـد  صـیغۀ   نند، از طـرف آنـان  کل یکرا و یگریند و اگر دیبگو« ینَفْسِ کمَتَّعْتُ»، «ینَفْسِ کزَوَّجْتُ»

                                                             
 .یعنی: قبول کردم ازدواج و همسری را به مهری که معین شده است .1
 .یعنی موکل خودم فاطمه را به زوجیت و همسری موکل خودم احمد درآوردم به مهری که تعیین شده است .2
 .مهر یا صداقی که معین شده استیعنی: قبول کردم ازدواج را برای موکلم احمد به  .3
 .یعنی: موکل خود فاطمه را به زوجیت و همسری موکل خود احمد درآوردم به مهری که معین شده است .4
 .یعنی قبول کردم ازدواج و همسری را برای موکل خودم محمد به مهر و صداقی که تعیین شده است .5
   .که معلوم شده و به مهری که معین گردیده است یعنی قبول کردم ازدواج را برای خودم در مدّتی .6
 .یعنی به همین شکل قبول کردم .7



 516 عقد نکاح یصحّت اجرا طیشرا

ل مـرد  یکل زن خطاب به ویکنب باشد، ابتدا ویاسم مرد احمد و زن زچنانچه  ند،ک یموقت را جار
ل یـ کو فـوراً و  3«الْمَهْرِ الْمَعْلُـومِ  یعَلَ ةمَالْمَعْلُو ۀالْمُدَّ یأَحْمَدَ فِ کلَکنَبَ مُوَیزَ یلَتِکمَتَّعْتُ مُوَ»د: یبگو

ن یا یشود و در تمامیح و آثار ازدواج موقت مترتب می، عقد موقّت صح9«ذَاکبِلْتُ هَقَ»د: یمرد بگو
 ند. یبگو« حْتُکأَنْ»ا ی« زَوَّجْتُ»، «مَتَّعْتُ» یتوانند به جایموارد م

   
 احکعقد ن یط صحّت اجرایشرا

1028 مسئلۀ ل است: یط ذیشرا یاح داراکعقد ن یاجرا 

بخواننـد   یداشته باشند عقد را عرب ییو مرد تواناه زن ک یدر صورتآنست که  اط واجبیاحت -3
ح خوانده شود و اگر یصح یرند تا به عربیل بگیکرا و یسکو اگر خود مرد و زن نتوانند بهتر است 

از  آنکـه ح است مشـروط بـر   یغه را بخوانند صحیص ینند به هر زبانکخودشان بخواهند عقد را اجرا 
 را برساند. « احُکالنِّ»و « جَیقَبِلْتُ التَّزْوِ»و « حْتُکأَنْ»و « تُزَوَّجْ» یه معناکنند کاستفاده  یالفاظ

د ینند، باکیغه را اجرا میه صک یل آنان، وقتیکا ویغه را بخوانند و یمرد و زن اگر خودشان ص -9
 ییونـد زناشـو  یجـاد پ یا یغه را بـرا یصـ  یعنـ یننـد،  کبدانند و توجّه داشـته و قصـد انشـا     راآن یمعنا

ـ »خوانند، زن با گفـتن  یغه را میاگر خود مرد و زن ص یعنی، بخوانند ن یـ قصـدش ا  «ینَفْسِـ  کزَوَّجْتُ
 ی، همسـر بـودن زن را بـرا   «جَیقَبِلْتُ التَّـزْوِ »ه خود را همسر مرد قرار دهد و مرد هم با گفتن کباشد 

نظرشـان   «قَبِلْـتُ » و« زَوَّجْتُ»ا گفتن ب خوانندیعقد را مصیغۀ  ل مرد و زنیکند و اگر وکخود قبول 
 گر شوند. یدیکزن و شوهر  اندردهکل یکه آنان را وک ین باشد، آن زن و مردیا

 یچـه بـرا   ،اط الزم بـالغ هـم باشـد   یاحترد عاقل باشد و بنا بیند باکیغه را اجرا میه صک یسک -1
 ل باشد. یکو یسکبخواند و چه از طرف  خود

د با نام بردن، اشـاره و ماننـد آن،   یند، عاقد باکیرا مزن و شوهر اج یا ولیل یکغه را ویاگر ص -1
نفـر   کیه چند مرد و چند زن حاضرند و آنان همان ک یین جایند، بنابراکآنها را مشخّص و معلوم 

ل خود کد مویند، بگوکزن و مرد را معلوم  آنکهل بدون یکاند، اگر عاقد وردهکل یکعقد و یرا برا
از  یکـ یه چنـد دختـر دارد،   ک یسکاگر  همچنینعقد باطل است و  را به عقد ازدواج تو درآوردم،

شود اگـر  یجا معلوم منیدرآورد، عقد باطل است و از هم ینامعلوم به عقد مردطور به دخترانش را
نفـر   کیـ ا اگـر فقـط   یـ د دخترم را به ازدواج تو درآوردم یدختر داشته باشد و بگو کیفقط  یسک
ح ین اسـت صـح  ی، چـون معـ  1«یلَتِکحْتُ مُوَکأَن»د: یند و بگوکاجرا غه را یرده تا صکل یکرا و یسک

                                                             
آورم بـه مهـری کـه    یعنی موکل خود زینب را در مدّتی که معلوم شده به زوجّیت و همسری موکل تو احمد درمـی  . 1

 ت.معین شده اس
 .یعنی به همین شکل قبول کردم .2
 .وردمیعنی موکل خود را به زنی تو درآ . 1
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 است. 

ت یدر رضـا  کباشند و مال یمرد و زن به ازدواج با هم راض یعنین نباشد، یراه و زور در بکا -5
ره کـ بـه حسـب ظـاهر م    یعنـ یاجازه دهد  یسکه اگر زن ظاهراً با اصرار کبل ،ستین یتنها اظهار زبان

 ح است. یاست، عقد صح یود قلباً راضمعلوم ش یول ،باشد

1022 مسئلۀ ر دهد، عقد باطل است. ییه معنا را تغکگفته شود  یاگر در عقد ازدواج حرف 

1300 مسئلۀ دهـد یص نمیداند مثالً فاعل و مفعول را تشخیرا نم یه دستور زبان عربک یسک، 
دا لمه را هم جکهر  یح است و معنایه قرائتش صحک یتواند درست بخواند طوریلمات را مک یول

اح کتواند عقد نیند، مکیقصد م راآن یمعنا یرده است و از هر لفظکداند و قصد انشا هم یجدا م
 را بخواند. 

1303 مسئلۀ از دو طرف عقـد   یفضولطور به دام وکچ یه ۀبدون اجاز یمرد یرا برا یاگر زن
ح یم و عقـد را اجـازه دهنـد، عقـد صـح     یهسـت  یند ما بـه آن عقـد راضـ   ینند و بعداً زن و مرد بگوک
 کیـ از  یفضـول صـورت  بـه   از آنها عقد خوانـده شـود و   یکیاگر بدون اجازه و اطالع و  .شودیم

 شود. یح میشود و عقد را از طرف خودش اجازه دهد عقد صح یطرف باشد و پس از عقد او راض

1309 مسئلۀ  نند، اگر پـس از عقـد   کاز آنها را به ازدواج مجبور  یکیا یاگر زن و مرد، هر دو
از  یالت اجبارکاگر عقد را به وچنین هم شود ویح میرا اجازه دهند، عقد صح ت داده و عقدیرضا

اگرچـه در هـر دو    ،ح اسـت یشوند و اجازه دهند، عقـد صـح   یطرف زن و مرد بخوانند و بعداً راض
 غه را دوباره بخوانند. یصورت بهتر است ص

1301 مسئلۀ بالغ  یوانگید ه به حالکخود  ۀوانیا دیفرزند نابالغ  یتواند برایم یپدر و جد پدر
ن جهت یند و در اکرده و او را عقد کبودن، همسر انتخاب  ییت مصلحت و عقالیشده است با رعا

د، یـ وانه عاقـل گرد یا دیبچّه بالغ شد  آنکهن پس از ین عقد دائم و موقت وجود ندارد، بنابرایب یفرق
 اینند و اگر مصلحت نبوده بز به هم راآن توانندیت مصلحت بوده، نمیدند آن ازدواج با رعایاگر د
بزننـد، اگرچـه در    بـه هـم  تواننـد عقـد را   ی، مـ اسـت  ا مفسده داشتهیبوده است و  ییر عقالیغاینکه 

 عقد را دوباره بخوانند. آنست که  اط مستحبیاحت یصورت نبود مصلحت و مفسده در نظر ول

1301 مسئلۀ رخوردار زم بال یو عقل یرک، فیده و از رشد جسمیه به بلوغ رسک یارهکدختر با
نـد، در  کدهـد، اگـر بخواهـد ازدواج    یص مـ یتشـخ  یش را به خـوب یخو ۀاست و مصلحت و مفسد

سّـر  یشـان م یا در صورت بـودن اجـازه گـرفتن از ا   یستند یدر دسترس ن یه پدر و جدّ پدرک یصورت
اگـر  چنـین  هم سـت و ی، الزم نیازدواج و یاج دارد، اجازه گـرفتن بـرا  یست و دختر به شوهر احتین

ازدواج  یسـ کخواهـد بـا   یط الزم برخوردار اسـت و مـ  یط ازدواج را دارد و از شرایتمام شرادختر 
ا یـ هستند و پـدر   کینزد به هم یلیا خیهم سطح  یو اجتماع ی، خانوادگینید نظره شرعاً از کند ک

ن صـورت  یـ دهد، در ایمورد مانع شده و اجازه نمبی یهایریگو سخت یواه یهابا بهانه یجد پدر
جا یب یریگو سخت ییدر دسترس است و اهل بهانه جو یا جد پدریاگر پدر  .ستیاو شرط ن ۀزاجا
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، شـود، الزم اسـت  یخانواده مؤثّر واقـع مـ   یم مبانیکست و اگر از او اجازه گرفته شود، در تحیهم ن
ه کـ باشد  یسک برنظرش  یا جدّ پدریاگر پدر چنین هم .گرفته شود یا جدّ پدریپدر  ۀاجازاطاً یاحت

شـأن  ز هـم یـ ه او نکـ اسـت   یگریس دکدختر نظرش  یشأن دختر است، ولفو و همکشرعاً و عرفاً، 
و  ینجا امر تعبّدیشان هم گرفته شود و چون لزوم اجازه در ایا ۀاجازه ک آنست اطیخود اوست، احت

گـر  خـانواده الزم اسـت و ا   یم مبانیکتح یاست، لذا برا یو اخالق ییعقال یه امرکست بلین یشرع
را در نظـر دارنـد    یسک یپدر و جد پدر یول ،ستیناو فو که کند کازدواج  یسکدختر بخواهد با 

فو اوست، اجـازه گـرفتن از آنـان الزم و واجـب اسـت، حفـظ حرمـت آنـان و مـادر و بـرادر           که ک
ت مصـطلح  یوال یدارا ، گرچهمطلوب است یامر -ستیر شرط نیدو نفر اخ ۀاجازاگرچه  -بزرگ

 شود. ین معنا حمل میت به برادر داده شده، به همیوال یات نوعیروا یدر بعضاینکه  وباشند ینم

1305 مسئلۀ ل شـوهر  دخـو ردن و کدر اثر شوهر  یارت وکبچنانچه  ست،یره نکه باک یدختر
 یپـدر  ردن، از پـدر و جـدّ  کـ دوباره شـوهر   ین برایشیپ مسئلۀر شده در کذ ۀاجازن رفته باشد، یاز ب

ن یـ ن رفتـه باشـد، ا  یبا زنـا از بـ   -ردهکنا یخدا -ایدن و مانند آن یپر ۀاسطوبه اگر  یول ،ستیالزم ن
نبـودن اخـذ اجـازه     شـرط  و الزم و واجـب اسـت   ی، امـر ()اجازه خواسـتن  یو اخالق یرفتار مجامل

 ت ندارد. یرجحان و مطلوبلزوم و با اصل  یمنافات

1306 مسئلۀ افر کوده و او مسلمان نب یپدر و جدّ پدر یول ،ه دختر مسلمان باشدک یدر صورت
 ست. یشان الزم نیباشند، اجازه گرفتن از ا

1303 مسئلۀ عقـد   یاجرا هنگامعقد هستند و  ین اصلکمرد دو ر در عقد دائم و موقت، زن و
در عقـد   یولـ  .ه مشخص نباشد، عقد باطـل اسـت  یمنتها در عقد موقت اگر مهر ؛ندباشد مشخص یبا

 یکـ یبـا همسـرش نزد   آنکهپس از  شوهر یول ،ح استیاز مهر برده نشود، عقد صح یدائم اگر اسم
 د به زن بپردازد. یشود و بایار مکمثل مهر زنان مشابه و همانند او را بده یمهر یعنیرد، مهرالمثل ک

1308 مسئلۀ ز حـالل  یـ هـر چ  و 3ش اسـت کشـ یم پیرکـ ر قـرآن یندارد و به تعب ینیمع ۀانداز مهر
نقل  امبر اسالمیاز پ .منفعتا ین باشد یاد، عیا زیم باشد ک ؛شود مهر قرار دادیارزش را م یدارا
ن حـال مهـرش از همـه    یباتر و در عـ یه از همه زکاست  ین زنان امّت من زنیه فرمودند: بهترکشده 

  9.متر باشدک
1302 مسئلۀ     امبر یـ ه پکـ  یمهـر  یعنـ یباشـد  « ةلسةن  مَهـرُ ا »بهتر است مهر زنـان مسـلمان مطـابق
قرار دادنـد و   طمه زهرااز همسران و دختران خود از جمله حضرت فا کیهر  یبرا اسالم

 یمثقال معمول 969/5نخود است و جمعاً  39/6دار است و وزن هر درهم هکس ۀآن پانصد درهم نقر

                                                             
   .1نساء: . 3
 .953 -959. صص2از ابواب مهور، ح 5، باب 93ج البیتالشّیعه، چاپ آلوسائل .9
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 شود. یمت روز محاسبه میمت آن مطابق قیه قکشود یدار مهکس ۀنقر

  
 ط ضمن عقد یشرا

1330 مسئلۀ  ه ک ره باشد و بعد از عقد معلوم شودکه زن باکند کاگر شوهر در ضمن عقد قرار
ر ب فسخ کند وتواند عقد را یمرد م -ثابت شود یگریا از راه دیه با اقرار زن خوا -ره نبوده استکبا

د. این فسخ، اگر قبل از نزدیکی با زن صورت گیرد، چیزی بر ذمۀ مرد نیست، اما اگر پس از بزن هم
و خسـارت وارده، از   یکی باشد، باید مهر را بپردازد اما حق دارد به تدلیس کننـده مراجعـه کنـد   نزد

   جمله مهر را از او بگیرد.
1333 مسئلۀ  ا یـ رون نبـرد  یه او را از شهرش بکند کاگر زن با مرد در ضمن عقد ازدواج شرط

ت یرضااینکه  مگر ،ندکد به شرط خود عمل یند، مرد باکن با او باشد و مرد هم قبول کانتخاب مس
 ند. کزن را جلب 

1339 مسئلۀ  ه مـثالً  کـ ند کگر، با شوهر شرط یزم دا هر عقد الیاگر زن در ضمن عقد ازدواج
ندهـد،   ینـ یاو را تـا مـدّت مع   یا اگـر خرجـ  یا در فالن اداره شاغل شود یند ک یاگر مسافرت طوالن

ست چون شـرط خـالف مَـا أَنْـزَلَ اللَّـهِ      یعقد باطل ن یول ،ار طالق داشته باشد، شرط باطل استیاخت
ل یـ کخواندن تا پنجاه سال، مثالً، زن و عقد مانند از همان زکاگر شرط  یست، ولیح نیاست و صح
الت از مرد خود را کندهد، به و یا اگر مثالً تا سه ماه خرجیند ک یه اگر مرد سفر طوالنکمرد باشد 

 ند و آنکهم ب یگریرده است، شرط دکالت از مرد که شرط وکطالق دهد و در ضمن همان عقد 
ن صورت شـوهر او  یرد در ایط را بپذین شرایز اینند و شوهر کالت عزل نکشوهرش او را از واینکه 
ه در کـ  یطیش آمـدن شـرا  یتواند در صـورت پـ  یرده است و حقّ عزل هم ندارد و زن مکل یکرا و

 الت از طرف شوهر خودش را طالق بدهد. کرده بوده، به وکضمن عقد، آنها را مشخص و شرط 

1331 مسئلۀ    گر یدکـ یه از کـ ننـد  کزن و شوهر حق ندارند در ضمن عقد ازدواج دائـم شـرط
ا از او یـ خالف شرع وادار سازد و  یارهاکشوهر حق داشته باشد همسرش را به اینکه  ایارث نبرند 

را بخواهد و  یواجبات شرع کا از او تریشود و یان او میه موجب ضرر و زکرا بخواهد  ییارهاک
اصـل   یولـ  هستند ل، شرطها باطتاب و سنّتک ت بال مخالفیند به دلکرا مطرح ب یطین شرایاگر چن

 شود. یعقد دائم باطل نم

   
 زد به همتوان عقد ازدواج را یآنها مخاطر به ه ک بهایییع

1331 مسئلۀ  ر اسـت  یـ ز ۀگانـ هفـت  یبهـا یاز ع یکـ ی یاگر مرد پس از عقد بفهمـد زن او دارا
 بزند:  به همتواند عقد را یم

ه کـ  یشل بودن طـور  -5، یورک -1، یسیبرص و پ -1خوره،  یماریب -9، یوانگیجنون و د -3
ض یط و حیا راه بول و غایشده  یکیض او یراه بول و ح یعنیافضا شده باشد  آنکه -6معلوم باشد، 
راه بـول از آنهـا جـدا     یشده ول یکیض یط و حیه راه غاک یشده باشد امّا در صورت یکیاو هر سه 
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زن  یر آلـت تناسـل  د -3ت شـود،  یـ اط رعایـ ال دارد و احتکاح اشـ کـ زدن عقـد ن  به هـم باشد ظاهراً 
 شود.  یبا و یکیه مانع نزدک یآمده باشد طور وجودبه ا استخوان و مانند آن یگوشت 

1335 مسئلۀ ه قبـل از عقـد   کشود یاح مکخوردن عقد ن به همموجب  یگانه وقتهفت یبهایع
ا قبـل از عقـد   یـ دا شـود  یـ اگر پس از عقـد پ  یول ،خبر باشدبی وجود داشته باشد و زوج هم از آنها

 ت داده باشد، حقّ بر هم زدن عقد را ندارد. یته و زوج هم از آنها مطلع بوده و رضاوجود داش

1336 مسئلۀ تواند عقـد  یر را دارد میوب زیاز ع یکی یاگر زن پس از ازدواج بفهمد شوهر و
 بزند:  به همرا 

 وانه شده باشد و چه بعد از عقد، هر چند بعد از دخول باشد. یوانه باشد چه قبل از عقد دید -3

 نداشته باشد.  یآلت مردانگ -9

 ده باشند. یشکرا  یو یهاضهیب -1

ا قبـل از دخـول   یرا انجام دهد اگرچه بعد و  ییه اصالً نتواند عمل زناشوک ین باشد، طوریعِنّ -1
 حادث شده باشد. 

1333 مسئلۀ  ّاست  ین بودن، فوریر از عنّیمرد و زن در موارد فوق غعقد برای زدن  به همحق
علـم و عمـد    بـا بزنند و اگر  به همتوانند یوب را مطلع شدند، میاز آن ع یکیا مرد یه زن کن یو هم

 تیـ ا فوریـ اصـل حـق    آنکـه مگر  ،ار ساقط استیحقّ خآنست که  ند، اظهربیندازر ینند و به تأخکن
افتنـد،  ی یت آن آگـاه یـ ا به فوریبه اصل حق متوجّه شدند  آنکهن صورت پس از یندانند در ا راآن

 بزنند و االّ حق ساقط است.  مبه هد یفوراً با

1338 مسئلۀ ّم کند و حاکط رجوع یم شرع جامع شراکد به حاین بودن مرد، زن بایدر مورد عن
ن مدّت اصالً نتوانست با یو اگر در ا -ش و درمانیآزما یقاعدتاً برا -دهدیسال مهلت م کیبه او 
 ند. کتواند عقد را بر هم زده و فسخ یند، پس از آن زن مک یکیزن نزد

1332 مسئلۀ بزننـد، بـدون    بـه هـم  عقـد را   ه گفته شـد ک یوبیاز ع یکیبه علت  ا زنیگر مرد ا
 شوند. یطالق از هم جدا م

1390 مسئلۀ ـ یـ غ -وب گفتـه شـده  یعخاطر به د یه باک یدر تمام موارد عقـد   -ن بـودن یر از عنّ
ر ید به زن بپردازد و در غیبا مهر راهمۀ رده باشد، که مرد دخول ک یبزنند، در صورت به هماح را کن
 یشوند و عدّه هم وجود ندارد، ولیگر جدا میدکیست و زن و مرد از یار نکبده یزین صورت چیا

 د به او بپردازد. یبزند، شوهر نصف مهر را با به هماح را کن بودن مرد، زن عقد نیاگر به علّت عنّ

1393 مسئلۀ وب یاز ع یکید و بعد معلوم شود یبه عقد مرد درآ یب و ظاهر سازیاگر زن با فر
 اینکهولو  ،ستیار نکن شده را طلبییه تعیند، زن مهرکرا داراست، اگر شوهر عقد را فسخ ر شده کذ

مـرد را   یگـر یبه زن بپـردازد و اگـر د   یزیبهتر است شوهر چ ، گرچهرده باشدکهم  یکیشوهر نزد
ه را از یـ از آن مهر یتواند مقداریه بدهد، مید به زن مهریه مرد باک یب داده باشد، در هر موردیفر

 ند. کافت یب دهنده دریشخص فر
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1399 مسئلۀ ن بـودن مـرد،   یر از عنّیه گفته شد، غک یوبیاز ع یکیان زن و مرد در مورد یاگر م
اج به شاهد یو جنون، احت یریگنی، زمی، شلیورکار باشد، مانند کب آشیدا شود، اگر عیپ یاختالف

ار کاگـر آشـ   یولـ  ؛ندکیم صادر مکده حیند و مطابق آنچه دیبیم شرع خود مکو قسم ندارد و حا
 یولـ  ،اوردیدو شاهد عادل ب یمدّع آنکهر است با قسم، مقدّم است مگر که منک یسکنباشد، سخن 
عمل  یرده و مطابق نظر وکط، مراجعه یم شرع جامع شراکبه حا 1332 مسئلۀن، مطابق یدر مورد عنّ

 ند. ک

   
 ییام عقد دائم و حقوق متقابل زناشوکاح

1391 مسئلۀ رون رود و موظـف اسـت   یـ شوهرش از خانه ب ۀاجازد بدون توانینم یهمسر دائم
ه موجـب  ک یند و از هر نوع رفتار و عملکم یخود را آماده و تسل، شوهر یالتذاذ و لذّت جنس یبرا

نـد و در  کن یریردن شـوهر جلـوگ  کـ یکـ یاز نزد یزد. بـدون عـذر شـرع   یبپره شودینفرت شوهر م
با او  کیز موظّف است با اخالق خوب و نیمرد ن ندکن مورد از شوهر اطاعت یه زن در اک یصورت
طـور  بـه  هکـ  یگرین و لوازم دکو مس کو پوشا کل خورایاو را از قب یند و مخارج زندگکرفتار 

ه یـ نهـا را ته یند و اگـر شـوهر ا  کن یشود، تأمیزن حساب م یزندگ ۀنیمعمول در نظر عرف جزء هز
 ار اوست. کرش بوده و بدهون همسیند چه قدرت داشته و چه نداشته باشد، مدکن

1391 مسئلۀ  نـد،  کاز شـوهر خـود اطاعـت ن    گفتـه شـد  قبـل   مسـئلۀ ه در کـ  یاگر زن در امـور
، ک، خـورا ()لزوم خوابیدن شوهر نزد وی هر چهـار شـب یکبـار    یخوابگار است و حقّ همکگناه
رود و شوهر نسبت به مهر ین نمیرا ندارد، اگرچه مهر او از ب یگر زندگین و لوازم دک، مسکپوشا
 ار است. کبده

1395 مسئلۀ ّه، یر دادن اوّلیر از شیر دادن بچّه، غیش یمرد حق ندارد زن را به خدمت خانه و حت
 ند. کتواند در مقابل آنها از شوهر طلب مزد یه زن مکند، بلکمجبور 

1396 مسئلۀ  ه بـر او  کـ  ییارهـا کا یـ خـالف شـرع    یارهـا کشوهر حق ندارد همسر خود را به
 ند. کل امور از شوهر اطاعت نین قبیاند و زن حق دارد در کست وادار یواجب ن

1393 مسئلۀ شـتر  یه از جانـب شـوهر نباشـد و از مخـارج وطـن ب     ک یمخارج سفر زن در صورت
اگر شوهر بخواهد همسرش را به مسافرت ببرد، مخـارج او را هـم    یول ،ستیشوهر ن ۀعهدباشد، به 

را  یشوهر مخـارج و  آنست که ند اظهرکدا یاز به مسافرت پیمعالجه ن یز اگر زن براید بدهد و نیبا
 ند. کن یتأم

1398 مسئلۀ  ند، حق دارد مخارج خود را در حد متعارف از شـوهر  کزن اگر از شوهر اطاعت
بـدون  ولـو  تواند مخـارج خـود را از مـال شـوهر، هـر روز،      یند و اگر شوهر نپردازد، زن مکمطالبه 

، ردیـ ازه بگط هـم اجـ  یم شـرع جـامع شـرا   کبرداشتن مخـارج از حـا   یاجازه، بردارد و بهتر است برا
سـت،  ین نکـ زن، برداشـتن مخـارج از امـوال شـوهر مم     یسـت و اگـر بـرا   یالزم ن یبنا بر اقـو  گرچه
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معـاش اسـت، اطاعـت شـوهر بـر او       ۀیـ ه مشـغول ته کـ  یند و موقعکه یخود معاش ته یتواند برایم
 ست. یواجب ن

1392 مسئلۀ  ه نهکند ک کتر یشتر نداشته باشد حق ندارد او را طوریب یزن دائم کیاگر مرد 
ست از هر چهار یه واجب نک آنست یدار معلّق باشد و اقوشوهر باشد و نه مثل زن شوهربی مثل زن
اط یـ ست مطابق احتیردن شبها، از ابتدا واجب نکقسمت  یعنیبماند  یشب نزد همسر دائم کیشب 

شـب بمانـد، واجـب     کیـ از آنـان   یکـ یداشته باشد، اگر نزد یزن دائم کیش از یاگر ب یاست ول
داشته باشد و  ین اگر مرد دو زن دائمیشب بماند بنابرا کیدام کت عدالت نزد هر یرعا یبرا است

بمانـد و در دو شـب    یکـ یاز آن زنها بماند واجب است شب بعد نـزد آن   یکیاز شبها را نزد  یکی
 ار با خود مرد است. یمانده اخت یباق

1310 مسئلۀ  باشـد، شـوهر    زهینـد، اگـر همسـر دوم دوشـ    کانتخاب  یگریمرد همسر دچنانچه
زه نبود، سه شـب اوّل  یند و اگر دوشکت یتواند سه تا هفت روز نزد او بماند و بعد قسمت را رعایم

 ت دارد. یگر اولویا همسران دید بر همسر ین موارد همسر جدید است و در ایحقّ همسر جد

1313 مسئلۀ نـد، در زن  ک کبا همسـر خـود را تـر    یکیش از چهار ماه، نزدیشوهر حق ندارد ب
ت شده یروا نباشد؛ از امام صادق یاط واجب اگر اقویر آن بنا بر احتیو در غ ینا بر اقوجوان ب

از  یجـه بعضـ  ینـد و در نت کن یکـ یداشته باشد و با آنان نزد یهمسران یسکاند: اگر ن فرمودهیه چنک
  3شوهر است. ۀعهدآنان گرفتار زنا شود، گناه آن بر 

1319 مسئلۀ یعـالم معرفـ   یزان خـدا یـ معنـوان  به  ت عدالت از اصول مصرح در قرآن ویرعا 
نـد و  کا همسـرانش را مراعـات   یـ ن شوهر موظّف است از هر جهت حقوق همسـر  یشده است بنابرا

 به آنان نشود.  یچ اجحاف و ظلمیه هکند کعمل  یطور

1311 مسئلۀ ن اگـر مـرد   یشود، بنابراینند، عقد باطل نمکن نیاح دائم مهر را معکاگر در عقد ن
 ه مانند او هستند بدهد. ک ید مطابق مهر زنانیند، مهر او را باک یکین صورت نزدیبا زن در ا

1311 مسئلۀ  ند، زن حق نـدارد امتنـاع   ک یکینزد یرده و با وکاگر مرد بخواهد از زن استمتاع
ه در کباشد  یسرمُ یهایماریمرد مبتال به ب آنکهمگر  ،مخارج ندارد ۀبند حقّ مطالکند و اگر امتناع ک
ن یتـأم  1391 مسـئلۀ را مطـابق   یرد و بر شوهر واجب اسـت مخـارج و  ن صورت زن حقّ امتناع دایا
 ند. ک

1315 مسئلۀ  رده باشـند زن حـق دارد   کن نیپرداخت مهر مع یبرا را یعقد دائم زمانهنگام اگر
رده و از کم نیل مهر خود را تسلیش از تحویند و پکم شوهر یمهر را مطالبه و پس از آن خود را تسل

 یداشـتن شـوهر بـرا    یین توانـا یبـ  ین جهت فرقیند و در اک یریگر استمتاعات جلوگیو د یکینزد
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شود  یش از گرفتن مهر اجازه دهد و راضیاگر پ یول ،او وجود ندارد ییه و عدم توانایپرداخت مهر
 ند. کشوهر امتناع  یکیاز نزد یتواند بدون عذر شرعیند، زن دوباره نمک یکیو شوهر هم با او نزد

1316 مسئلۀ ه مهـر را  کـ ن باشـد  یـ قصـدش ا  یول ،ندکن ییائم تعاگر مرد، مهر زن را در عقد د
 ار است. کموظّف است مهر را بدهد چون بده یح است ولیندهد، عقد صح

1313 مسئلۀ ه بهـار  کسـ  50ن، منزل، مغازه، طال و نقره اسـت، مـثالً   یل زمیاز قب اگرزنان  ۀیمهر
انـد  قـرار داده اح کـ خواندن عقـد ن هنگام ه کن صورت زن همان مقدار را ینها، در ایو مانند ا یآزاد
شـور  کج یـ پـول را  کـه  آنناس و مانند کاس اما اگر .رده باشدکمت آن تنزّل یار است اگرچه قکطلب

ناس مـال  کعرفاً اساینکه  نیه در عکنند کین مییمهر تععنوان به ون تومان یلیمثالً پنج م ، باشد،است
طور به ه دارد وکست ا یدیه ارزش آن به قدرت خرکمعلوم است  یول ،ارزش است یبوده و دارا

دا یـ د آن تنزّل فـاحش پ یقدرت خر یاسیو س ی، اقتصادیگر مالیا عوامل دیمعمول با گذشت زمان 
 نند. کمصالحه آنست که  نند و احوطکمحاسبه  ید فعلیبا قدرت خر راآنآنست که  ند، اظهرکیم

1318 مسئلۀ گر یدکیاست و در برابر  تقابلحقوق م سنخحقوق زن و شوهر از آنست که  اظهر
نـد آن  کامتنـاع   یگـر یحـق د  یاز ادا یبدون عـذر موجّـه شـرع    هااز آن یکاگر هر  لذاقرار دارد، 

 هم حق امتناع دارد.  یگرید

1312 مسئلۀ دهد انجام  شود،مال شدن حقّ شوهر نیه موجب پاکرا  یارکتواند هر نوع یزن م
 ت. مطلوب اسکسب اجازه اگرچه  ،شوهر ندارد ۀاجازبه  یاجیارها احتکن نوع یو در ا

1310 مسئلۀ بـدون  رده، اسـتقالل دارد و  کـ سـب  کق حـالل  یـ ه از طرک یت اموالیکزن در مال
اگرچـه در مـوارد    ؛را نـدارد  ویحقّ تصرّف و دخالت در اموال ، ششوهر یس حتّکچیهاجازۀ او 

خـانواده،   یم مبـان یکـ تح یه بـرا کـ شوهر دارد و بل ۀاجازاج به یند احتکاگر بخواهد تصرّف  یادیز
ت یو رضا قرار دهدان یز شوهر را در جریش نیدر مقام تصرّف در اموال خو یمطلوب است زن حتّ

 ند. کاو را جلب 

1313 مسئلۀ ار یـ د و اختیآیاموال زن به حساب مجزء  برد،یه زن به خانه شوهر مک یاهیزیجه
 آنها را به همراه خود ببرد. همۀ تواند یرد، میاگر طالق بگ یآنها با اوست و حتّ

1319 مسئلۀ ه کـ  ییهـدایا شود و یاو حساب م یهاییاند، جزء داراهزن آورد یه براک هدایایی
 مرد است.  یزن و نصف برا یشود، نصف برایزن و شوهر آورده م یاً براکمشتر

1311 مسئلۀ بـه  ار و ماننـد آن  کـ سب و کاز راه  ییه زن در دوران زناشوک ییهاییاموال و دارا
ز جـزء  یـ ده نیبخشـ  آنچـه شـوهر بـه او   چنـین  هم او محسوب شده و ییآورده است، جزء دارادست 
 شود. یاو محسوب م ییدارا

1311 مسئلۀ ا روزانه به او بدهد و زن در مصرف یاز زن را ماهانه یمورد ن یهانهیاگر شوهر هز
اموال او محسوب شـده و در  جزء  رده باشد،کانداز را پس ین راه مبلغیرده واز اک ییآن صرفه جو

ار او بگـذارد و زن از آن  یـ ا در اختر یاگر شوهر مخارج منـزل و زنـدگ   یول ،ار خود زن استیاخت
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بماند مال شوهر است و زن حق ندارد  یباق ییند، هر چه از آن در اثر صرفه جوکبردارد و مصرف 
 خود بردارد.  یشوهر از آن برا ۀاجازبدون 

1315 مسئلۀ  دام کـ چ ینخواهد، اگر ه یگریاز زن و شوهر دلش بچّه بخواهد و آن د یکیاگر
اگـر زن عـذر    یخود نداشته باشند، ظاهراً حقّ شوهر مقدّم است ول ۀخواست یبرا یعذر موجّه شرع

دار داشته باشد، شوهر حق ندارد بچّه یاو ضرر مهمّ یداشته باشد، مثالً باردار شدن برا یموجّه شرع
 ند. کل یشدن را به او تحم

1316 مسئلۀ  ح یرد، صـلح صـح  یـ نگ یگـر یه او زن دکند کاگر زن مهر خود را به شوهر صلح
 ند. کگر ازدواج ید با زن دیرد و شوهر هم نبایا نگاست و زن مهر ر

1313 مسئلۀ یول ،ندارد یهمسرش قرار دارد به شوهرش ببخشد، مانع ۀذمه در کرا  یاگر مهر 
از  یکـ یشـوهرش قـرار دارد بـه     ۀذمـ ه در کـ را  یاگـر مهـر   یرد ولـ یپس بگ راآن تواندیدوباره نم

ر مقبوض یرده و امر غکنوز قبض نست چون هیح نیر ارحام ببخشد، صحیاشخاص اعم از ارحام و غ
 ست. یردن نکقابل هبه 

   
 و حقوق آن  (اح موقت )مُتعهکام عقد نکاح

 آن  ۀموقّت و فلسف احکن

و برخاسـته از   یعـ یامـر طب  کیـ از انسان بـه جـنس مخـالف    یعت و فطرت است و نین طبیاسالم د
 یانسان به جنس مقابل امر ازیاند. نل زن و مرد جفت خلق شدهین دلیاوست و به هم یجوهر وجود

بـوده و   یعیز از امور طبیانسان ن یخواهادهیو ز ییگرا، نویتنوّع طلباینکه  ماکاست  یعیو طب یفطر
 چیرده و به هکتوقف ن یچ حدّیز وجود دارد و انسان در هین معنا در همه چیمطابق فطرت اوست. ا

نامحدود و  ۀحدّ و حصر انسان در حوزبی یهال اگر خواستهین دلیند به همکیتفا نمکا ینیمع ۀانداز
 اگـر اینکه  ماکده شدن او خواهد شد یشک یو به پوچ یچ انگاشته شود، موجب افسردگیه ینامتناه

قتل و فساد را فـراهم خواهـد    یش و حتّکشمکنامحدود، رها شود موجبات تعارض، تزاحم، طور به
 رد.  ک

نانـه دارد و از اصـل و   یبواقـع  یه اشاره شد نگـاه ک یلمسائهمۀ ن به ین دیتراملکعنوان به اسالم 
ارائه  یو فطر ی، قانونیعیحل طبآنها راه یه براکنگاشته است، بلیل ندام از آنها را باطکچ یاساس ه

 ل است. ین قبیاح موقت از اکرده است؛ و نک

 یدو و تنگناهان یان ایالت عام و خاص مکگر را در نظر داشته و مشیدکیاز زن و مرد به یاسالم ن
ل یکالت تشـ کو مشـ  یزنـدگ  یهایموانـع و سـخت   یموجود را مورد توجّه قرار داده اسـت و از طرفـ  

واقـف  هـم   زنـان و مـردان   یالت جنسـ یشدّت تمابه ز از نظر دور نداشته و یدائم را نطور به خانواده
اند، به شدّت در دیم یو حتم یضرور ین دو جنس را امریان ایم ۀه اصل رابطکنیبا وجود ا است و

رده و بـه سـالمت جامعـه، نسـل و     کـ  ی، ابراز نگرانی، حساب نشده و موردیر اصولیمورد روابط غ
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محدود به  راآن یرده و از طرفکع یاح را تشرکطرف ن کیلذا از  .د فرموده استیکآحاد انسانها تأ
واج موقّـت را در  نـار آن ازد کرده است و در کن یحقوق یتهایام خاص و محدودکاح دائم با احکن

ن زن و یف شـده بـ  یـ سـالم و تعر  یاسالمت جامعه و رابطه یبرا یقانون ینظر گرفته و با آن، راه حلّ
 از فسـاد و  یریجلـوگ  یراههـا ن یاز بهتـر  یکـ یتـوان گفـت   ین مـ یآورده است. بنابرا وجودبه مرد 

 ازدواج موقّت است.  یدر جوامع بشر یانحراف جنس

ات اسـال  یـ روا یچه در بعضآمده است چنان نیاز معصوم یادیز ن مطلب سخنانید اییدر تأ
انـد: اگـر از ازدواج موقّـت    ه فرمـوده کـ وارد شـده   و امام صادق ین علیر المؤمنیاز ام یم

زنـا   یسک یداد و جز فرد شقیتن به زنا نم یچ مرد مؤمنیرد، هکیدا میشد و رواج پینم یریجلوگ
   3.ردکینم

ان به امر ازدواج موقّت وارد شده یعیق شیدر تشو یادیات زیروا اطهار ۀل از ائمّین دلیبه هم
  9.آن مورد مذمّت واقع شده است کبوده و تر یه متعه جزء سنن نبوکاست تا آنجا 

د، واجـب اسـت بـه    بیفتـ گنـاه   بـه ه کا بترسد یه توان ازدواج دائم را نداشته باشد و بداند ک یسک
ه مصالح و منـافع  کبل ،ستین نیازدواج موقّت ا ۀتنها فلسف .تدنیفگناه  ند تا درکازدواج موقّت اقدام 

ات و یـ ، روایه در متون اسـالم ک یبا همان روال یه نظام اسالمک استبج .بر آن مترتب است یادیز
ند و تحت ضـوابط مشـخص و   کح یتشر ینیرا در جوامع د مسائلل ین قبیم آمده است، ایرکقرآن 
 د. نبداز جام راآن ندقانونم

1318 مسئلۀ ردیموقّت انجـام پـذ   ییت زناشوید به قصد انشا و نیعقد موقّت مانند عقد دائم با، 
 لذّت بردن هم نباشد.  یاگرچه برا

1312 مسئلۀ   ن شـود یق معـ یـ دقطـور  بـه  دیـ در عقد موقّت، وقت و مدّت عقد و مقـدار مهـر با، 
 است. ا مجمل و مبهم باشد، عقد باطل یزان اجرت مشخص نشود یا مین اگر مدّت عقد یبنابرا

1350 مسئلۀ در  -یخـوابگ نـه و هـم  یهز ۀده اگـر بـاردار هـم بشـود حـقّ مطالبـ      ه متعه شک یزن
ن یه در اک ،ندکدر ضمن عقد شرط  آنکهمگر  ،را ندارد -وجود داشته باشد ین حقیه چنک یصورت

 صورت مطابق شرط عمل خواهد شد. 

1353 مسئلۀ ر در مگ ،برندیگر ارث نمیاز همد اندردهکه با هم ازدواج موقّت ک یزن و شوهر
د مطـابق شـرط عمـل    یل باکن شیه در اکرده باشند که در ضمن عقد ارث بردن را شرط ک یصورت
شـان گرفتـه شـود، البتّـه اگـر      یت ایگر مصالحه شـده و رضـا  ید ۀبا ورثآنست که  اطیاحت یول ،شود
 برد. یاح دائم، ارث مکفرزندان از ن ۀبقیا آمده باشد مانند یاز آنان به دن یفرزند
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1359 مسئلۀ کبـا متعـه را تـر    یکـ یش از چهار ماه، نزدیز شوهر حق ندارد بیموقت ناح کدر ن 
 کمخصوصاً اگر تـر  -نباشد یاگر اقو األحوطعلیگر یو در زنان د األقویعلیدر زن جوان  -ندک

ت یـ ، شوهر موظّف است حقوق آنان را رعاتلان ازدواج مطابق عدیدر ا .آن موجب وقوع زنا شود
 به زنان متعه نشود.  یحافند و مواظب باشد ظلم و اجک

1351 مسئلۀ نـد  کشـود، اگـر در ضـمن عقـد شـرط      یمـ  یسکه با ازدواج موقّت همسر ک یزن
گر را ید یلذّتها یکیر از نزدیح است و شوهر غیند، عقد و شرط هر دو صحکن یکیشوهر با او نزد

 ند. ک یکیتواند با او نزدیم شد، شوهر یاگر زن بعداً راض یتواند از او ببرد ولیم

1351 مسئلۀ رون رفـتن او  یب ن برودیحقّ شوهر از ب غه شدهیه صک یزنرون رفتن یر به سبب باگ
 آنسـت  دیکاط ایاحت یندارد ول یاگرچه ظاهراً مانع ،رودین نمیاگر حقّ شوهر از ب یول ،حرام است

 رون نرود. یشوهر از خانه ب ۀاجازه بدون ک

1355 مسئلۀ  الغ خود را بـه عقـد   ر بیغ ۀا نویتوانند دختر یمحرم شدن م یبرا یا جد پدریپدر
عقد به مصـلحت بچّـه   اینکه  نند به شرطکا پسر نابالغ خود عقد ینوه  یرا برا یا زنیدرآورند  یسک

ا دختر نابـالغ بـه حـد اسـتمتاع     یه پسر کقرار دهند  یاد مدّت را به گونهیباشد، لذا با ییبوده و عقال
  ست.ین یین عقد دو سه ساعته نابالغ عقد عقالیبرسد، بنابرا

1356 مسئلۀ رده کـ  یکـ ین صورت اگر نزدیغه را ببخشد در ایص ۀماند یتواند مدّت باقیمرد م
 بپردازد.  راآن د نصفیرده باکن یکید تمام مهر را بدهد و اگر نزدیباشد، با

1353 مسئلۀ ا یـ مدّتش تمام شـده   -ه به عقد موقّت خود درآورده استکرا  یتواند زنیمرد م
اگرچه هنـوز عـدّه او تمـام نشـده      ،دائم خود درآورد را به عقد -ده استیمدتش را بخش ۀماند یباق

 ست. یح نیردن او صحکده، عقد دائم ینبخش راآن است و یباق یزیاگر از مدّت چ یول ،باشد

1358 مسئلۀ ند و مرد او را کغه ین او را صیه به مبلغ و مدّت معکند کل یکرا و یمرد یاگر زن
نـد، پـس از   کغه یه گفته شـده، او را صـ  ک یتر آن مبلغ و مدّیبه غاینکه  ایبه عقد دائم خود درآورد 

 ح وگرنه باطل است. ید، اگر اجازه داد صحیزن فهم آنکه

  
 ه ازدواج با آنها حرام استک یزنان

 ندهست مه محرک یزنان -الف
1352 مسئلۀ نـد از:  زنـان محـرم عبارت   .ند، حرام اسـت هست من محره به انساک ییازدواج با زنها
هـر چـه   و  بـرادر  خواهر و دختـر  خواهر، دختر ؛تر روندنییه پاجه و هر چی، نوه، نتمادربزرگمادر، 

 ؛و هر چه بـاالتر رونـد   مادربزرگ و پدربزرگمادر و پدر و  ۀعمه، خاله، عمه و خال ؛روند تر نییپا
ا نشـود و مـادر او و مـادر مـادر او،     یـ عروس، زن پدر، مادرزن، چه آن زن مورد دخول واقع بشـود  

را به عقـد خـود درآورده و بـا او     یه انسان وک یزن یو پسر یدختر ۀنودختر و  ؛روند ترهرچه باال
چه موقع عقد وجود داشته باشند و  ؛شوندیتر روند به او محرم منییهر چه پا و رده استک یکینزد
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ر دادن هـم حاصـل   یت در اثـر رضـاع و شـ   یـ ه محرمکـ اسـت   یادآوریند. الزم به یایا بیچه بعد به دن
 عدها گفته خواهد شد. ام آن بکه احکشود یم

1360 مسئلۀ توانـد بـا   یه در عقـد اوسـت، نمـ   کـ یرده مـادام کـ خود عقد  یه مرد براکرا  یزن
ن یـ ا مدّت او را ببخشـد، در ا یردن، طالقش دهد ک یکیقبل از نزد آنکهمگر  ،ندکدخترش ازدواج 

 ند. کتواند با دخترش ازدواج یصورت م

1363 مسئلۀ  نـد و  کب یکـ ینزد یچه با و -ا موقّتیدائم  -ندکخود عقد یرا برا یزن یسکاگر
ند و ازدواج بـا آنـان حـرام    او محرم هاو هرچه باال روند، ب مادر و یپدر مادربزرگند، مادر، کچه ن
 است.  یابد

1369 مسئلۀ  برونـد  نییهر چه پـا  یپسر ۀشوهر هر چه باال روند و پسر و نو پدربزرگپدر و- 
 ند. ن محرمبه زن انسا -ندیایا بیا بعد به دنیموقع عقد وجود داشته باشند 

1361 مسئلۀ داشته باشد،  یا از او جدا شده است، دختریرده که فوت ک یاگر زن از شوهر قبل
 یاگـر دختـر  اینکه  ماک ،ندکاست عقد  یگریه از زن دکپسر خود  یبرا راآن تواندیم یشوهر فعل

 ند. کخود عقد  یز برایتواند مادر دختر را نیند، مکپسر خود عقد  یرا برا

  
 خواهر همسر -ب

1361 مسئلۀ ه آن زن کـ ینـد مـادام  کعقد  -ا موقتیدائم طور به -خود یرا برا یزن یسکگر ا
 ند. کتواند با خواهر او ازدواج یدر عقد اوست نم

1365 مسئلۀ  یتاب طـالق خواهـد آمـد، طـالق رجعـ     که در ک یبیزن خود را به ترت یسکاگر 
بعد گفتـه خواهـد    هک-نیدر عدّه طالق با یول ،ندکتواند با خواهر او ازدواج ین عدّه نمیدهد، در ب

 یزنـ  دۀدر عـ چنین هم شود و کاگرچه بهتر است آن هم تر ،ندارد یازدواج با خواهر او مانع -شد
 ند. کازدواج ن یاو درآمده است، با خواهر و یه با عقد موقت به همسرک

  
 دختر خواهر و دختر برادر همسر -ج

1366 مسئلۀ بـرادر او ازدواج   ا دختـر یـ همسرش، با دختـر خـواهر    ۀاجازتواند بدون یانسان نم
نشـد،   یهمسرش انجام داد و پس از عقد، همسـرش راضـ   ۀاجازن عمل را بدون یا یسکند و اگر ک

 یو ۀاجـاز اگرچه بهتر اسـت پـس از    ؛ح استیصح ح اجازه دهدیصرطور به عقد باطل است و اگر
لـوم شـود   مع یوت وکاگرچه از س ،ندکت نیح اعالم رضایصرطور به دوباره عقد را بخوانند و اگر

 یهمسرش را طـالق دهـد و از و   ۀا برادرزادیه خواهر زاده ک آنست اط الزمیاست، احت یباطناً راض
 ند. کح، ازدواج یصرطور به ت از همسرشیسب رضاکجدا شود و پس از 

1363 مسئلۀ  ست. یهمسر شرط ن ۀاجازند و کزن خود ازدواج  ۀخال ایانسان حق دارد با عمه 

  
 ه در حال عدّه استک یزن -د
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1368 مسئلۀ یدار را بـرا سـت و اگـر زن عـدّه   یز نیاست جـا  یگرید ۀه در عدک یازدواج با زن 
او تمام نشـده   ۀه عدکدانسته یشان میاز ا یکیا یاند دانستهیه هر دو مک یند در صورتکخود عقد ب
هم عالم به موضوع و هم عالم به  یعنی -ه عقد زن در حال عدّه حرام استکاند دانستهیز میبوده و ن

اگر بعد از عقد  یند حتّکتواند با او ازدواج یشود و نمیابد بر آن مرد حرام مطور به آن زن -مکح
شود، چـه زن و مـرد   یم یز زن بر او حرام ابدیرده باشد نک یکیرده باشد و اگر نزدکن یکیبا او نزد

 عالم باشند و چه جاهل. 

1362 مسئلۀ  حال عدّه، ازدواج بـا او  در نداند اینکه  ایه زن در حال عده است کاگر مرد نداند
زاده اسـت و  د، حـالل یـ ایا بیـ ز از آنان به دنین یاز نداند و بچّهیند و زن نکحرام است و با او ازدواج 

دانسـته در حـال   یاگر زن مـ  یول .شودیبر آن مترتّب م یشرعاً فرزند هر دو است و تمام آثار شرع
ا آمده، بچّه یدانسته و بچّه به دنیمرد نم یول ،دانسته عقد در حال عدّه حرام استیز میعدّه است و ن

از مـادر ارث   یاز نظر ارث یول .را نسبت به پدر دارد یفرزند یشرعاً ملحق به پدر است و آثار شرع
شـوند و  یمـ  یبرد و چون دخول شده است، در هر صورت عقد باطل است و بر هم حـرام ابـد  ینم

 یرمت عقد در حال عده جاهـل باشـند و بعـد از اجـرا    اگر زن و مرد هر دو نسبت به اصل عدّه و ح
 ابد. یینم یحرمت ابد یردن، متوجّه شوند، عقد باطل است ولک یکیعقد بدون نزد

1330 مسئلۀ یز است و در صـورت یند جاکخود اوست بخواهد ازدواج  ۀدّه در عک یاگر با زن 
 ست. ین د الزمیند و عقد جدکیت میفاکباشد، همان قصد رجوع  یطالق رجع ۀه در عدّک

1333 مسئلۀ د تفحص شود و یام چون سخن او خالف اصل است باائسه شدهید یبگو یاگر زن
سـتم،  ید در عـدّه ن یـ ا بگویـ د شوهر ندارم و یاگر بگو یرد ولکاو را قبول  یشود ادّعایبدون آن نم

 حرفش قابل قبول است. 

1339 مسئلۀ یبـه و  راآن ه متعـه بـوده و شـوهرش مـدّت    کـ  یانـد و زنـ  ه طـالق داده کرا  یزن 
ه هنگـام عقـد   کند ک کند و بعد شکازدواج  یا مدّت او تمام شده، اگر پس از مدّتیده است یبخش

ه احتمال دهـد در حـال عقـد متوجّـه     ک یا نه، در صورتیخارج شده  یشوهر قبل ۀشوهر دوّم، از عدّ
 ند. کخود اعتنا ن کبوده است، به ش

1331 مسئلۀ  وده و چـه  بـ  دارچـه بدانـد او شـوهر    -نـد کازدواج ب یداربـا زن شـوهر   یسکاگر
او حـرام   ین زن بـرا یـ دار بوده، واجب است از او جدا شـود و ازدواج بـا ا  اگر بفهمد شوهر -نداند
اگرچه نداند  ،شودیم یرده باشد حرام ابدک یکیرده باشد و اگر نزدکن یکیاست، اگرچه نزد یابد

 دار بوده است. زن شوهر

1331 مسئلۀ بر شوهر خود حرام  یول ،است یننده حرام ابدکدار زنا دهد، بر زنا اگر زن شوهر
بمانـد بهتـر اسـت شـوهرش او را      یند و به همان حال باقکتوبه نچنانچه  ند وکد توبه یشود و باینم

 طالق دهد و در صورت دخول تمام مهر و در صورت عدم دخول نصف مهر را به او بپردازد. 

1335 مسئلۀ ده و دار بـو د آن زن شـوهر یبگو یسکند و پس از آن کازدواج  یاگر انسان با زن
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 ،شـود یدار بوده است، حرف زن قبـول مـ  ه شرعاً ثابت نشود زن شوهرک یر شود، در صورتکزن من
دار بـوده و در  ه زن شوهرکند کدا ینان پیاطم یگریا از هر راه دیس کانسان از سخن آن  آنکهمگر 

 طالق بدهد.او را ه مرد ک آنست اط واجبین صورت احتیا

  
 رده استکه با او زنا ک یدارزن شوهر -و

1336 مسئلۀ  طـالق   ۀا در عـدّ یشوهر دارد  می داند هک یبا زن از روی علم و آگاهی یسکاگر
بنابر قولیکه به مشهور نسبت داده اند آن زن بر او حرام ابدی می شود اگرچـه   ند،کاست زنا  یرجع

دلیل قابل استنادی بر حرمت ابدی وجود ندارد، بنابراین اگرچـه طـرف مرتکـب گنـاه کبیـره شـده       
ه کـ  یاگر بـا زنـ   یول ولی حرمت ابدی دلیل ندارد، اگرچه قول مشهور مطابق با احتیاط است.است 
شود و بعد از تمام شـدن عـده   ینم یحرام ابد بدون تردید ند،کزنا  ن استیا طالق بایمتعه  ۀدر عدّ

 ند. کاگرچه بهتر است با او ازدواج ن ،ندکتواند او را عقد یم

  
 رده باشد که با مادر آنها زنا ک یه در صورتا دختر عمّیدختر خاله  -ز

1333 مسئلۀ  نـد، بـا مـادر آنهـا     کا دختـر عمـه، ازدواج   یه با دختر خاله کقبل از آن  یسکاگر
چ یشـوند و بـه هـ   یمـ  یاط دختر عمّه، بر او حرام ابدیند، دختر خاله و بنا بر احتکرده زنا کنا یخدا

با  یکیند و قبل از نزدکا دختر عمّه را عقد یه ه اگر دختر خالکند، بلکتواند با آنان ازدواج یوجه نم
 اط با طالق جدا شود. یند، بنا بر احتکآنها با مادرشان زنا 

  
 رده استکه با او زنا ک یدختر و مادر زن -ح

1338 مسئلۀ  ند، ازدواج با دختـر و  کز است، زنا یه ازدواج با او حالل و جاک یبا زن یسکاگر
نـد، آن زن  کا مادرش زنا یبا آن زن، با دختر  یکیج و نزداگر پس از ازدوا یمادر او حرام است ول

ح، یات صـح یـ ان هر دو دسته از رواین باب مختلف است و در میات در ایشود و روایبر او حرام نم
ن اگر پس از عقد و قبل از یاند، بنابراه مشهور گفتهک آنست اطیف وجود دارد، راه احتیموثّق و ضع

 با طالق از آن زن جدا شود. آنست که  اط الزمیند، احتکزن زنا ، با مادر و دختر آن یکینزد

  
 رده است که با او لواط ک یسکمادر و دختر  -ط

1332 مسئلۀ ننـده حـرام اسـت، اگرچـه     که لواط داده، بـر لـواط   ک یمادر، خواهر و دختر پسر
ر م ظهور دکن حیننده رجل است و اکات در لواط یلواط دهنده بالغ نباشد و چون ظاهر عبارت روا

، اگـر او هـم   آنسـت  دیکاط ایننده بلوغ شرط است اگرچه احتکه در لواط ک آنست بالغ دارد، اظهر
رده است، پـس از اطـالع   کاز آنان ازدواج  یکیگر با طالق جدا شوند و اگر با یبالغ نباشد، از همد

، بـه  یت اجتمـاع یـ ثیحفـظ آبـرو و ح  خـاطر  بـه  اگر  یبه طالق ندارد ول یازید از او جدا شود و نیبا
 ندارد.  یبیبدهد، ع یحسب ظاهر طالق صور
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1380 مسئلۀ  ند وک یکیند و با او نزدکازدواج  یسکا دختر یا خواهر یاول با مادر  یسکاگر- 
اگـر عقـد    یشود ولـ یننده حرام نمکند، آن زن بر لواط کلواط  یسکپس از آن با  -ردهکنا یخدا
از آن زن بـا طـالق   آنست کـه   اطیاحتند کردن، لواط ک یکیرده باشد و پس از عقد و قبل از نزدک

دوبـاره بـا آن زن ازدواج   آنست که  اطیزنش را طالق داد احت یجدا شود و در فرض اول اگر زمان
 ند. کن

1383 مسئلۀ  شـود  ینمـ  یام فـوق جـار  کا گمان دارد، احی کن ندارد دخول شده و شیقیاگر
 یام فـوق جـار  کـ ه دخـول صـورت گرفتـه، اح   کـ داشـته باشـد    یینان عقالیاگر وثوق و و اطم یول
 شود. یم

  
 ه در حال احرام با او عقد بسته استک یزن -ی

1389 مسئلۀ را بداند و چه  مسئلهن یباطل است چه شخص ا یلّکطور به ازدواج در حال احرام
نـد، آن زن بـر او حـرام    کن حال باطل است و ازدواج یاگر مرد مُحرم بداند ازدواج در ا ینداند، ول

 شود. یم یابد

1381 مسئلۀ نـد  کسـت ازدواج  یه در حـال احـرام ن  ک یال احرام است با مرده در حک یاگر زن
ن یسـت و در عـ  یز نیدانسته ازدواج در حال احرام حـرام بـوده و جـا   یعقد او باطل است و اگر زن م

 شود. یشه بر او حرام میهم یند، آن مرد براکحال ازدواج 

1381 مسئلۀ ف نسـا  حج احرام بسته و مُحرم شده است، طوا کانجام مناس یه براک یاگر مرد
ه بـه سـبب   کـ گـر  ید یاورد، نه زنش و نـه زنهـا  ین بجامفرده است  ۀاز اعمال حجّ و عمر یکیه کرا 

ز اگر زن حجّ برود و احرام ببنـدد و طـواف   یشوند و نیمحرم شدن بر او حرام شده بودند، حالل نم
م شد، بر شود و در هر صورت هر وقت طواف نسا انجاینسا را انجام ندهد، شوهرش بر او حالل نم

 شوند. یگر حالل میدکی

1385 مسئلۀ رده است، بدون محلل بـر شـوهر اولـش    که شوهرش سه مرتبه او را مطلّقه ک یزن
نـد، در  کازدواج  یگـر یه در باب طالق خواهد آمد بـا مـرد د  ک یطیاگر با شرا یول ،شودیحرام م
 آورد. تواند او را به عقد خود دریه شوهر دوّم او را طالق دهد، شوهر اول مک یصورت

  
 رده استک یکیه با او ازدواج و نزدک یکوچکدختر نابالغ و  -ک

1386 مسئلۀ  نـد،  کخود عقد  ینه سالش تمام شود برااینکه  ش ازیرا پ یدختر نابالغ یسکاگر
راه  )ردکـ رد و افضـا ن کـ یکـ یند و اگر با او نزدک یکیست قبل از تمام شدن نه سال با او نزدیز نیجا

سـت اگرچـه   یحـرام ن  یبا و یکیبعد از بلوغ دختر، نزدآنست که  راظه (نشد یکیض او یادرار و ح
چ یا اگر او را طالق نداد، هیند کچ وقت با او ازدواج نیه او را طالق دهد و هک آنست دیکاط ایاحت

قبـل از   یکیدر اثر نزد یعنیند کنداشته باشد و اگر افضا  یگرید ۀند اگر مفسدکن یکیگاه با او نزد
ه، بنـا بـر   یـ م نباشد، عـالوه بـر مهر  یه قابل ترمک یشود، در صورت یکیض او یو ح نه سال، راه ادرار
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د بدهـد و  یـ او را هم تا آخر عمر آن زن با ۀامل است و نفقکانسان  ۀیه همان دکافضاء،  ۀیاط دیاحت
ت قبل یدختر را به همان وضع یات جرّاحیاست و با عمل یعاد یه امروز امرکم باشد یاگر قابل ترم

سـت اگرچـه   یم حـرام ن یتـرم  دخول بـر آن پـس از بلـوغ و   آنست که  یگردانند، اقویل برماز دخو
 د بپردازد. یرا با یو ۀه و نفقیمهر، د یاط است ولیخالف احت

  
 افرهکزنان  -ل

1383 مسئلۀ  ند، چه کو مجوس ازدواج  ی، نصرانیهودیر یافر غکمرد مسلمان حق ندارد با زن
نـد  کو مجوس، ازدواج دائم  ی، نصرانیهودیاط با زنان یر احتز حق ندارد بنا بیدائم و چه موقّت و ن

افر کـ چ وجه حق ندارند به عقد مرد یزنان مسلمان به ه یندارد ول یرادیازدواج موقّت با آنان ا یول
 باشند چه نباشند. (یا نصرانی یهودیتاب )مجوس، کند چه اهل یدرآ
 

 رده استکه با او لعان ک یزن -م
1388 مسئلۀ  ابد بر آن  یند، آن زن براکط لعان یم شرع جامع شراکنزد حااگر مرد با زن خود

 نده در باب لعان گفته خواهد شد.یت لعان در آیفیکشود و معنا و یمرد حرام م
1382 مسئلۀ پس از عقد مرتد شود، دو صورت دارد:  یاگر مرد مسلمان 

بلوغ اظهار اسالم  اند و خود او بعد ازا هر دو موقع انعقاد نطفه مسلمان بودهیپدر، مادر و اینکه  -3
رده و چـه  کـ  یکـ یدر هـر حـال چـه نزد    یزن و -یمرتد فطر -رده و پس از عقد مرتد شده استک
 ۀتاب طـالق گفتـه خواهـد شـد، عـدّ     که در ک ید به آن مقداریشود و بایرده باشد، بر او حرام مکن

 ند. کشوهر  یگریتواند با دیوفات نگهدارد و پس از عدّه م

دا یار خود مسلمان شده و سپس ارتداد پیا آمده است و با اختیر مسلمان به دنیاز پدر و مادر غ -9
 ن دو حالت دارد: یا -یمرتد ملّ -رده استک

ائسـه باشـد، عقـد باطـل     ین صـورت اگـر زن   یـ ردن، مرد مرتد شود، در اک یکیپس از نزد -الف
باب طالق خواهد آمـد،  ه در کوفات نگهدارد همان طور  ۀد عدّیائسه نباشد، بایاگر زن  یلو ،است
عقـد بـه    کـه  آنسـت  رد و مسلمان شد، اظهرکزنش، توبه  ۀاگر شوهر زن قبل از تمام شدن عدّپس 

رد و مرتـد  کاگرچه بهتر است عقد را دوباره بخوانند و اگر تا آخر عدّه توبه ن ،است یقوّت خود باق
 شود. یماند عقد باطل م یباق

ائسه باشد چه ین صورت چه زن یشود، در ا یند مرتد ملک یکیبا زنش نزد آنکهمرد قبل از  -ب
 تاب حدود خواهد آمد. کام ارتداد در کاح ۀبقینباشد عقد باطل است و 

1320 مسئلۀ  صـورت  بـه   از او یانـد و بچّـه  کا آمـده، ازدواج  یـ ه از راه زنـا بـه دن  کـ  یسکاگر
 د آن بچّه حالل زاده است. یایا بیمشروع به دن

1323 مسئلۀ ینـد ولـ  کتوانـد بـا او ازدواج   یند، مکست زنا یه نه در عدّکشوهر بی یاگر با زن 
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اگـر  چنین هم ند وکرا عقد  یند و پس از توبه ویض ببیند تا زن حکه صبر ک آنست اط واجبیاحت
 ند. کت یاط را رعاید آن احتیند، باکبخواهد آن زن را عقد  یگریشخص د

1329 مسئلۀ  ند و پس از ک ند و بعد او را عقدکست زنا یه در عدّه نکشوهر بی با زن یسکاگر
 زاده است. ا حرام، آن بچّه حاللیحالل است  ۀد از نطفد و نداننیایا بیبه دن یااز آن زن بچّه یمدّت

1321 مسئلۀ  ا نفـاس  یض یه زنش در حال حک یا در حالیماه رمضان  ۀروزهرگاه مرد در حال
د حـالل  یـ ایبا یـ بـه دن  یااگر بچّه یول ،رده استکند، گناه ک یکینشده، با او نزد کاست و هنوز پا
 یاط واجب اگر اقـو یره باشد، بنا بر احتیثکمتوسّطه و  ۀتحاضاس یاگر زن داراچنین هم زاده است و

 با او حرام است. یکیردن، نزدکنباشد قبل از غسل 
 

 احکام رضاع
1321 مسئلۀ  (گفته شد محرمیتهای نسبی در اثر رضاع )شـیر دادن  1360همانطور که در مسئلۀ 

و شـیردهنده   (شود. لذا میان شیر خورنـده )مُرتضِـع  حاصل می 1933 مطابق شرایط مذکور در مسئلۀ
تمـام احکـام   آیـد و لـذا   به ترتیب زیر محرمیت به وجـود مـی   (و صاحب شیر )فحل یا پدر ()مُرضِع

یر نسب از حیث حلیت و حرمت و موارد حرمت نکاح جاری است. در این حالت محارم کودک ش
 از: خورنده از مادر رضاعی عبارتند

 ؛()مرضع زن شیر دهنده -3
 همسر زن شیر دهنده؛ -9

  ؛باشند یآنان هم پدر و مادر رضاع اینکهولو بروند  پدر و مادر همان زن هر چه باال -1
 ؛ندیآیا میا به دنیاند ا آمدهیه از آن زن به دنک ییهابچه -1
  ؛ی، چه اوالد رضاعآنان باشند ین روند، چه اوالد نَسَبییاوالد آن زن هر چه پا یهابچه -5
ر خـوردن بـا آن زن خـواهر و    یبه سـبب شـ   یعنیباشند  یخواهر و برادر آن زن اگرچه رضاع -6

  ؛مرد باشد کیر متعلّق به یش آنکهاند، مشروط بر برادر شده
 ؛باشند با شرط فوق یآن زن، گرچه رضاع ۀعمو و عمّ -3
  ؛باشند با شرط فوق یرضاع ، گرچهآن زن ۀو خال ییدا -8
 ؛تر روندنییهر چه پا و ر متعلّق به آن شوهر استیه شکشوهر آن زن  یو رضاع یاوالد نسب -2
 ؛روند ترهرچه باالو متعلق به اوست،  ریه شکمادر شوهر  پدر و -30
  ؛باشند یر متعلّق به اوست، اگرچه رضاعیه شکخواهر و برادر شوهر  -33
 یعلّق به اوست، هـر چـه بـاال رونـد اگرچـه رضـاع      ر متیه شکشوهر  ییعمو، عمّه، خاله و دا -39

شـوند و در  یر دادن محـرم مـ  یشـ  ۀواسـط به ه در آنها کوجود دارد  یگریموارد دچنین هم باشند؛ و
 .شدان خواهد یب یبعد مسائلضمن 
1325 مسئلۀ توانـد  ینمـ  کودکـ ر دهد، پدر آن یش 1933 مسئلۀط یرا با شرا یکودک یاگر زن
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 اطیـ ه احتکـ بل ،نـد کازدواج  ر متعلّق بـه اوسـت  یه شک یشوهر یاز با دخترهیآن زن و ن یبا دخترها
نـد، امـا بـا    کز ازدواج نیر متعلق به اوست نیه شکشوهر  یرضاع یبا دخترها کودکه پدر ک آنست
ند و آن نوع کاگرچه بهتر است با آنان هم ازدواج ن ،ندکتواند ازدواج یآن زن م یرضاع یدخترها
 د به آنان نداشته باشد. ش داریه انسان به محرمهاکنگاه 

1326 مسئلۀ ه شوهر دختـرش  کرا  یاد، بچّهیآیم 1933 مسئلۀه در ک یطیمطابق شرا یاگر زن
شود یبچّه خودش م یهمسرش خواهر رضاعاینکه  لیبه دل دهد، شوهر دخترر بیگر دارد شیاز زن د

 -هم اسـتدامتاً   هم ابتدائاً و -یو ازدواج با وبوده خود آدم  ۀم بچّکدر ح هم بچّه یو خواهر رضاع
گر است، یه از شوهر دکپسرش  ۀاگر زن به بچیشود. ولیحرام است، پس زنش به خودش حرام م

ر دهنـده  یه مادر همان بچّه است بر شـوهر زن شـ  کر دهد، زن پسرش یه خواهد آمد، شک یطیبا شرا
 شود. یر است، حرام نمیه صاحب شک

1323 مسئلۀ ّ1933 مسـئلۀ ه در کـ  یطیتر با شـرا ر پدر همان دخیدختر خود از ش ۀاگر زن به بچ 
ر دهنده یه داماد همان زن شکه مادر بچّه باشد، بر شوهر خود کر بدهد، همان دختر یخواهد آمد، ش
شـود،  یم یر دادن بچّه دختر با همان دختر برادر و خواهر رضاعین شیشود، چون با ایاست حرام م

ش اسـت،  یه همسر شـوهر خـو  کهراً دختر م همان بچّه است و قکبچّه در ح یبرادر و خواهر رضاع
 ش حرام است. یشود و ازدواج ابتدائاً و استدامتاً با فرزند خویمانند فرزند او م

1328 مسئلۀ  رخوار شـوهر آن  یشـ  کودکـ شـود،  یمحسوب مـ  یه نامادرکاگر زن پدر دختر
ختـر  گـر او، آن د یا از زن دیاز همان دختر باشد  کودکر دهد، چه آن یط معتبره شیدختر را با شرا

شوند یم یخواهر و برادر رضاع کودکب دختر با آن ین ترتیشود چون به ایبر شوهر خود حرام م
 م فرزند شوهر خواهد بود و ازدواج با فرزند حرام است. کو در ح

1322 مسئلۀ کودکـ  یبـا خـواهران نسـب    یول ،محرم است کودک یبرا کودک یپدر رضاع 
بـه   یشـان پـدر رضـاع   یاوالد خوچنـین  هم نـد و کاگرچه بهتر اسـت بـا آنـان ازدواج ن    ،ستیمحرم ن

 شوند. یمحرم نم کودکخواهران و برادران آن 

1900 مسئلۀ محـرم   کودکـ ر دهـد بـه بـرادران آن    یط مقـرّره شـ  یرا بـا شـرا   یکودک یاگر زن
 شوند. یمحرم نم کودکشان آن زن به برادر و خواهر آن یز فرزندان و خویشود و نینم

1903 مسئلۀ  نـد، دختـر او را   ک یکـ یو بـا او نزد  ندکازدواج  یدختر یبا مادر رضاع یسکاگر
رده کـ ن یکـ ینزد یاگرچـه بـا و   ،نـد کازدواج  یبا دختر یسکند و اگر کخود عقد  یتواند براینم

 ند. کاو ازدواج  یتواند با مادر رضاعیباشد، نم

1909 مسئلۀ توانـد بـا آن   یامل داده است، نمـ کر یش یاو به دختر مادربزرگا یه مادر ک یسک
ن یر داده اسـت؛ بنـابرا  یر پدر به او شیانسان از ش یه نامادرک یبا دخترن چنیهم ند وکدختر ازدواج 

ر یعاقد، از ش یا نامادریو  مادربزرگا یند بعد مادر کخود عقد  یرا برا یرخواریدختر ش یسکاگر 
 شود. یر دهد عقد باطل میعاقد، آن دختر را ش
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1901 مسئلۀ امل داده، کر یبه او شر برادرش یا زن برادر انسان از شیه خواهر انسان ک یبا دختر
اگـر  چنـین  هم شـود و یعمو محسوب مـ  یو در دوّم ییرد چون در فرض اول داکشود ازدواج ینم

تـوان ازدواج  ، با او نمـی ر بدهدیبرادر انسان آن دختر را ش ۀا نویخواهر  ۀخواهر زاده، برادر زاده، نو
 شود. یو در فرض دوم عمو محسوب م ییچون در اول دا کرد،

1901 مسئلۀ ند و از کانتخاب  یگریر دهد و بعداً شوهر دیش یکودکاز شوهر خود به  اگر زن
شـوند چـون   یگر محرم نمـ یبا همد کودکر دهد، آن دو یش یگرید کودکر شوهر دوّم هم به یش
 نداشته باشند.  به همنند و نگاه محرمانه کگر ازدواج نیاگرچه بهتر است با همدر واحد نبوده است، یش

1905 مسئلۀ  آن همـۀ  امـل بدهـد،   کر یرا شـ  کودکـ ن یشـوهر چنـد   کیر یزن از ش کیاگر
ن زن یچنـد  یسکاگر چنین هم شوند ویر داده، محرم میه شک یبه آن زنچنین هم ان به هم وکودک

ان بـه  کـ ودکآن همـۀ  امـل دهنـد   کر یرا شـ  یکودکـ ط مقرّره یدام از آنان با شراکداشته باشد و هر 
 شوند. یآن زنها، محرم مهمۀ ر است و به یه صاحب شکگر و به آن مرد یهمد

1906 مسئلۀ گر و یامل دهد، آن دو با همدکر یرا ش یشوهر، پسر و دختر کیر یاز ش یاگر زن
خـواهر و بـرادر آن   یولـ  ،شوندیر است، محرم میه صاحب شکر داده و با شوهر یه شک یسکبا آن 

 نند. کگر ازدواج نیدکیبهتر است با  ، گرچهشوندیدختر به خواهر و برادر آن پسر محرم نم

1903 مسئلۀ امل دهـد، بـر آن زن حـرام    کر یل را شیاز افراد ذ یکیر شوهر خود یاگر زن از ش
 ند: کاط یشود، اگرچه بهتر است احتینم

 ۀبـرادر زاد  -1زن،  ییدا و اوالد عمو -1زن،  ۀو خال ییعمو، عمّه، دا -9برادر و خواهر زن،  -3 
 ۀو خالـ  یـی عمـو، عمّـه، دا   -3ا شوهر، یزن  ۀخواهر زاد -6خواهر شوهر خودش،  ایبرادر و  5زن، 

 گر شوهرش. یزن د ۀنو -8شوهر زن، 

1908 مسئلۀ شود اگرچـه  یامل داده، به خود آن شخص محرم نمکر یش یسکه به برادر ک یزن
 ند. کبهتر است با او ازدواج ن

1902 مسئلۀ امل بدهـد آن زن بـه آن شـخص    کر یش یسک ۀا دختر خالیبه دختر عمّه  یاگر زن
 ند. کست با او ازدواج نشود اگرچه بهتر ایمحرم نم

1930 مسئلۀ  ر خـوردن  یه بـه سـبب شـ   کـ  ییهمسـر خـود بـا زنهـا     ۀاجازانسان حق ندارد بدون
توانـد بـا دختـر خـواهر مـادر و      یز نمـ یـ نـد و ن کهمسرش شده اند، ازدواج  ۀا برادر زادیخواهرزاده 
 ند. کاط واجب ازدواج یرده، بنا بر احتکلواط  یه خودش با وک یپسر یرضاع مادربزرگ

1933 مسئلۀ  ۀاجـاز توانـد بـدون   یبـرد، مـ  ین نمـ یر دادن حقّ شوهر را از بـ یزن به سبب شاگر 
ه به سبب کر دهد یرا ش یاست و حق ندارد بچّهیز نین جایر دهد، بنابرایرا ش یگریشوهر، بچّه فرد د

 شود. یآن به شوهر خود حرام م

1939 مسئلۀ اگـر دو  ن یند، بنابراکباشند، ازدواج  یتواند با دو خواهر اگرچه رضاعیانسان نم
ا مجهـول  یوقت بوده  کیند، اگر عقد هر دو بعد از عقد بفهمد آن دو زن خواهرند و کزن را عقد 
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بعـداً   یگـر یجلـوتر و د  یکـ یه کاط واجب هر دو باطـل اسـت و اگـر معلـوم باشـد     یاست، بنا بر احت
 باطل است.  یح و دوّمیصح یخوانده شده است، عقد اوّل

1931 مسئلۀ  را یر خـوار یتواند دختـر شـ  یمحرم شود مبخواهد زن برادرش بر او  یسکاگر- 
ه گفته خواهد شد، زن بـرادرش بـه   ک 1933 مسئلۀط یند با شراکخود عقد  یبرا -باشد ییاگر عقال

ن یشود چون شوهر دختر در ایدختر خوانده باطل م یه براکن صورت آن عقد یر بدهد، در ایاو ش
ه کـ زنـش،   شود مـادر یو زن برادرش م یشگیشود و بر او محرم و حرام همیز میاو ن یحالت عمو

 رد. یرد و چه نگیاست چه دخول صورت بگ یشگیانسان محرم و هم حرام هم یهم برا

1931 مسئلۀ ن است اشتباه کرا ممینند زکز یپره یکودکر دادن به هر یمستحب است زنان از ش
 نند و موجب ازدواج دو محرم با هم شوند. ک

1935 مسئلۀ  گر یشوند بـه همـد  یشاوند میخور خوردن محرم و یه با شک یسانکمستحب است
 یشان نسبیه انسان با خوکیشاوندیبرند و حقوق خاص خویگر ارث نمینند اگرچه از همدکاحترام 
 ست. یثابت ن یشان رضاعیخو یدارد برا

  
  استت یمحرم موجبه ک یر دادنیط شیشرا

1936 مسئلۀ ر را داشته باشد: یط زیه شراکشود یعلّت محرم شدن م یر دادنیش 

 ده ندارد. یر بخورد، فایر زن زنده را بخورد پس اگر از پستان زن مرده شیش کودک -3

ده آن اسـتفا  از کودکـ دا شـود و  یر پیدن پستان شیکم ۀواسطبه مان باشد پس اگر یر از زایش -9
 آورد. یند حرمت نمک

ه ا آمـده بـ  یـ ه از زنـا بـه دن  کـ را  یکودکـ ر ین اگر شـ یبنابرا ،ر آن زن از ازدواج حالل باشدیش -1
 شود. یمحرم نم یسکر یآن ش ۀواسطبه گر بدهد ید یکودک

 یرده و در گلـو کـ شـه  یر را در شین اگـر شـ  ید و بخـورد بنـابرا  کـ ر را از پستان بمیش کودک -1
ند، حرمـت آور اسـت و   کدن از پستان مادر صدق یکجه ندارد، اگر عرفاً عنوان میزند نتیبر کودک

 عدم حرمت است.  باشد، اصل کوکده ندارد و اگر مشیاالّ فا

 قـدر آنه مخلوط بـوده  ک یزیآن چ آنکهمگر  ،گر مخلوط نباشدیز دیر خالص بوده و با چیش -5
 ر گفته شود. یگردد و عرفاً ش کر مستهلیه در شکم باشد ک

 یگـر یرد و بعد از آن شـوهر د یر دهنده طالق بگین اگر زن شیشوهر باشد، بنابرا کیر از یش -6
بماند و  یه از شوهر اوّل داشته باقک یریدن شییدوّم باردار شود و تا موقع زاند و از شوهر کانتخاب 
بدهـد، آن   یکودکـ ر شـوهر دوم بـه   یمان از شیر شوهر اوّل و بعد از زایدن از شییقبل از زا یمقدار

 شود. یمحرم نم یسکبه  کودک

اط یـ گردانـد، احت ه خورده را برنگردانـد و اگـر هـم بر   ک یریبچّه به سبب مرض و مانند آن ش -3
رده و نگـاه  کشدند، با او ازدواج نیر با او محرم میخوردن آن شخاطر به ه ک یسانک، آنست واجب
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 نند. کمحرمانه به او ن

گـر و  یر زن دیش آنکهوسته و بدون یمتّصل و پطور به شبانه روز کیا یپانزده مرتبه و  کودک -8
ا یـ ر شـود و  یر سـ یه با آن شک یر بخورد طوریش ن خورده باشد، از آنین بیرا در ا یگرید یا غذای

ده ییم شده و گوشت به بدنش روکر استخوانش محیاز آن ش کودکند یه بگوکر بخورد یش قدرآن
ه به سـبب  ک یسانکآنست که  دیکاط مستحب ایر بدهند احتیش کودکاست و اگر ده مرتبه هم به 

 ند. نیندازنگاه محرمانه به او نند و کشوند با او ازدواج نیر خوردن به او محرم میش

 راآن از یا مقـدار یـ ر ین اگر تمام شیر را در مدّت دو سال اول و دوم بخورد بنابرایش کودک -2
ر دهنده یدن زن شییاگر از زمان زا یشود ولیندارد و موجب حرمت نم یبعد از دو سال بخورد اثر

اط یـ ر بدهـد، بنـا بـر احت   یرا شـ  یکودکـ  بماند و با آن یرش باقیهنوز ش یش از دو سال بگذرد ولیب
رده و نگـاه  کـ شوند با او ازدواج نیر به او محرم میه به سبب آن شک یسانکنباشد  یواجب اگر اقو
 نند. کمحرمانه به او ن

1933 مسئلۀ ه در مدّت سال اول و دومکدارد  کش یر داده است ولیش یکودکبه  یاگر زن- 
شـه  یاط همیـ ل بر عـدم حرمـت اسـت اگرچـه احت    ب اثر ندهد و اصیا پس از آن، ترتیبوده  -نیحول
 نشود.  یگریاط دیه مستلزم خالف احتک یمطلوب است در صورت یامر

1938 مسئلۀ ر زن یان شـ یـ د در آن میـ خورد نبایرا م یر زنیشبانه روز ش کیه ک یوقت کودک
ر ین شـ یند در بـ یه نگوک یت و مانند آن بخورد تا حدّیوکسیغذا، بیمکاگر  یرا بخورد ول یگرید

ر یه پانزده مرتبـه شـ  ک یوقتچنین هم ال ندارد وکر خورده، اشیر از شیغ یگریز دی، غذا و چخوردن
ر یرا بخورد و در هر دفعه بدون فاصله شـ  یگریر زن دین پانزده مرتبه شید در بیخورد، نبایرا م یزن
 کیـ  پستان به دهان گرفتن تا انتها یه از ابتداک یطوربهث، کم یمکدن و یشکامل بخورد، نفس ک

 ندارد. ی رادیبار حساب شود، ا

1932 مسئلۀ  ر دهـد  یرا مثالً هشت مرتبه ش کودکاز آنها  یکیدو زن داشته باشد و  یسکاگر
 شود. یمحرم نم یسکر به ین شیبا ا کودکهفت مرتبه، آن  یگریو د

1990 مسئلۀ شود: یر خوردن، به دو راه ثابت میت به سبب شیمحرم 

 د.یآدست به  ینان عادّیا اطمی ین وجدانیقیآنان  ه از گفته و إخبارک، یابا خبر دادن عدّه -3
ه آنـان  کـ  یمـرد و دو زن عـادل، در صـورت    کیا یا چهار زن عادل و یشهادت دو مرد عادل  -9
 آنکـه نـد مگـر   یز بگوین راآن اتیگفته شد بدانند و خصوص 1933 مسئلۀه در کر دادن را یط شیشرا

 ۀندارنـد و نحـو   یده هـم اختالفـ  یـ عق جهـت از  داننـد و یط را مـ یه شـهود تمـام شـرا   کـ معلوم باشد 
ن صـورت الزم  یـ ده مخالفـت ندارنـد، در ا  یعق جهتاست و با مرد و زن هم از  یکیشهادتشان هم 

 ط را شرح دهند. یست تمام شراین

1993 مسئلۀ ا یـ ر خـورده  یه علت محرم شدن است شک یبه مقدار کودکه کنند ک کاگر ش
شـود اگرچـه   یمحـرم نمـ   یسـ کبـه   کودکـ ر خورده، یه به آن مقدار شکا گمان داشته باشند ینه و 
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 است.  خوباط یاحت

 

 ام آنهاکفرزند و احهمسر، حقوق پدر، مادر، 
 ام آنکنفقه و اح -الف

1999 مسئلۀ گـر  ین مناسـب و مخـارج د  کن مسـ ی، تـأم ک، پوشـا کنفقه عبارت است از خورا
 یسانکد و آن شویواجب م ین نوع نفقه در فقه در مواردیه در حدّ متعارف الزم است. اک یزندگ

ه کهستند  یسانکشوند و آنان یده مینام« واجب النّفقه» یه نفقه آنان واجب است در اصطالح فقهک
 اند: ست و افراد واجب النّفقه سه دستهد بر انسان واجب ایآیه مک یبیمخارج آنان به ترت

 رده است. کعقد، شرط نفقه  یه موقع اجراک یا زن موقّتیزن دائم  -الف

 ز پدران و مادران آنان هر چه باال روند. یر و مادر و نپد -ب

 ن روند. ییپسر و دختر و اوالد آنان هرچه پا -ج

1991 مسئلۀ گـر ماننـد بـرادر،    یشـاوندان د یگفته شد، خو پیش مسئلۀه در ک یار از سه دستهیغ
ر ه اگکستند، اگرچه مطلوب و مستحب است یو خاله و مانند آنها واجب النفقه ن ییخواهر، عمو، دا

 شه آنان را در نظر داشته باشد. یشان را بدهد و همیا ۀداشته باشد، نفق ییمند باشند و انسان تواناازین

1991 مسئلۀ واجـب   یگـر وقتـ  ید ۀدو دسـت  ۀگذشـت، امـا نفقـ    1391 مسئلۀزن در  ۀام نفقکاح
، ییار را نداشـته باشـند و انسـان عـالوه بـر توانـا      کـ سـب و  ک ییه خودشـان مـال و توانـا   کـ شود یم

ن فـرد مخـارج   یتـر کیـ بعد خواهد آمـد نزد  مسئلۀه در ک یبیا به ترتین فرد به آنها باشد یرتکینزد
 آنان را ندهد.

1995 مسئلۀ اجماع شده یادّعا یه نزد بعضکاوالد بر پدر و پدران او نزد مشهور فقها، بل ۀنفق- 
بـر  هـم  اوالد، پدر بر جـد و جـد    هواجب است. در دادن نفقه ب -ترندکیدام نزدکه هر ک یبیبه ترت
در  ،فـه نداشـته باشـند   یانجـام وظ  ییا توانـا ینباشند  هااز آن یکچیاگر ه .ذا تقدّم دارندکجد و هپدر
پرداخـت نفقـه را    ییا توانـا یـ نباشـد  هـم  اگر مـادر   .مادر واجب است نفقه را بپردازد صورت برنیا

 مادرِچنانچه  شد،ان نداشته باکن امیم شرع و عدول مؤمنکندهد و رجوع به حااینکه  اینداشته باشد 
اً کمشتردادن نفقۀ اوالد،  ز داشته باشند، ین ییپدر، پدرِ مادر و مادرِ مادر، هر سه وجود داشته و توانا

آنان  ۀر و ندار باشند، نفقیاگر پدر و مادر انسان، فق همچنین .شودیواجب م بر آنها یمساوطور به و
ن رود ییهر چـه پـا   ،طبقات ارثترتیب به  ته باشند،شدا ین مالکّه تمکشان یز فرزندان ایبر اوالد و ن

 یسـ کاگـر   .پدر و مادر بر آنان واجب اسـت  ۀ، نفقیا دختریباشند  یاوالد پسرخواه واجب است. 
طـور  بـه  او را ۀبر آنان واجـب اسـت نفقـ   و هم فرزندش،  شته باشددا ییهم پدرش توانا ور باشد یفق

 یمسـاو طـور  بـه  شانیر هم فرزند دارد و هم مادر، ایز اگر شخص فقیبپردازند و ن کو مشتر یمساو
واجب است  شر بر پدریفق ۀر هم پدر دارد و هم نوه، نفقیفقشخص او را بدهند و اگر آن  ۀد نفقیبا

 شاو بـر مـادر   ۀرد و مادرش هـم زنـده اسـت، نفقـ    نوه دا یول ،پدر و نه اوالد داردنه ر یو اگر آن فق
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او  ۀنفقـ  اًکمشتر ۀ اونوه، جد و جدّبایستی  ،جدّههم ، هم جد و شته باشداگر هم نوه دا ؛واجب است
 ت شود. یب رعاین ترتیاآنست که  را بپردازند و احوط

1996 مسئلۀ گر یپدر و مادر و د ۀزوجه بر نفق ۀزوجه مقدّم است و نفق ۀخود انسان بر نفق ۀنفق
دورتـر مقـدّم اسـت،    تر بـر فـرد   کیالنفقه، فرد نزدشان واجبیها، مقدّم است و در خوواجب النفقه

 اوالد بر نوه مقدّم است.  ۀپدر بر جد و نفق ۀن نفقیبنابرا

1993 مسئلۀ تواند از امـوال خـود   یاو م یّداشته باشد، ول ییر خود اموال و دارایاگر فرزند صغ
 ند. کن یاش را تأمر نفقهیصغ

1998 مسئلۀ م شـرع جـامع   کنـد، حـا  کواجـب النفقـه امتنـاع     ۀن از دادن نفقکاگر شخص متم
برداشته و مخارج  شخص م شرع از اموالکند تا نفقه را بدهد و اگر نشد حاکیدار مط او را وایشرا
 ند. کین میآنان را تأم یزندگ

1992 مسئلۀ فرزندانشـان را مطـابق    یواجـب اسـت مخـارج زنـدگ    اینکـه   پدر و مادر عالوه بر
د ایـ شان، آمـوختن و  یامل بر امور اکت و نظارت و اشراف یم و تربینند، تعلکن یتأم یمقررات شرع

گـر  یآنان و د یه و انتخاب نام برایتسم یج آنان پس از بلوغ و حتّیدادن خواندن و نوشتن، شنا، تزو
د یـ ز از حقوق فرزندان بوده و پدران و مـادران با یفرزندان الزم است، ن یه مطابق زمان براک یمسائل

 نند. کفرزندان همّت  یل آن برایدر تحص

1910 مسئلۀ آن که در صـورت تـر  کـ  یه باشـد طـور  از بـه ازدواج داشـت  یاگر فرزند انسان ن ،
شود، بر پدر و در صورت نبودن با حفظ مراتب بـر مـادر واجـب اسـت     یاحتمال وقوع حرام داده م

ن کاج به ازدواج داشته باشند و فرزند متمیداً احتیا مادر شدیند و اگر پدر کن باشد، اقدام کاگر متم
 ند. کباشد، واجب است بر آن اقدام 

1913 مسئلۀ سـت بـا   ینند و سـزاوار ن کان فرزندان با عدل و انصاف عمل یدر م دیپدر و مادر با
اینکـه   مگر ،رده و ببخشندکم یشان تقسین ایرا ب یر عادالنه مالیرده و غکشان رفتار ین ایض در بیتبع
 برخوردار باشد.  یو شرع یا از مرجّحات عقلیازمندتر و یاز آنان ن یبعض

  
 ام و آداب پس از والدتکاح -ب 

ی بـرا  ی، حتّـ یقائل است و با توجّـه بـه مراحـل مختلـف زنـدگ      یانسان حرمت خاص یبرااسالم 
از  یکیمشخّص دارد.  یا، آخرت و برزخ او دستورالعملهایدن یآن و برا از قبلدوران انعقاد نطفه و 

 است.  کودکن اسالم توجّه مخصوص به آن دارد، دوران پس از تولّد ین مبیه دکآن ادوار 

1919 مسئلۀ   از فقهـا فتـوا بـر     یبعضـ  -از والدت نـوزاد او را غسـل دهنـد    مستحب اسـت پـس
اذان ترتیب به  کودکد به نوزاد بپوشانند، در گوش راست و چپ یسف ۀجام -اندوجوب غسل داده

و اگر نشد  الشّهداءدیام او را با آب فرات و تربت حضرت سکن باشد کند. اگر ممیاقامه بگو و
 والدت بدهند.  ۀمینوزاد ول یمستحب است برا زیا خرما بردارند و نیبا آب باران 
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1911 مسئلۀ  ن آنهـا  یننـد و بهتـر  کنـوزاد نـام خـوب انتخـاب      یمستحب است پدر و مادر بـرا
ا یـ حد، عبدالرحمن تفاده شود مانند عبداللّه، عبداألعالم اس یخدا یبندگ یه از آن معناکاست ینام

دختران نام زنـان   یو برا یو عل مخصوصاً محمّد عظام و امامان معصوم یایاسماء انب
 یشـان از رسـول گرامـ   یو ا ن اسـت. از امـام صـادق   یبهتـر  صالحه، مخصوصـاً نـام فاطمـه   

 ید، براینکخوب انتخاب  یفرزندانتان نامها یه آن بزرگوار فرمودند: براکنند کینقل م اسالم
  3.رندیگیامت با همان نامها مورد خطاب قرار میروز قاینکه 
1911 مسئلۀ ر مستحب است: یوالدت نوزاد امور ز در روز هفتم 

ردن کـ  یقربـان  -1ختنـه،   ۀمـ یدادن ول -1ردن نـوزاد،  کـ ختنـه   -9سـر نـوزاد،    یدن مـو یتراش -3
 ردن. کقه ینام نوزاد و پدرش را موقع عقذکر  – 5ا شتر، یگوسفند، گاو و 

1915 مسئلۀ ا نقره صدقه بدهند.یسر نوزاد، طال  ۀده شدیتراش یوزن موهامستحب است هم 

1916 مسئلۀ  خود، واجب است و شرط صحّت طواف واجـب و مسـتحب    یپسر به خودختنه
 دن ناف بچّه واجب است. یبر همچنین ست ویگر شرط صحت نیعبادات د یز هست و براین

1913 مسئلۀ  بهتر است چاقو  یول ،ستیردن واجب نکد، ختنه یایا بیبچّه ختنه شده به دنچنانچه
 شند تا به سنّت عمل شود. کرا به محل ختنه ب

1918 مسئلۀ بچّـه بـه    یّاگر ول یول ،ندکبچّه، تا قبل از بلوغ، او را ختنه  یّه ولک ستآن اطیاحت
ننـده اسـالم شـرط    کند و در ختنـه  کرد، واجب است خودش پس از بلوغ خود را ختنه کآن عمل ن

 ست.ین

  
 قهیعق

1912 مسئلۀ سـفارش  ی ات اسالمینوزاد مستحب است و راجع به آن در روا یردن براکقه یعق
آن در  ۀفلسـف  بـاب  در .آنسـت  وجـوب دالّ بر  روایات، یه ظاهر بعضک یتا حدّ ،شده است یادیز

قه یعق ،ر افتدیفرزند مؤثّر است و اگر از روز هفتم به تأخ یقه در سالمت و بقایه عقکات آمده یروا
ر یبـه تـأخ   کودکـ بلـوغ  هنگـام   قـه را تـا  یاگـر عق  .شودیساقط نمتا دوران بلوغ کودک از پدرش 

داشته باشد  کاگر شحتی  د،نکقه یقدرت داشته باشد، عقزمان  او هر ند، مستحب است خودبینداز
اد باشد و اگر در یند هر چند سنّش زکقه یا نه، باز هم مستحب است عقیاند ردهکقه یاو عق یبراکه 

 نند. کقه یاو عق یبعد از مرگ براورثه رده باشند مستحب است کقه نیات او عقیدوران ح

1910 مسئلۀ ا گوسفند باشـد و بهتـر   ید شتر، گاو و یشود، بایخاب مقه انتیعق یه براک یوانیح
ننـد  کقـه  یب باشد. اگـر شـتر عق  یسالم و بدون ع یعنیت شود یدر آنها رعا یط قربانیاست تمام شرا
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ن یـ ت ایـ سـال سـن داشـته باشـد. رعا     کیش یاطاً دو سال و میم سال، گاو دو سال، بز احتیحدّاقل ن
 ند. کیت میفاکوان چاق و پرگوشت باشد، یاگر آن ح هکبل ؛ستیواجب ن یول ،ط بهتر استیشرا

1913 مسئلۀ وان نر یپسر، ح یقه برایبهتر است عق یول ،ندارد یقه در نوزاد پسر و دختر فرقیعق
 وان مادّه باشد. یدختر ح یو برا

1919 مسئلۀ بپزند و حدّاقل ده نفـر از مؤمنـان    کساده و با آب و نمطور به قه رایبهتر است عق
ان یـ در م راآن خـام، گوشـت  صـورت  بـه   اینند کنوزاد دعا  یرند و برانند تا از آن بخوکرا دعوت 
 یردن بهتر اسـت اسـتخوانها  کم ینند و در تقسکنوزاد دعا  ینند و از آنان بخواهند براکم یآنان تقس

 بدهند.  ۀ نوزادبه قابل راآنچهارم یکنند و کقه را نشیعق

1911 مسئلۀ  ایـن   .شان بخورندنوزاد ۀقیعقپدر از  ۀلیعانیز پدر و مادر نوزاد و مکروه است که
 دتر است. یشدنوزاد مادر  یبراکراهت 

1911 مسئلۀ ند. کیت میفاک ،انجام دهد شر از پدریغکس دیگری فرزند را  ۀقیاگر عق 

1915 مسئلۀ یول ،ندکیت نمیفاکقه یاز عق به فقرا بدهند راآن ردن، پولک یقربان یاگر به جا 
ن فقـرا و  ید و بـ شکب راآن رده وکه یقه تهیعق بدهند تا از آن پول، یاا مؤسسهیبه فرد  رااگر پول آن

 ند. کیت میفاکد نکم ین تقسیمؤمن

  
 ام آنکر دادن و احیآداب ش -ج

1916 مسئلۀ افت مزدیا با دری رایگانصورت به  -ر بدهدیرا ش کودکست یبر مادر واجب ن- 
ر یر غیشینکه ا این نباشد کر مادر ممیر غیر مادر باشد و استفاده از شیه منحصر به شیاگر راه تغذ یول

بشود بر مادر واجب است خـود   کودک یان برایر از آن، موجب ضرر و زیگر غید یا غذاهایمادر 
 ر بدهد. یرا ش کودک

1913 مسئلۀ کملـ  یر دادن فرزندش مزد بخواهد و اگر خود بچّه دارایش یمادر حق دارد برا 
 یزیـ اگـر بچّـه چ   .خـود بچّـه اسـت    ۀعهد، بر ۀ اور صورت مطالبد ،ر دادن مادریمزد ش ،و مال باشد

ا یـ ند باشـ اگر آنان زنده ن. ستوا یپدر جدّ ۀعهدبر  بعد ۀو در رتباوست پدر  ۀعهدنداشته باشد، بر 
بچّـه را   رایگانطور به هکخود مادر است  ۀعهدند، بر شته باشندا یقدرت مال بودندر صورت زنده 

 یگـر ید یراههـا ا از یـ ند، کر یر دادن اجیش یط الزم را دارد، برایه شراک یگریا زن دیر دهد و یش
 نداشته باشد.  یضرر کودک یبرااینکه  نند به شرطکاستفاده  کر خشیه با شیمانند تغذ

1918 مسئلۀ است، لذا سزاوار است  یین مادّه غذاین و سودمندتریبهتر کودک یر مادر برایش
 یمسـاو  یحتّا یمتر و کا به مزد ی رایگانطور به رد و اگر مادریر دادن فرزندش مزد نگیش یمادر برا

پدر حـق   ،بخواهد گرانیشتر از دیب یاگر مادر مزد یول ،گران مقدّم استیر دهد، بر دیگران شیبا د
 رد. یه بگیبچّه دا یدارد برا

1912 مسئلۀ مـان، حـالل   ینند، عاقل، بـا ا کیدادن انتخاب مریش یه براک یاهیمستحب است دا
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را انتخـاب  شـرایط  ن یـ ااز ر یغبا  کسیروه است کبا داشته باشد و میو و زکیفه و صورت نیزاده، عف
 ر او از زنا باشد. یدار شده و شه از زنا بچّهکرند یبگ یاهیروه است داکمهمچنین  ؛نندک

1950 مسئلۀ نـد کیت مـ یفاکماه هم  کیست و یامل دو سال تمام است و بکدادن ریمدّت ش، 
 ن مـدّت، یـ ا در حـدّ امکـان،   آنسـت کـه   اط الزمیـ متر از آن ظلم در حقّ بچّه است و لذا احتک یول
 ت شود. یرعا

  
 کودکاز  یت و نگهداریحقّ حضانت، حما -د

1953 مسئلۀ سال و در  پرورش او، در پسر تا دو و حفظ و کودکت از بچّه و یحضانت و حما
مسلمان باشد و در صورت مسلمان بودن، عاقل  آنکهدختر تا هفت سال، حقّ مادر است، مشروط بر 

در اینکـه   مـا کشد و در صورت ازدواج، پدر مقـدّم اسـت   رده باکازدواج ن یگریو آزاد بوده و با د
ن یـ مـرده باشـد در ا   آنکـه مگـر   ،پسر پس از دو سال و در دختر پس از هفت سال، پدر مقدّم اسـت 

ا بـرود، پـدر   یـ رده باشد و اگر مادر در زمان حضانت از دنکصورت مادر تقدّم دارد اگرچه ازدواج 
 اط است. یب مطابق احتین ترتیت ایتر است. رعااسبمن ینگهدار یگران مقدّم و برایبچّه بر د

1959 مسئلۀ رسـد و اگـر   یمـ  یا بروند، حقّ حضانت به جـدّ پـدر  یاگر پدر و مادر هر دو از دن
شـوند و اگـر   یمـ  کودکـ  یت و نگهداریتربدار عهده، یجدّ پدر یپدر و سپس وص ینباشد، وص

تـر باشـد   کیـ دام نزدکـ هـر  ، مطـابق مراتـب ارث،   کودکـ شاوندان یدام از آنها نباشند، خوکچ یه
 یشـود؛ ولـ  یمـ  یشکن آنها قرعهیل و عدم توافق، بیفام یسزاوارتر است و در صورت تعدّد و تساو

بـا  آنسـت کـه    ل، احـوط یـ شـان و فام یوجود داشته باشند و هـم خو  یپدر و جدّ پدر یاگر هم وص
م شرع جـامع  کانند و از حکدو طرف اقدام  یبا تراض کودکنند و در حضانت کگر مصالحه یدکی

 رند. یز اجازه بگیط نیشرا

1951 مسئلۀ ن یرده باشد، حـقّ حضـانت او بـا وجـود پـدر از بـ      کازدواج  یلیاگر مادر به هر دل
دوبـاره   کودکه حقّ حضانت ک آنست اگر بعداً با طالق از شوهر دوّم جدا شد، ظاهر یول ،رودیم

 نند. کدر مصالحه پ ن صورت مادر ویدر اآنست که  اطیگردد، البتّه احتیبه او باز م

1951 مسئلۀ  شود. یزنا، ساقط نم -ردهکنا یخدا -ایحقّ حضانت مادر با طالق 

1955 مسئلۀ  توانند نسـبت بـه   ینم یول ،نندکپدر و مادر حق دارند از حقّ حضانت صرف نظر
ط آنها را ملزم یم شرع جامع شراکحا یوتاهکنند و در صورت ک یوتاهکت فرزند یو ترب ینگهدار
 رد. کاهد ن حقوق فرزندشان خویبه تأم

1956 مسئلۀ  ن پـدر و مـادر   یبنـابرا  ،سـت یدر حضانت و اعمال آن مباشرت پدر و مادر شـرط ن
سـتان وجـود   کودکماننـد   یینند و اگر جاهاکق او حضانت یرند تا از طریب بگیل و نایکتوانند ویم

ه بچّـه در آنجـا قـرار داده شـد     کـ  یبچّـه باشـد، وقتـ    یمناسب و مطمئن بـرا  یطیه محکداشته باشد 
 ست. یدر حضانت واجب ن مباشرت
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1953 مسئلۀ ردن واجـب  کـ نـه  ینه و صرف مال داشته باشد، بر مادر هزیاز به هزیاگر حضانت ن
داشـته   یردن مال، اگر خود بچّه مالکنه یست آنچه بر مادر واجب است خود حضانت است نه هزین

 پدر است.  ۀعهدنه خواهد شد وگرنه به یاز آنجا هز

1958 مسئلۀ از  کودکـ ه حقّ کباشد  یطور ند وک اگر مادر از حقّ حضانت خود صرف نظر
 ند. کتواند او را به حضانت مجبور یرود، پدر نمین نمیب

1952 مسئلۀ ند، حـق دارد  کیم یحضانت است و فرزندش را نگهداردار عهدهه مادر ک یمدّت
شود یبرداشته م کودکداشته باشد، اجرت مادر از مال  یمال کودکه ک یرد. در صورتیاجرت بگ
از مال  کودک ۀپدر است و در هر صورت نفق ۀعهداشته باشد اجرت مادر بر ند یمال کودکو اگر 
 ا پدرش است. یخود او 

1960 مسئلۀ  فرزندشان صالح نباشند و موجب فساد اخـالق و   ینگهدار یا مادر، برایاگر پدر
ه در کـ  یبـ یشـود و بـه ترت  یسـاقط مـ   آنهافرزندشان شوند، حقّ حضانت  یرکف و ینیت دیسوء ترب
 شود. یشد منتقل مگفته  1951 مسئلۀ

1963 مسئلۀ  برخوردار  یو جسم یرکف یافکد و از رشد یبه حد بلوغ رس کودک آنکهپس از
پدر و مادر حقّ حضانت  یس حتّکچ یرد و هیپذیان میشد، چه دختر باشد چه پسر، حقّ حضانت پا

 بر او را ندارند. 

1969 مسئلۀ ه مـادر کـ باشـد   یگر اخـتالف داشـته باشـند و پـدر مـدّع     یاگر پدر و مادر با همد 
ش نداشـته  یل معتبر بر صـحّت ادّعـا  یر باشد، اگر پدر دلکت حقّ حضانت را ندارد و مادر منیصالح

 باشد قول مادر با قسمش مقدّم است. 

1961 مسئلۀ حـرام و   یارهـا کر انجام یو اطاعت از اوامر و دستورات پدر و مادر، در غ یرویپ
شود،  یاحترامیت و بیشان اگر موجب اذیالزم و واجب است و مخالفت با ا 3،ینیواجبات ع کتر

 حرام است. 

  
 ام طالقکاح

ن طـالق  یشود. ایزن و شوهر م ییه عقد دائم را بر هم زده، موجب جداکست ا یاغهیص ،طالق
ردن و رهـا سـاختن اسـت. طبعـاً طـالق در      کـ ، آزاد یآزاد یاست و در لغت به معنا یمصطلح فقه
اح کـ ه شده است، چـون زن و شـوهر بـا عقـد ن    ار بردکبه  یلغو یبا نظر به همان معنا یمصطلح فقه

ه کشوند، یآورند و به آنها ملتزم میم وجودبه گر یدیک یرا برا یودیتعهّدات و ق یسر کیدائم، 

                                                             
از دیگـران سـاقط   ، انجـام آن  نفـر  بی که با عمل یـک جاز وااست عبارت  و استنی در برابر واجب کفایی واجب عی. 3

  شود.  واجب کفایی آنست که با انجام بعضی از بعضی دیگر ساقط می ،شود و به عکسنمی
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 ابند.ییم ییود و حدود رهایطالق از تعهّد به آن قصیغۀ  یبا اجرا
  

 گاه آن یطالق، فلسفه و جا

ات یـ ازمنـد زوج و ح ین یفطـر صـورت  بـه   انسـان  اح است. اگـر کن ۀناً همان فلسفیطالق ع ۀفلسف
از به طالق هم دارد. اگر اسـالم زن و مـرد   یط نیل خانواده است، طبعاً در همان محیکو تش یاجتماع

ود یاز ق ییستن بن بست و رهاکرفع تنازع و ش ین حال راه را برایند، در عکیرا به ازدواج دعوت م
انسان در اثر عدم  یاست و برا یو معمول یعادّ ی، امریعیطبطور به هکنبسته است  ییزناشو یزندگ

را  یزنـدگ  ۀد و ادامیآیم وجودبه  یدوران زندگ ، دریربگجتیا در اثر بیو  یروانو  یتوافق روح
ه کـ  یراهـ  یاست ول« طالق»ده است، داه اسالم ارائه ک یسازد. راه حلین مکت ناممیبا همان وضع

ت دادن بـه طـالق،   یو رسـم  هاجـاز ن اصـل  یست، بنابرایمطلوب شارع نمورد عالقه و اوّالً و بالذّات 
ن راه یاوست و بدون ا یان زندگیازها و جریق آن به انسان، نیق و دقیت اسالم و نگاه عمیجامع ۀنشان
 ۀل خـانواده و ادامـ  یکخورد و چون اصـل در اسـالم، تشـ   یدر اسالم به چشم م یمحدود نگر ینوع

ن علّـت  ین راه حل است بـه همـ  ین طالق آخریست بنابرایر نیان پذکام ادامه آن ی؛ در مواردآنست
 یات اسـالم یه در رواکداند هم چنان یروه مکم یریند و به تعبیناخوشا یمباح ول یامر راآن اسالم

  3.«ا طالق استن آنها نزد خدیترحالل، مبغوض یزهایان چیاز م»وارد شده است: 
انجامد یب متر به طالقکه کشده  یطرّاح ین مبنا ازدواج طوریامطابق دستورات اسالم با توجّه به 

نـد، بـا   کدا یمتر تحقق پکز یطالق قرار داده شده تا آن ن یبرا یادیود زیگر حدود و قیو از طرف د
 یه موجب عُسر و حـرج شـود و فشـارها   کباشد  یان زن و مرد طوریم ییزناشو ۀن حال اگر رابطیا

ه قابـل اصـالح نباشـد، اسـالم طـالق را راه نجـات و       کـ باال رود  یو اختالفات طور یو روان یروح
 ن وضع دانسته است. یزن و مرد از ا ییرها

  
 قط مطلَّیشرا

1961 مسئلۀ ار کن یار ایقصد و اخت باد عاقل باشد، یخواهد زنش را طالق دهد بایه مک یمرد
ا ینند زنش را طالق دهد کن اگر مرد را مجبور یاط واجب بالغ باشد، بنابرایرا انجام دهد و بنا بر احت

 دیـ بـدون اراده بگو  راآن ایـ سـازد و   یجـار  یشوخ بهطالق را صیغۀ  ار طالق ندهد ویقصد واخت با
اگـر ده سـال هـم داشـته باشـد بنـا بـر         یاگر پسر قبل از بلوغ طالق بدهد، حتّ همچنین باطل است و

ه بـه ده سـال   ک یسر وقتات صحّت طالق پیروا یست، اگرچه از بعضیح نیطالق صحصیغۀ  اطیاحت
 شود. یده باشد، استفاده میرس

1965 مسئلۀ مـرد باشـد    ید همسـر دائمـ  یـ بااینکـه   خواهند طالق دهند، عـالوه بـر  یه مک یزن

                                                             
    . 8ص  ،5از ابواب مقدّمات طالق، ح  3اب ، کتاب الطالق، ب99الشّیعه، ج وسائل. 3
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 ر است: یمشروط به دو شرط ز یصحت طالق و

 باشد.  کا نفاس پایض یهنگام طالق از خون ح -3

رده کـ ن یکـ ینزد یوهر بـا و ض و نفاس شیدر حال ح یا حتّیض و نفاس یاز ح یکدر حال پا -9
 شود. یان میب یآت مسائل ین دو شرط طیل ایباشد و تفص

1966 مسئلۀ ح است: یض و نفاس در سه صورت صحیطالق زن در حال ح 

 رده باشد. کن یکینزد یشوهر زن پس از ازدواج با و -3
پس اگر معلوم  -ض با حمل قابل جمع باشدیحاینکه  با فرض -ه زن حامله استکمعلوم شود  -9
ض زنش را طالق دهد و بعد از طالق بفهمد زنش حامله یاشد زن آبستن است و شوهر در حال حنب

 آنسـت  اطیح است اگرچه احتیرده، صحک یو با قصد تحقّق جار اًجد صیغۀ طالق را چنانچه است،
 سازد.  یطالق را دوباره جارصیغۀ  هک

 زن را بفهمد. بودن  ک، نتواند پایگریل دکا مشیب بودن یشوهر به علّت غا -1

1963 مسئلۀ بدانـد و او را طـالق بدهـد و بعـد بفهمـد       کض و نفاس پایاگر زن را از خون ح
ض و نفاس بدانـد  یاگر زن را در حال ح یول ،ض و نفاس بوده، طالق باطل استیموقع طالق در ح

 یجـاد جـار  یغه را به قصد ایص در صورتی کهبوده است،  کو او را طالق دهد و بعد معلوم شود پا
 طالق را دوباره بخواند. صیغۀ  آنست که اطیح است و احتیاشد، طالق صحرده بک

1968 مسئلۀ عت زنش یخواهد زنش را طالق بدهد، اگر بتواند از طبیب بوده و میه غاک یمرد
ا شـود و بعـد از مشـخّص    یـ ا نه، واجـب اسـت جو  یض و نفاس است یه در حال حکند کدا یاطّالع پ

ه شرعاً معتبر اسـت  کباشد  یگریم دیا عالیدت ماهانه عا یرد، اگر اطالع او از رویم بگیشدن تصم
ر قابـل تحمّـل اسـت، واجـب اسـت      یه عادتاً غک یمشقّت باشد، طور یا داراین نباشد و کو اگر مم

شـوند و احـوط آن حـدّاقل    یم کض و نفاس پایه معموالً زنها در آن مدّت از حکند کتأمّل  یمدّت
 یند و بعد از گذشتن آن مـدّت طـالق دهـد و در صـورت    کتا سه ماه صبر آنست که  ماه و بهتر کی
ند و بعد طالق دهـد و بعـد از آن معلـوم شـود طـالق در واقـع در زمـان        کت ین مراتب را رعایه اک
ت آن اگر طالق دهـد و بعـد معلـوم شـود در حـال      یح است و بدون رعایا نفاس بوده، صحیض یح
 ا نفاس واقع شده، باطل است. یض یح

1962 مسئلۀ ان ندارد مـثالً در  کاو ام یاطالع از حال همسرش برا یلو ،ستیب نیه غاک یسک
 ب است. یم غاکزندان است، در ح

1930 مسئلۀ  نـد و بخواهـد او را طـالق دهـد،     ک یکـ یبـا همسـرش نزد   یکاگر مرد در حال پـا
شود و سپس اگـر خواسـت او را طـالق     کند و پایض ببیند همسرش دوباره حکواجب است صبر 

توانـد بعـد از   یائسـه باشـد مـرد مـ    یا یهنوز نه سال او تمام نشده و  ایاگر زن آبستن باشد  یول ،دهد
 بالفاصله او را طالق دهد.  یکینزد

1933 مسئلۀ ست و باالتر از نُـه سـال دارد و   یائسه نیه کبخواهد زنش را طالق دهد  یاگر مرد
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 اسـت،  -مُسـترابه  –شود یض نمیو مانند آن حا یماریا بیبه علت نوع خلقت  یول ،ستیباردار هم ن
ند و سـپس  ک یدوباره با او خوددار یکیرد، سه ماه از نزدک یکیبا او نزد آنکهاجب است پس از و

 اگر خواست طالق دهد. 

1939 مسئلۀ بعـد از آن   یکن پـا یاوّلـ  درنـد،  ک یکـ یض نزدیبا همسرش در حال حـ  یاگر مرد
ن حالـت  یـ ه اگر مـرد بخواهـد در ا  کبل ،ستیح نیصحض انجام شده، طالق یه در حال حک یکینزد

نـد و پـس از   یض ببی، زن دوباره حـ یکند پس از آن پاکش را طالق بدهد، واجب است صبر همسر
 تواند زنش را طالق بدهد. یدوّم م یکدوّم، در حال پا یکدن پاید

1931 مسئلۀ یعربـ صیغۀ  د بهیخواهد زنش را طالق بدهد، بایه مک یان، مردکدر صورت ام 
 ر دو مرد عـادل خوانـده شـود و آنـان    جاد بخواند و واجب است در حضویح و با قصد انشا و ایصح

 د و شرط باشد. یبوده و بدون ق یطالق منجّز و قطعصیغۀ  ز واجب استیطالق را بشنوند و نصیغۀ 

1931 مسئلۀ ح بخوانـد  یصـح  یطـالق را بـه عربـ   صـیغۀ   تواندیه خود شخص نمک یدر موارد
 یبـا هـر لفظـ    راآن دتوانیل هم عاجز است میکبخواند و اگر از تو راآن رد تا اویل بگیکتواند ویم
 ند. کرادف آن باشد واقع ته مک

1935 مسئلۀ طالق را بخواند، مـثالً اگـر اسـم زن فاطمـه باشـد،      صیغۀ  اگر خود شوهر بخواهد
ن طـور  یـ د ایل بایکل بخواهد طالق بدهد ویکق ویو اگر از طر 3«طَالِقٌ ةطِمَفَا یزَوْجَتِ»د: ین بگویچن

ننـد  کیه اضـافه مـ  کـ  یگریاست و الفاظ د یافکن مقدار یهم ،9«طَالِقٌ ةطِمَفَا یلِکمُوَ ةجَزَوْ»د: یبگو
 ست. یواجب ن

1936 مسئلۀ وانـه  یت مصـلحت د یـ وانه بوده، با رعایت دیه از طفولک یکودک یپدر و جدّ پدر
او بعـد از بلـوغ حـادث شـده باشـد، پـدر و جـّد         یوانگیاگر د یول ،زن او را طالق بدهند توانندیم

د یـ ز بایـ وانه را طالق دهند و مصالح او را نیط، زن دیامع شرام شرع جکحا ۀاجازتوانند با یم یپدر
 نند. کت یرعا

1933 مسئلۀ ه الل کـ  یسـ کطالق و تلفّظ آن عاجز باشد، مانند  ۀغیردن صکه از واقع ک یمرد
 ند. کتابت واقع کطالق را با اشاره و صیغۀ  تواندیاست، م

1938 مسئلۀ او  یرد و بـه همسـر  یـ ه از شـوهر خـود طـالق بگ   کـ ب دهد یرا فر یزن یاگر مرد
ز اگر ین ح است ویار طالقش دهد، طالق صحیاخت باشوهر  یر واقع شود ولیز تحت تأثید و او نیدرآ
 اند. ب شدهکمرت یار ناپسندکاگرچه هر دو  ،ح استیند، عقد صحکب دهنده او را عقد یفر

1932 مسئلۀ  نـد مـثالً   کرار کـ غه را تیسـه بـار صـ    یسـ کبار است و اگر  کیطالق همان صیغۀ

                                                             
 .یعنی: همسر من فاطمه مطلّقه و رهاست .3
 .یعنی: فاطمه همسر موکل من، مطلّقه و رهاست .9
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 طالق واقع شـده و آن دو  کیطالقٌ و قصدش تعدّد طالقها نباشد،  یِطالقٌ، ه یهطالقٌ،  ید: هیبگو
 باطل است.  یبعدصیغۀ 

1980 مسئلۀ او به تمام شدن مـدّت اسـت    ییه به عقد موقّت درآمده طالق ندارد و رهاک یزن
و در ردم کـ ءُ الذّمّـه  یدم و تو را بَـر یمدّت را به تو بخش ۀبقید یده و بگویمدّت را به او بخشاینکه  ای

 ست. یا نفاس شرط نیض و یبودن از ح کشاهد گرفتن و پا اینجا

  
 اقسام طالق

ه یـ ه در نزد امامک آنست یگردد. طالق بِدعیم میتقس ینّو س یبه دو قسم بدع یلّکطور به طالق
نجا ین نوع طالق در ایا .ح باشدیگران مانند اهل سنّت صحیاگرچه نزد د ،ط طالق نباشدیواجد شرا

ط صحّت است یه واجد شرایه نزد امامک یعبارت است از طالق یطالق سنّ یول ،ستیظر ما نمورد ن
ن قسـم طـالق و   یـ ا کـه « یطالق رجعـ »و « طالق بائن»شود، یم میز به دو قسمت تقسین طالق نیو ا

 اقسام آن مورد بحث ماست. 

  
 طالق بائن -الف

1983 مسئلۀ ق نـدارد دوبـاره بـه او    زن را طالق داد حـ اینکه  ه مرد پس ازک آنست طالق بائن
خود بازگرداند، طالق بائن در شش صورت تحقّـق   ید او را به همسریند و بدون عقد جدکرجوع 

 ند: کیدا میپ

 رده باشد. کاگرچه دخول  ،ه نُه سال او تمام نشدهک یطالق دختر -الف

 ائسه شده باشد. یض گذشته و یه سنّ او از حدّ حک یطالق زن -ب

 رده باشد. کن یکینزد یهرش پس از عقد با وه شوک یطالق زن -ج

 اند. ه سه بار او را طالق دادهک یطالق سوّم زن -د

  .طالق خُلع -ه
 .مُباراتطالق  – و
نـده گفتـه   یآ مسـائل از آنهـا در ضـمن    کیـ ام هـر  کـ ه احکند یگو« یطالق رجع»نها را یر از ایغ

 خواهد شد. 

1989 مسئلۀ  مسئلۀل است و در کش کیبه  -اتر از خُلع و مُباریغ -نیو با یطالق رجعصیغۀ 
 نده گفته خواهد شد. یآ مسائلخُلع و مُبارات در  یطالقهاصیغۀ  یول ،گفته شد 1936

  
 طالق خُلع و مُبارات

1981 مسئلۀ «د یـ آیل از شوهرش خوشش نمیه در آن زن به هر دلکاست  یطالق« طالق خُلع
ن سـبب،  یداشته باشد بـه همـ   کمشتر یست با او زندگیچ وجه حاضر نیجسته و به ه یزاریو از او ب
بخشد تـا در برابـر آن   یشتر، به شوهر میا بیمتر از مقدار مهر باشدکگر خود را، چه یا مال دیزن مهر 
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گر یدکـ یه زن و شوهر هر دو حاضـر نباشـند بـا    ک آنست «طالق مُبارات» یمرد او را طالق دهد؛ ول
بخشـد تـا مـرد او را طـالق     یه شوهر مرا ب یگریا مال دین حالت زن مهر خود ینند و در اک یزندگ

 گر تفاوت دارند: یدکیر با یدهد، طالق خُلع و مُبارات در امور ز

گر یزارند و همـد یدر مُبارات هر دو از هم ب ید ولیآیدر طالق خُلع فقط زن از شوهر بدش م -3
 د نه خُلع است نه مُبارات. یایاگر فقط شوهر بدش ب یول ،خواهندیرا نم

متر باشد کاط یه بنا بر احتکشتر باشد بلید از مقدار مهر بیرد نبایگیه شوهر در مُبارات مک یمال -9
 ندارد.  یرادیشتر هم باشد ایدر طالق خُلع ب یول

ه عقـود اسـت و از   یشـب  یقاعات است ولیاز طالق است و طالق از ا یخُلع اگرچه قسمصیغۀ  -1
زوج در برابـر آن طـالق   نـد و  کد بـذل  یـ د، زن بااج به دو طرف و به دو انشا داریه احتکن جهت یا

 اول زن بذل را انجام دهد، سپس زوج طالق بدهد. آنست که  اطیتحبدهد لذا ا

1981 مسئلۀ نـام همسـر مـثالً    چنانچـه   طالق خُلـع را بخوانـد،  صیغۀ  اگر شوهر شخصاً بخواهد
ـ  مِـنَ الْمَهْـرِ أَوِ الْمَ   کیـ بَـذَلْتُ مَـا عَلَ  »د: یـ اطاً زن بگوینب باشد احتیز ، مـثالً أَلْـفَ تُومَـانٍ    یبْلَـغِ الْفُالَنِ

 ۀردن جملکو اضافه  ،3«طَالِقٌ یمَا بَذَلَتْ هِ ینَبُ خَلَعْتُهَا عَلَیزَ یزَوْجَتِ»د: ی؛ و سپس مرد بگو«یلِتُطَلِّقَنِ
طـالق خُلـع را بخوانـد و    صـیغۀ   اگر خود شوهر نخواهد یاست، ول یاط وجوبیطالق، بنا بر احت یه

را  یگریا مال دیدهد تا مهر یل خود قرار میکند اول، زن آن شخص را وکل یکا ور یسکبخواهد 
طالق خُلع را بخواند، صیغۀ  ند تاکیل میکند و پس از آن مرد همان شخص را وکبه شوهر بخشش 

ن یـ د ایـ نب باشد، ابتـدا از طـرف زن با  یه اسم شوهر مثالً محمّد و زن زک یل در صورتیکن ویبنابرا
ـ یزَ یلَتِکعَنْ مُوَ» د:یطور بگو و  ،9«هِیـ خْلَعَهَـا عَلَ یمُحَمَّـدٍ لِ  یلِکلِمُـوَ  ینَبُ، بَذَلَتْ مَهْرَهَا أَوِ الْمَبْلَغَ الْفُالَنِ

ه گفتـه شـد اگـر    ک، همان طور 1«طَالِقٌ یمَا بَذَلَتْ هِ یعَلَ یلِکمُوَ ۀزَوْجَ»د: ید بگویسپس بالفاصله با
ند مثالً کر کز را ذیلمه مَهرها، نام آن چک ید به جایل بایکو را ببخشد، یگریز دیمهر چ یزن به جا

آنست کـه   اط الزمیو احت« یأَلْفَ تُومَانٍ لِتُطَلِّقَنِ ۀبَذَلْتُ مِأَ»د: یده باشد بگویاگر صد هزار تومان بخش
از طـرف مـرد   اول بخشـش را   ل باشـد کیاگر و ،ل بخواهد بخواندیکا ویاگر شوهر بخواهد بخواند 

طالق صیغۀ  و بعد« کقَبِلْتُ ذَلِ»د: یند و بگوکد و اگر خود شوهر باشد اول بخشش را قبول نکقبول 
 «. طَالِقٌ. یمَا بَذَلَتْ هِ یعَلَخَلَعْتُهَا نَبُ یزَ یزَوْجَتِ»د: یبخواند و بگو را

1985 مسئلۀ نب یاسم زن مثالً زچنانچه  طالق مُبارات را بخواندصیغۀ  اگر شوهر خود بخواهد
اگر  ی، ول1«طَالِقٌ یهَذَا الْمِقْدَارِ مِنْ مَهْرِهَا، فَهِ ینَبَ عَلَیزَ یبَارَئْتُ زَوْجَتِ»د : یطور بگو نید ایباشد با

                                                             
 .همسرم زینب را در برابر آنچه که بخشید طالق خُلع دادم و او مطلّقه و رهاست :یعنی .3
 .از طرف موکل خود زینب، مهر او یا فالن مبلغ را به موکل دیگرم محمّد بخشیدم تا او را طالق خُلع دهد :یعنی .9
 .او مطلّقه استموکل خود محمّد را در برابر آنچه بخشید طالق خُلع دادم و  زنِ :یعنی .1
 .طالق مُبارات دادم زنم زینب را در برابر این مقدار مهر او، پس او مطلّقه و رهاست :یعنی .1
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 یهَذَا الْمِقْدَارِ مِنْ مَهْرِهَا فَهِ ینَبَ عَلَیزَ یلِکمُوَ ۀبَارَئْتُ زَوْجَ»د: ید بگویل بایکند، وکل یکرا و یسک
بِهَـذَا الْمِقْـدَارِ مِـنْ    »د: یـ بگو« هَذَا الْمِقْدَارِ مِـنْ مَهْرِهَـا   یعَلَ» یه جا، و در هر دو صورت اگر ب3«طَالِقٌ
د و چـه  یده از مهر نباشد، چه زوج بگویه زن به شوهر بخشک یند و اگر مالکیت میفاکز ی، ن«مَهْرِهَا

 «. لَتْمَا بَذَ یعَلَ»د: یبگو« هَذَا الْمِقْدَارِ مِنْ مَهْرِهَا یعَلَ» ید به جایل، بایکو

1986 مسئلۀ  یاگـر زن بـرا   یول ،ح خوانده شودیصح ید به عربیطالق خُلع و مُبارات باصیغۀ 
ا مُبارات فالن مال را به یطالق خُلع  ید برایبگو یمال خود را به شوهرش ببخشد مثالً به فارس آنکه

ر سـت و بـا هـ   یشـرط ن  یعربزبان ال ندارد و در بذل و قبول آن کند، اشکدم و شوهر قبول یتو بخش
 ح است. یانجام شود صح یزبان

1983 مسئلۀ ا مُبارات از بخشش خـود نـادم شـود و برگـردد،     یطالق خُلع  ۀن عدّیاگر زن در ب
اج به عقد مجـدد او را زن خـود قـرار دهـد و اگـر مـرد       یند و بدون احتکتواند رجوع یشوهر هم م

ن صـورت معلـوم   یـ اا زن طالق سـوّمش باشـد، در   یند، مثالً زن عدّه را نداشته باشد کنتواند رجوع 
 ح باشد. یست رجوع زن صحین

  
 یطالق رِجع -ب

1988 مسئلۀ رده و از طالق اعالم کتواند به زن خود رجوع یبه دو نحو مرد م یدر طالق رجع
 ند: کانصراف 

ده اسـت  یـ برگز یه نشان دهد انصراف از طالق داشته و زن را دوباره به همسـر کبزند  یحرف -3
 ام. مانم و از آن منصرف شدهیام پشه دادهک ید من از طالقیمثالً بگو

1982 مسئلۀ 9- رده مـثالً بـا او   که معلوم شود رجوع کانجام دهد  یارکت رجوع یبه قصد و ن
 ا او را ببوسد. یند ک یکینزد

ه اگر خودش به قصد رجوع کبل ،ا به زن خبر دهدیرد یست شاهد بگیردن، مرد الزم نکرجوع  یبرا
ح اسـت اگرچـه بهتـر    یند و صـح ک یت میفاکنفهمد هم  یسکردم، اگر کد من به زنم رجوع یبگو

د یـ ام باردهکه من در زمان عدّه رجوع کد یرد و اگر مرد پس از تمام شدن عدّه بگویاست شاهد بگ
 ند. کاثبات 

1920 مسئلۀ ن یو زوجه است بنابرا یام همسرکاح یداده شده شرعاً دارا یه طالق رجعک یزن
از آنـان در زمـان عـدّه فـوت      یکیه ک یرتاو بر شوهرش واجب است و در صو ۀات فطرکنفقه و ز

نـد  کا زن پنجم ازدواج یبرند و شوهر حق ندارد در زمان عدّه با خواهر او یگر ارث میند، از همدک
 شود. یمنطبق م یز بر ویام زوجه نکاح یو مابق

                                                             
 .طالق مُبارات دادم زینب همسر موکلم را در برابر این مقدار از مهر او پس او مطلقه است :یعنی .3
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1923 مسئلۀ همسـر خـود را   حرام است ان عدّهیداده، تا پا یه همسرش را طالق رجعک یسک ،
ار کـ ب کـ زن مرت آنکـه نـد مگـر   کرون یـ رده، بکـ یم ینگام طالق در آن زندگه هک یااز آن خانه

شـود، در   -ندک یچیه از اطاعت شوهر سرپک یزن -ناشزهاینکه  ایه موجب حدّ باشد کشود  یحرام
ر یـ غ یارهـا ک یز بر زن حرام اسـت در زمـان عـدّه بـرا    یندارد و ن یردنش مانعکرون ین صورت بیا

رون یـ شوهر از منزل ب ۀاجازشود بدون یضرورت انجام مطور به هک یو معمول یر عادّیو غ یضرور
 یرون رفـتن مـانع  یـ ق در حـدّ ضـرورت ب  یان واجب مُضَیو ات یضرور یارهاکانجام  یبرا یول ،رود

 ندارد. 

1929 مسئلۀ بـاردار اسـت ماننـد     یولـ  ،ن داردیا طالق بـا ی یه طالق رجعک ینفقه و مخارج زن
 است.  ینفقه و مخارج همسر عادّ

1921 مسئلۀ ند کرد و با زن مصالحه یاز او بگ یداده اگر مال یه زن خود را طالق رجعک یمرد
واجب اسـت مطـابق مصـالحه عمـل      یفیلکم تکند، مصالحه درست و از نظر حکرجوع ن یه به وک
ل حقـوق  یـ بـوده و از قب  یام شـرع کل احیچون حقّ رجوع مرد از قب یول ،ندکن یند و رجوع به وک
زن  ییه قـبالً داده موجـب جـدا   کـ نـد، آن طـالق   کن اگـر رجـوع   یبراست، بنایست، قابل اسقاط نین
 شود. ینم

1921 مسئلۀ  یول ،شدن زمان عدّه و رجوع مرد اتفاق داشته یاصل منقض دربارۀاگر زن و مرد 
 د: یآیش میدر تقدّم و تأخّر آن با هم اختالف داشته باشند، دو حالت پ

باشد رجـوعش   یمرد مدّع یول ،ته باشندن باشد و هر دو در آن اتفاق نظر داشیزمان انقضا مع -3
د قسـم  یـ با یاسـت ولـ   پذیرفتـه  ، قـول مـرد  ن حالـت یر آن باشد، در اکقبل از آن واقع شده و زن من

ه کـ  آنسـت  ا نـه و اصـل  یـ ح بـوده  یه رجوع مرد صحکن است یبخورد، چون برگشت حرف او بر ا
 ح واقع شده است. یرجوع صح

ن باشد و اختالف در زمـان انقضـا داشـته    یزمان رجوع مع یعنیباشد  یس حالت اوّلکعاینکه  -9
ن یـ د قسم بخورد چون برگشت اخـتالف بـه ا  یبا یاست منته پذیرفته ، قول زنن حالتیباشند، در ا

 ا نه و در باب عدّه قول زن مقدّم است. یه موقع رجوع عدّه داشته کاست 

1925 مسئلۀ  ایـ ند کرجوع  یبه و یهمسرش را دوبار طالق بدهد و بعد از هر طالق یسکاگر 
بعد از طالق و تمام شدن عدّه، مجدّداً عقد را بخوانـد و بـا او ازدواج    یول ،دوبار طالق بدهداینکه 

پس از طالق سوم و تمام شدن عدّه با اینکه  مگر ،شودیند؛ پس از طالق سوّم آن زن بر او حرام مک
ند کدوباره با آن زن ازدواج  تواندیم ین صورت با پنج شرط، شوهر قبلیند، در اکازدواج  یگرید

 ر است: یزترتیب به ط یو آن شرا

 -متـر کا یـ شـتر  یب -سـال  کی یرا برا یسکن اگر یدائم باشد نه موقّت بنابرا یعقد شوهر دوم -3
 ند و بعد از او جدا شود شوهر اوّل حقّ ازدواج دوباره با او را ندارد. کغه یص

 شوهر دوّم بالغ باشد.  -9
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ه هـر  کـ  یادخول از جلو باشد به گونـه آنست که  رده باشد و اظهرک یکیاو نزد شوهر دوّم با -1
 هم شده باشد.  یانزال منآنست که  دو لذّت ببرند و احوط

 ا رفته باشد. یا از دنیشوهر دوّم طالقش داده  -1

 ا وفات شوهر دوّم تمام شده باشد. یعدّه طالق  -5

1926 مسئلۀ ن سه بار رجوع یان ایدر م آنکهبدون ند کرار کطالق را سه بار تصیغۀ  یاگر مرد
طـالقُ ثالثـاً،    ید هـ یز اگر بگویگر لغو است و نیدصیغۀ  طالق محسوب شده و دو کیرده باشد، ک
 شود. یطالق محسوب م کیزن من سه طالقه است تنها  یعنی

   
 ام آنکعدّه و اح مسائل

 وفات.  ۀطالق و عدّ ۀقسم است، عدّ عده دو

رده کرا صبر ید مدّتیبا یزن از نظر شرع اسالم در موارداینکه  ارت است ازف عدّه: عدّه عبیتعر
ملتزم  ،ده استگذاشته ش رداعدّه یه براک یامکگر احیند و بر دک یگران خودداریو از ازدواج با د

 ۀوفـات، ج عـدّ   ۀطالق، ب عـدّ  ۀشود، الف عدّیان میام آن در سه مرحله بکعدّه و اح مسائلباشد. 
 هه. به شب یوط

  
 طالق ۀعدّ -الف

1923 مسئلۀ  ا یطالق صیغۀ  از شوهرش جدا شود، خواه با خواندن یلیزن به هر دل آنکهپس از
اح موقّـت  کـ شـوهر در ن  وسـیلۀ بـه  دن آن یا با تمام شدن مدّت و بخشـ یاح باشد و کاز موارد فسخ ن

 یکـ ینزد یز بـا و یـ ائسه نباشـد و همسـرش ن  یمتر از نه سال نداشته و کصورت گرفته باشد، اگر زن 
ن یعدّه نگاه دارد و در اعنوان به ان شده یه در شرع مقدّس اسالم بکرا  ید مدّت زمانیرده باشد، باک

 ند. ک یخوددار یگریمدّت از ازدواج با د

1928 مسئلۀ به نگـاه داشـتن عـدّه     یاجیه اگر از شوهر جدا شوند، احتکاز زنان هستند  یاعدّه
 نند، آن زنان عبارتند از: کوهر بالفاصله ش ییتوانند پس از جدایندارند و م

هم از او جـدا شـده باشـد، چـه      یش از نه سالگیرده و پکشوهر  یه قبل از نه سالگک یدختر -3
 رده باشد. کرده باشد و چه نک یکیشوهر با او نزد

نـد و از او جـدا   کن یکـ ینزد یبعد از عقد، شوهر بـا و  یول ،درآمده یسکه به عقد ک یهر زن -9
 شود. 

 ائسه شده باشد. یدن او گذشته و یض دیه زمان حک یزن -1

1922 مسئلۀ ائسه نشده است، شوهر بـا  یدارد و نه سال او تمام شده است،  یه زن دائمک یسک
 یکد عدّه نگـاه دارنـد و عـدّه سـه پـا     یرده و سپس طالقش داده است، پس از طالق باک یکیاو نزد
دوبـار  ه کـ نـد  کد صـبر  یـ د، باض طالق دادنـ یشدن از ح کزن را بعد از پا آنکهپس از  یعنیاست 
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او سـرآمده و   ۀشـد، عـدّ   کد و پـا یـ ض سوّم را دیه حکن یشود و هم کند و پایض ببیز حیگر نید
 ند. کتواند شوهر یم

1100 مسئلۀ ه کـ اسـت   یدر سـنّ زنـان   یعنـ یائسه هم نشـده اسـت،   ی ند ویبیض نمیه حک یزن
د بعـد از  یـ الق دهـد، با رده باشـد و بخواهـد او را طـ   ک یکینزد ینند، اگر شوهرش با ویبیض میح

 شود.  یعدّه سپرعنوان به  یند تا سه ماه قمرکطالق صبر 

1103 مسئلۀ ن اگـر زن  یبنـابرا  آنسـت  ا سـقط شـدن  یـ ا آمدن بچّـه  یزنان باردار به دن ۀان عدّیپا
ا آمـدن  یـ ا آمدن فرزندش مانده باشد با بـه دن یدنزمان به  یرا طالق دهند و فرضاً چند ساعت یباردار

اش رده با زنا باردار شده باشد با تولّد بچّـه عـدّه  کنا یاگر خدا یول ،رسدیان میه پاز بیاو ن ۀبچّه عدّ
 زمان طالق عدّه نگاه دارد.  ا سه ماه ازی یکسه پا ۀبه اندازد یه باکشود بلیتمام نم

1109 مسئلۀ را  یا شـوهر مـابق  یـ ه به عقد موقّت درآمده اسـت و مـدّت آن تمـام شـده     ک یزن
 صورت دارد:  ده است، از نظر عدّه چندیبخش

 ن فرض عدّه ندارد. یه در اکرده باشد کن یکیشوهر با او نزد -3

رده باشـد عـدّه   کـ  یکـ یائسه شده اسـت اگرچـه شـوهر نزد   یاینکه  اینُه سال او تمام نشده  -1و  9
 ندارد. 

رده باشـد،  ک یکینزد یائسه هم نشده باشد و شوهرش هم با ویاگر زن نه سالش تمام شود و  -1
نـد  یض ببیه حک ید، در صورتیمانده وقت را بخش یا شوهرش باقیه مدّت عقد تمام شد کپس از آن
ض یشـتر باشـد عـدّه نگـاه دارد و اگـر حـ      یدام بک، هر یکا دو پایض یا به مقدار دو حیاط یبنا بر احت

 دامکـ اطاً هر یند، احتیض نبیند به مدّت چهل و پنج روز عدّه نگاه دارد و اگر حامله باشد و حیبینم
 عدّه نگاه دارد.  راآن شتر باشدیمان و چهل و پنج روز، بیاز مدّت زا

1101 مسئلۀ شـود چـه زن بدانـد    یطالق خوانـده مـ  صیغۀ  هکاست  یطالق از زمان ۀعدّ یابتدا
مدّت عـدّه متوجّـه شـود طـالق داده شـده       ین اگر پس از انقضایطالق داده شده و چه نداند، بنابرا

 رد.ست دوباره عدّه نگاه دایاست الزم ن

1101 مسئلۀ از  یعنی ید سه ماه قمریاو سه ماه است، اگر اوّل ماه طالقش دهند با ۀه عدّک یزن
مـاه را   ۀبقید یشود، تا سه ماه عدّه نگاه دارد و اگر در وسط ماه طالق دهند بایده میه ماه دک یموقع

ه تمام شـود و اگـر   ماه اوّل، از ماه چهارّم عدّه نگاه دارد تا سه ما یسرکبا دو ماه بعد از آن به اضافه 
روز از مـاه بعـد را اضـافه     کیـ روز برساند و  20به  راآن اطیست و نه روز بوده، بنا به احتیماه اول ب

 ند. ک

1105 مسئلۀ ّۀدر مـدّت عـدّ   یولـ  ،مـرد اسـت   ۀعهد، مخارج زن بر یطالق رجع ۀدر زمان عد 
 ست. یزن بر مرد واجب ن ۀن، نفقیطالق با

1106 مسئلۀ  ه زنده است، از کدام کا بروند، هر یاز دن یعطالق رج ۀا مرد در زمان عدّیاگر زن
 ،بردیاز او ارث نم یگریا برود دیاز دن یکیدر طالق خُلع و مُبارات اگر  یول ،بردیارث م یگرید
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ا مال خود به شوهر برگردد و شوهر هم یدن مهر یا مُبارات زن از بخشیطالق خُلع  ۀدر عدّ آنکهمگر 
ه زنـده اسـت از او ارث   کـ  یگریرد دیاز آنان بم یکیت اگر ن صوریند، در اکمطّلع شده و رجوع 

 برد. یم

1103 مسئلۀ نـد و در  کدا یـ ادامـه پ  یضـ یطالق دهد و آن مر یماریاگر مرد زنش را در حال ب
ا یباشد  یبرد خواه طالق او رجعیا برود، زن از او ارث میمتر از آن مرد از دنکیا سال و  کیمدّت 

ا مـرد از آن  یرده باشد کازدواج  یگریس دکخروج عدّه با آن زن پس از طالق و  آنکهن، مگر یبا
سـالت دوم از  کمار شده و در زمان یه در آن زنش را طالق داده بود خوب شود و دوباره بک یمرض
باشـد؛ در صـورت طـالق     یطـالق رجعـ   آنکهبرد مگر ین صورت زن ارث نمیا رفته باشد، در ایدن

 برد. یا برود زن از او ارث میدوّم از دن سالتکابد و در یاگر مرد بهبود هم ب یرجع

  
 وفات  ۀعدّ -ب

1108 مسئلۀ وفات نگاه دارد:  ۀر عدّیزترتیب به د یا رفته، بایه شوهر او از دنک یزن 

ردن کـ عـدّه نگـاه دارد و از شـوهر     یاگر باردار نباشد، واجب است چهار مـاه و ده روز قمـر   -3
ا موقّـت،  یـ دائم باشد  رده باشد، ازدواجکن رده باشد، چهک یکینزد یند، چه شوهر با وک یخوددار

ائسه هم باشد واجب است همـان  یاگر زن  یده باشد و حتّیده باشد، چه نرسیچه زن به سنّ بلوغ رس
 عدّه را نگاه دارد. 

مـاه و   مان عدّه نگاه دارد متنها اگر قبـل از چهـار  یاگر زن باردار باشد، واجب است تا زمان زا -9
 ن زمان تمام شود. یند تا اکاجب است صبر ند وکمان یده روز زا

1102 مسئلۀ ّراآن نـد و ک یر خودداریز یارهاکوفات از انجام  ۀزن واجب است در زمان عد 
 ند: یحِداد گو

 دن. یشکسرمه  -3

 نت حساب شود. یدن، اگر زیلباس رنگارنگ پوش -9

 نت حساب شود. یه زکگر یز دیش و هر چیآرا -1

ردن مو، گرفتن نـاخن،  کردن بدن، شستن لباس، شانه کافت نظ یعطر زدن و حنا گذاشتن؛ ول -1
 ندارد.  یها مانعن اوالد و بچّهییز تزین شده و نییه تزک یونت در منزلکرفتن به حمام، نشستن و س

1130 مسئلۀ از عـدّه   یا قسـمت یـ ، در تمام مسئلها ندانستن یو  یفراموش به خاطر ای اًاگر زن عمد
ند، کت نیب شده و حداد را رعاکگفته شد، مرت پیش سئلۀمه در کرا  یمحرماتهمۀ ا ی یوفات، بعض

را یـ رد زیست عدّه را دوباره از سر بگیخورد و الزم نینم به همعدّه او  یول ،ب گناه شده استکمرت
 جداگانه است.  یفیلکه تکست بلیآن محرمات شرط صحت عدّه ن کتر

1133 مسئلۀ یرون رود و بـرا یـ ز است از خانـه ب یبرد، جایوفات به سر م ۀه در زمان عدّک یزن 
ادت یع یا رفتنش برایباشد و  یارها ضرورکند مخصوصاً اگر آن کخود رفت و آمد  یازهایرفع ن
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آنسـت کـه    اطیـ ن احتکیل ،ارت قبر شوهرش باشدیع جنازه و زییارحام، انجام حجّ، تش ۀض، صلیمر
 رده است. کیم یات همسرش در آن زندگیه در زمان حکشب در همان خانه بخوابد 

1139 مسئلۀ شود. یه زن از مرگ شوهر مطّلع مکاست  یوفات از همان زمان ۀعدّ یبتداا 

1131 مسئلۀ مفقـود االثـر شـده باشـد      ی، به عللـ یاا در منطقهیجنگ  ۀدر جبه یاگر شوهر زن
 سه حالت دارد:  یلّکطور به نشود یه از او خبرک یطور

ه کـ  یست از زمـان ن صورت واجب ایه مطمئنّاً در اکا رفته است یند شوهرش از دنکن یقیزن  -3
 ند. کتواند ازدواج یوفات نگاه دارد و پس از آن م ۀرده، عدّکدا ین پیقی

نـد و  کد صبر ین صورت هم بایه در اکش را نداند یند شوهرش زنده است اگرچه جاکن یقی -9
 ن شود. یت المال تأمیرا از اموال شوهر بردارد و اگر ندارد از صدقات و ب یمخارج زندگ

ه بـردارد و  کـ داشـته باشـد    ین صـورت اگـر شـوهر مـال    یـ شوهرش زنده است، در ا هکنداند  -1
گـر مخـارجش را   یا از محـل د یل شوهر، چه از مال شوهر یکا ویو  یا پدر و جدّ پدریند کمصرف 

نـد  کد آنـان را وادار  یم شرع باکنند حاکن نیند و اگر آنان مخارج او را تأمکد صبر ینند، باکن یتأم
م کزن حق دارد بـه حـا   ،شودین نمیچ وجه مخارج زن تأمینند و اگر به هکن یتأمه مخارج زن را ک

سال صـبر   چهار یه زن از زمان مراجعه به وکند و او دستور خواهد داد کط رجوع یشرع جامع شرا
آورد، اگر ثابت یبه عمل م یق و بررسیشوهر او تحق دربارۀن کمم ۀلین مدّت با هر وسیند و در اک

ا ی یا جدّ پدریم شرع به پدر که زنده است، حاکند و اگر ثابت نشد کد زن صبر یت باشود زنده اس
سـتند، خـود   یدام از آنهـا موجـود ن  کـ چ یه زن را طالق دهند و اگر هـ کدهد یل شوهر دستور میکو
عده  -وفات ۀعدّ ۀبه انداز -ماه و ده روز دهد و بعد از طالق مقدار چهاریم شرع او را طالق مکحا

ا یـ شـوهر اوّل پـس از ازدواج دوّم زن   چنانچه  ند.کتواند شوهر یدارد و بعد از اتمام عدّه میمنگاه 
بر زن ندارد و  یچ حقّیدا شود، هیپ -باشد یردن وکاگرچه قبل از شوهر  -او ۀن عدّپس از تمام شد

اگـر   یخواهد، ولـ یند، عقد مجدد مکدر صورت عدم ازدواج زن، اگر شوهر بخواهد با او ازدواج 
طـالق   ۀند، چه بعد از گذشتن مقدار عدّکدا شود، حق دارد به او رجوع ین مقدار عدّه پیشوهر در ب
دا یـ طـالق پ  ۀاز عـد  یمقـدار  یقبل از گذشتن حتاینکه  ایدا شود یوفات پ ۀافتن عدّیان یو قبل از پا

 ند. کحق دارد رجوع  یق اولین صورت به طریه در اکشود، بل

1131 مسئلۀ طالق است و  ۀن عدّکیلوفات است و ۀه اگرچه به مقدار عدّن عدّی، اآنست ظاهر
س، هر دو از کا برود و بالعیاو بر شوهر واجب است و اگر زن از دن ۀن نفقیاست بنابرا یطالق رجع
 ست. یبرند و پس از طالق بر زن حِداد واجب نیهم ارث م

1135 مسئلۀ وفات  ۀند و عدّکدا ین به مرگ شوهر پیقیرده است، که شوهرش سفر ک یاگر زن
د از یـ ند و پس از آن همسر اول از سفر بـازگردد، زن با کعدّه شوهر  ننگاه دارد و پس از تمام شد

د یرده باشد، باک یکیشوهر دوم جدا شود و به شوهر اول حالل است، منتها اگر شوهر دوم با او نزد
ت زن از ید تا وضعنکن یکیند و شوهر اول هم با او نزدکطالق صبر  ۀپس از جدا شدن به مقدار عدّ
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مطابق مهر زنان مانند او، به او بدهد  ید مهریره مشخّص شود و شوهر دوّم هم بایو غ یباردار جهت
نند و کاند، تفاوت باشد، در مقدار تفاوت با هم مصالحه ردهکن یه معکین مهر المثل و مهریو اگر ب

 یسـت و حـرام ابـد   ین یطالق رِجعـ  ۀرا عدّیز ،از شوهر دوّم طلب ندارد یزن در مدّت عدّه مخارج
 صورت گرفته است.  یکیدار نزداست چون با زن شوهر

1136 مسئلۀ وفـات،   ۀا رفته اسـت و بعـد از تمـام شـدن عـدّ     یند شوهرش از دنکن یقی یاگر زن
ه بعـد از آن مـرده اسـت، واجـب     کبل نمرده بودهنگام  ند و بعد معلوم شود شوهر او در آنکشوهر 

طبعاً تا زمان وضـع   -طالق ۀه آبستن است به مقدار عدّک یدر صورتاست از شوهر دوّم جدا شود و 
 یوفات نگاه دارد ول ۀشوهر اول عدّ یشوهر دوم عدّه نگهدارد و بعد از وضع حمل برا یبرا -حمل

رده کـ  یکیاگر با او نزد -شوهر دوّم یوفات و بعد برا ۀعدّ یشوهر اول یاگر آبستن نباشد، ابتدا برا
نـد و  کتواند با آن زن ازدواج یگر نمیگاه دارد و در هر دو صورت شوهر دوم دطالق ن ۀعدّ -باشد

شـدن   یوفات نگهدارد و پـس از سـپر   ۀشوهر اول عدّ یرده باشد زن فقط براکن یکیاگر با زن نزد
 ند. کتواند با شوهر دوم ازدواج یم -صورت نگرفته یچون دخول -وفات ۀزمان عدّ

  
 شبهه یاز رو یکینزد ۀعدّ -ج

1133 مسئلۀ  یکـ یزن خـودش اسـت نزد  اینکـه   و به گمان اشتباهاًر همسر خود یبا غ یسکاگر 
زن واجـب   ند شـوهرش اسـت، بـر   کند چه زن بداند و از طرف زن، زنا باشد و چه نداند و گمان ک

 طالق است.  ۀآن مانند عدّ ۀاست عدّه نگهدارد و عدّ

1138 مسئلۀ  نـد شـوهر   کال یـ زن خ یولـ  ،نـد کسـت و بـا او زنـا    یاگر مرد بداند زن همسـر او ن
 عدّه نگاه دارد.  األقویعلیه کبل األحوطعلید یخودش است، زن با

1132 مسئلۀ ۀعدّ ۀد نگاه داشته شود، به اندازیاشتباه، با از روی یکیه در صورت نزدک یاعدّه 
اگـر   یولـ  .ندک یکید با او نزدیشوهر نبا ،ه گفته شد در طول مدّت عدّهکطالق است و همان طور 

ـ  کـ  یکـ ینزد اشـتباهاً ه بـا او  کـ  یسکباشد، آن آن زن شوهر نداشته  در زمـان عـدّه    یرده اسـت، حتّ
 ند. کتواند با او ازدواج یم

   
 عدّه ۀمتفرّق مسائل

1190 مسئلۀ شود: یرفته میاو تمام شده با دو شرط قول او پذ ۀد عدیاگر زن بگو 

 زن مورد اتّهام نباشد.  -3

ان کـ در آن مدّت تمام شدن عـدّه ام ه کگذشته باشد  قدرآنا مرگ شوهرش یاز زمان طالق  -9
 داشته باشد. 

1193 مسئلۀ ز است و اگر حامله نباشـد  یه از زنا حامله شده عدّه ندارد و ازدواج با او جاک یزن
خود قـرار   ۀه زنا را حرفک یاط با زنانیبنا بر احت .ندکعدّه نگاه دارد و بعد ازدواج آنست که  اطیاحت
 ار زشت بازنگردند.کگر به آن یرده باشند و دکمل توبه اکطور به آنکهاند، ازدواج نشود مگر داده



 و خانواده یروابط اجتما ع بخش هشتم:

        

535 

1199 مسئلۀ  گذشـته گفتـه شـد، پـس از      مسـائل ه در ک یوبیاز ع یکیا مرد به جهت یاگر زن
 یکـ یاز آن دو، پـس از نزد  یکـ یا مرتـد شـدن   یـ دادن ریا بـه علّـت شـ   یبزنند  به همعقد را  یکینزد

 بـه هـم  صـورت ارتـداد شـوهر عقـد      در یطالق نگـاه دارد ولـ   ۀد عدّیبخورد، زن با به همعقدشان 
 وفات نگاه دارد.  ۀد عدّیخورد و زن بایم

1191 مسئلۀ د عـدّه نگـه   یـ باهـم  انـد  رحمش را بسـته  یهاا لولهیه رحمش برداشته شده ک یزن
 دارد. 

  
 لعان مسائل

1191 مسئلۀ  ،به زن  جابی یهاعهیا شایا گمان و یمرد حق ندارد و حرام است، به صرف احتمال
ن است مال خودش باشد از کا آمده و ممیه از زن خودش به دنکرا  یزندا فریخود نسبت زنا بدهد 

چهـار   آنکـه مگـر   ،شودیم یجار یند و اگر مرد نسبت زنا به زن بدهد، حد قذف بر وک یخود نف
ه کـ نـد  کط لعان یم شرع جامع شراکا نزد حایند و کم شرع بر صحّت آن اقامه کشاهد عادل نزد حا

شـود و اگـر در برابـر    یمـ  یه لعان نباشد، با لعان مرد بر زن حد جارن صورت اگر زن حاضر بیدر ا
 شود. یند، حد از او هم برطرف مکلعان مرد، زن هم لعان 

1195 مسئلۀ ز است: یدو چ یلعان برا 

 . زن یاثبات زنا یبرا -3
ط بوده و هـر دو  یم شرع جامع شراکد نزد حایه از آن زن متولد شده و باک یفرزند ینف یبرا -9
ت لعان در یفیکدام از زن و شوهر واقع شود؛ کستادن هر یتلفظ لعان در حال ا األحوطعلی ستند ویبا

 3.ر شده استکذ یتب مفصّل فقهک همچنین ه نور وکمبار ۀاول سور
1196 مسئلۀ ر شـده  کنور ذ ۀه در سورکل کلعان، شهادت و لعن با همان شصیغۀ  واجب است

بـه هـم باشـد،     نزدیـک معنا  جهتاز  اینکهلو وند کل یدام از آنها را تبدکاست واقع شود و اگر هر 
 شود. یباطل است و لعان واقع نم

1193 مسئلۀ ر بـر آن  یـ ام زکط انجام شد، احیح و جامع شرایصحصورت به  ه لعانکپس از آن
 شود: یمترتّب م

 شوند. یزن و شوهر از هم جدا م -3

 شود. یم یزن بر آن مرد حرام ابد -9

 شود. یرده بر طرف مکه لعان ک یسکحد از  -1

شود یشان او منقطع مین فرزند و مرد و خوین ایب یشاوندیفرزند باشد، خو ینف یاگر لعان برا -1

                                                             
   .  963تا  911 ، ص96حکام، ج از جمله کتاب مهذّب األ. 3
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گر یدکـ ی، نسبت ثابت است و از یشان مادرین فرزند، مادر و خویب یبرند ولیگر ارث نمیدکیو از 
 برند. یارث م

1198 مسئلۀ  ز یم نکو اگر حانند، لعان باطل است کط لعان عمل نیاز زن و مرد به شرا یکیاگر
 ر نافذ است. یم او باطل و غکح بوده، حیه لعان صحکنیند بر اکم کح

 

 تیام وصکاح
 ایـ انجـام دهنـد    ییارهـا کاو  یند پس از مرگش بـرا که یه انسان سفارش و توصک آنست تیوص
ه کـ  یسـان کا یـ فرزنـدان خـود و    یا بـرا یبشود  یسک کاز اموالش مِل یزیپس از مرگ او چاینکه 
و « یموص»ند کیت میه وصک یسکند؛ به آن کن یم معیار آنان با اوست سرپرست و قیو اختت یوال
« له یموص»به او برسد  یزیشود چیت میه وصک یسکو آن « یوص»نند کیت میه به او وصک یسک
 ند. یگویم

مرد مسلمان  یبرا :ه فرمودندکنقل شده  اسالم یه از رسول گرامکمهم است  قدرآنت یوص
ز از آن بزرگـوار  یـ و ن 3ر سـرش باشـد  یاش زت نامهیه وصکمگر آن ،ندکرا صبح  یست شبیوار نسزا

ز یـ و ن 9ت مـرده اسـت  یـ ا بـرود بـه مـرگ جاهل   یـ ت از دنیس بدون وصـ کهر  :ه فرمودندکنقل شده 
 . 1مبود داردکعقل  ، مروّت ویند از نظر مردانگکت نیهنگام مرگ خوب وص یسکفرمودند: اگر 

1192 مسئلۀ شود، واجـب اسـت   یند و آثار آن ظاهر میبیمرگ را م یهانشانه ه انسانک یوقت
 ند: کن دستورات عمل یبه ا

ار اسـت  کدارند هر چه زودتر به آنها برگرداند و اگر به مردم بده یامانت یاگر مردم در نزد و -3
ن ا زمـان آ یـ بپردازد و اگر در آن حال توان پرداخـت نـدارد    راآن ده استیو زمان پرداخت آن رس

دانند یاو را ورثه م یاگر بده یرد، ولیت خود شاهد بگیند و بر وصکت یده، واجب است وصینرس
سـت اگرچـه در همـه حـال     یت واجـب ن یپردازنـد، وصـ  یاو را م یه ورثه بدهکنان هم دارد یو اطم

 مطلوب است. 

رساند ب یار است، واجب است آنها را فوراً به مصارف شرعکا مظالم بدهیات کاگر خمس، ز -9
د یـ نـد، با کپرداخـت   راآن تبرّعـاً  یسـ کدهد یو اگر در آن حال قدرت پرداخت ندارد و احتمال م

 ت مطلوب است. یاست اگر حجّ بر او واجب باشد و در هر صورت وص همچنین و ندکت یوص

رنـد و  یر بگیه از مال خودش بر آنها اجکند کت یقضا دارد واجب است وص ۀروزاگر نماز و  -1
تبرّعاً و بدون اجرت آنها را انجـام دهـد، بـاز     یسکاحتمال بدهد  یگر مال هم نداشته باشد وله اکبل

                                                             
 .958ص ،3، ح 3، کتاب الوصایا، باب 32ج  البیت،الشّیعه، چاپ آلوسائل .3
 .952ص ،8همان، ح  .9
 .965ج  ،966صص  ،9، ح 6همان، باب  .1
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 یلیر ورثه بـه تفصـ  یا سایتر او بر پسر بزرگ ۀروزنماز و  یند و اگر قضاکت یهم واجب است وص
نـد  کت یوصـ اینکـه   ایاطالع دهد  یتاب ارث خواهد آمد، واجب باشد، واجب است به وکه در ک
 آورند.  یجااو ب یه براک

پنهـان   ییدارد و در جـا  یا امـوال یـ دارد و  یگران امـانت یا نزد دیدارد  یگران مطالباتیاگر از د -1
رود، واجب است آنها را ین میشان از بیاز ا یورثه ندانند و با نگفتن به آنها حقچنانچه  رده است،ک

ن اسـت  کـ ا ممیـ ع گـردد  یاو ضـا  داشته باشد و احتمال بدهـد حـقّ   یریمطلع سازد و اگر فرزند صغ
 م و سرپرست سازد. ین را بر او قیام یا افرادیند، واجب است فرد یب ببیع شود و آسیخودش ضا

  
 تیو وص یط موصیشرا

1110 مسئلۀ ه ده سـالش تمـام   ک یند و طفلکت نیراه وصکا باد عاقل باشد و یننده باکت یوص
مانند ساختن مسـجد، مدرسـه،    کین یهاارکه و یریامور خ یاگر برا ،فهمدیشده و خوب و بد را م

ت خـوب و معقـول   یه وصـ کـ  یند، وقتـ کت یشان و ارحام خود وصیخوکمک به پل و مانند آن و 
ارحـام و  کمـک بـه    یسوم اموالش براکینسبت به  یند حتکت یه وصیاگر سف .ح استیباشد صح

م شـرع جـامع   که حـا ک یاستهکت ورشیوص .ال استکر، محل اشیخ یارهاک یا برایشاوندان یخو
اران بـر  کـ ست چون در هر صورت حقّ طلبیح نیرده، صحک یط او را از تصرف در اموالش نهیشرا
 نند. کاران از حقّ خودشان صرف نظر کطلب مگر آنکهت مقدّم است، یوص

1113 مسئلۀ ه و اشـاره  یـ ناکن اگـر بـا   یست بنابرایت صراحت و نص بودن لفظ شرط نیدر وص
 است.  حیت او صحیمقصود خود را بفهماند وص

1119 مسئلۀ ه مقصودش را بفهمانـد و  ک یدا شود در صورتیت پیبا امضا و مهر م یااگر نوشته
 ه بدان عمل شود. کت نوشته شده واجب است یوص یه براکمعلوم شود 

1111 مسئلۀ ا یـ رده کرده است چه بر خودش زخم وارد ک یشک، انتحار و خودعمداًه ک یسک
ه کـ نـد  کت یوصـ  یشـ کر پـس از خود رد اگـ یـ میند مـ کدا ین پیقیه ک یند، طورکخود را مسموم 

رده کت یاگر قبل از آن وص یول ،ستیح نیت او صحیبرسانند، وص یاز اموالش را به مصرف یمقدار
 ح است. یسوم اموالش صحکیت او در یباشد وص

1111 مسئلۀ  لـه الزم   یردن موصـ کـ بدهنـد، قبـول    یسـ کرا به  یزیند، چکت یوص یسکاگر
نـد  کت را رد نیا بعد از مـرگ او وصـ  ی یات موصیدر زمان ح -له یموص -سکه اگر آنکست بلین

ا بعـد از مـرگ او،   یـ  یات موصـ یند، چه در حال حکت را رد یاگر وص یشود ولیز میآن چ کمال
نـد و تنهـا بـه قبـول     کقبـول   یبعد از مـرگ موصـ  آنست که  شود اگرچه احوطیت او باطل میوص
 ند. کتفا نکا یات موصیردن دوران حک

1115 مسئلۀ ز را یآن چ آنکهبدهند و آن فرد قبل از  یسکرا به  یزیند، چکت یاگر انسان وص
ننـد مشـروط بـر    کقبـول   راآن توانندیاند مردهکت را رد نیاو وص ۀه ورثک یرد مادامیند، بمکقبول 
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 بر آن ندارند.  یت خود برنگشته باشد و االّ حقی، از وصیموص آنکه

1116 مسئلۀ  ت ید موقع وصـ یاداده شود ب یزیشود به آنان چیت میه وصک یسانکا یس کآن
ن اسـت فـالن زن حاملـه    کـ ه ممکـ  یانند به بچّـه کت ین اگر وصیوجود داشته باشند بنابرا یبه نوع

ه االن ک یانند به بچّهکت یاگر وص ینند، باطل است ولکت به معدوم یوص یعنیدهند  یزیباشد، چ
ن یـ در اح اسـت  یت صـح یروح نباشـد، وصـ   یبدهنـد اگرچـه هنـوز دارا    یزیدر رحم مادر است چ

ت شـده بـه او بدهنـد و    یه وصـ کـ  یزیـ ا آمـد واجـب اسـت آن چ   یـ صورت اگر آن بچّه زنده بـه دن 
ت باطـل اسـت و   ید، وصـ یـ ایا بیـ اگر بچّه مرده به دن یند ولکهم از طرف او قبول  یول األحوطعلی

 نند. کیم میان خودشان تقسیرسد و آنان میم یموص ۀت شده به او بدهند به ورثیآنچه وص

1113 مسئلۀ یسـ کن اگـر  یز و حـالل باشـد بنـابرا   ید جـا یـ شـود، با یت میه به آن وصک یارک 
 ت او باطل است. ینند، وصکت باطل یج و تقویا ترویبه ظالم  کمکرا صرف  یند پولکت یوص

1118 مسئلۀ مثـل   یمردمـ  یات، مظالم و حقوق مـال کمانند حجّ، خمس، ز یحقوق واجب اله
رده کت نیت به آنها وصیشته شود اگرچه مبردا ییو مانند آن، واجب است از اصل مال و دارا یبده

ست از اصل مال ین صورت الزم نیرده باشد آنها را از ثلث مال بردارند در اکت یباشد منتها اگر وص
ت یمانند نمـاز و روزه، اگـر وصـ    یواجبات بدن یول .ندکت نیفاکثلث مال  مگر آنکهبرداشته باشد 

ثلـث مـال بـر آن     یرده ولـ کـ ت یوصـ اینکـه   ای رده باشدکت نیت و اگر وصیرده باشد مطابق وصک
 اطیـ ز وجـود نـدارد، احت  یآنها باشد ندار عهدهه ک یگریا وارث دیتر ند و پسر بزرگکیت نمیفاک

 آنها پرداخت شود.  یادا یستند برایر نیه صغک ییهااز سهم االرث وارثآنست که 

1112 مسئلۀ ر او واجـب  ه بکات و مظالم کو حجّ واجب و خمس و ز یت از بدهیم ۀکاگر تر
به مصرف برسانند واجب است  راآن از یا مقداریه ثلث کرده باشد کت ید، اگر وصیایاد بیاست، ز

 مانده متعلق به ورثه است.  یرده باشد، هر چه باقکت نیت عمل شود و اگر وصیمطابق وص

1110 مسئلۀ ش را یهایفـن و سـپس بـده   کا رفـت از اصـل مـال او، ابتـدا     یاز دن یسکه ک یوقت
 ینـزد و  یا مـردم امـانت  یار بوده کمردم باشد، مثالً بده یل حقوق مالیها از قبیآن بده دارند چهیبرم

آنها  آنکهاست و بعد از  یاله یه حقوق مالکات و مظالم عباد باشد کل خمس، زیا از قبیاند و داشته
 یم باقسودهند و سپس دویرا انجام م یو یتهایسوم آن وصکیمانده از مقدار  یرا برداشتند، از باق
 نند. کیم میان خود تقسیاللّه مطابق مافَرَضَمانده را، ورثه م

1113 مسئلۀ ح است و نسبت به مـازاد  یت صحیم ییسوم داراکیبه مقدار  یلّکطور به تیوص
نـد بـه مصـرف    کیت میت وصیه مک ین اگر مالیه ورثه اجازه بدهند بنابراکح است یصح یآن وقت
تواننـد اجـازه   یه مـ کـ وارثـان او  چنانچـه   شتر شـود، یاو ب یهاییسوم داراکیبرسد، از مقدار  یخاص

ح یت صـح یت او، وصیند بر اجازه دادن به وصکه داللت کانجام دهند  یا عملیبزنند  یبدهند، حرف
بعـد از مـرگ او هـم اجـازه بدهنـد       یند و اگر مدّتکیت نمیفاکآنها  یت باطنیاست و صرف رضا

 ند. کیت میفاک
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1119 مسئلۀ  یـی سـوم دارا کیـ ش از یرده و آن مـال بـ  کن یمع یالم یرا برا یمصرف یسکاگر 
حـق ندارنـد از    یعمل شـود، پـس از مـرگ و    یت ویباشد و ورثه قبل از مرگ اجازه دهند به وص

 اند برگردند. ه دادهک یااجازه

1111 مسئلۀ  ز یـ ات، نمـاز، روزه و ن کـ اش خمـس، ز یـی نـد از ثلـث دارا  کت یوصـ  یسـ کاگر
باشـد و  ترتیـب  بـه  ت او یه وصـ کـ  ید در صـورت انجـام دهنـ   یو مراسم سـوگوار  یمستحب یارهاک
رده و با همان کت یب را رعاید، پس از انجام مورد اول، ترتیایاد بیاو از مورد اول ز ییسوم داراکی

اگر  یباشد ول یمستحب ینند هرچند آنچه اول آمده عملکت آمده عمل یه در وصک یبیوضع و ترت
ات را کمانند خمس و ز ین صورت واجبات مالیا ند، درکت نیفاکآنها همۀ  یبرا ییسوم داراکی

ا یتر ت، اگر پسر بزرگیخود م یقضا ۀروزمانند نماز و  یواجبات بدن یدارند ولیاز اصل مال بر م
سـتند از سـهم   یر نیه صـغ کـ وارثان  ۀبقیاطاً یشود وجود نداشته باشد، احتدار عهدهه ک یگریوارث د

ن یـ ب نداشته باشـد در ا یت او ترتیآورند و اگر وص بجاضا ق ۀروزاو نماز و  یخودشان بدهند و برا
 یو بدن یپس از انجام واجبات مال یزیرا انجام دهند، اگر چ یو بدن ید واجبات مالیصورت اول با

ش از مقـدار ثلـث برداشـته شـود، پـس از آنهـا       یه بـ کـ ا ورثه اجـازه دادنـد از تر  یاز ثلث اضافه ماند 
و  یان واجبات مالید، میآیم مک یاگر مقدار ثلث از واجبات بدن را انجام دهند و یمستحب یارهاک
را وارثـان   یواجـب بـدن   یسـر کرا از اصل مـال و   یواجب مال یسرکنند و کع یبه نسبت توز یبدن
ت نسبت به ین صورت وصی، در اندپردازند و اگر ورثه اجازه ندادیاطاً میر از سهم خودشان، احتیبک
 باطل است.  یمستحب یارهاک

1111 مسئلۀ  ار کـ رنـد و  یر بگیـ نمـاز و روزه اج  یاو را بدهنـد و بـرا   ینـد بـده  کت یاگر وصـ
او را از  یه آنها را از ثلث مالش بدهند، واجب است بدهکنگفته باشد  یهم انجام دهند ول یمستحب

ند از ثلث بدهند و کت یفاکاست، اگر ثلث  یر مالیه واجب غکاصل مالش بدهند و نماز و روزه را 
اط از سهم یانجام آن باشد، وجود نداشته باشد، بنا بر احتدار عهدهه ک ینباشد و وارث یافکاگر ثلث 
ا اگر ورثه اجـازه دادنـد   یباشد  یافکرا اگر آن ثلث  یمستحب یارهاکبپردازند و  راآن ر،یبکوارثان 

ه در کت یب را با همان وضعین صور ترتیا ینند و در تمامکن عمل کانجام دهند وگرنه به مقدار مم
 نند. کت یر شده رعاکت ذیوص

1115 مسئلۀ بالغ اجازه  ۀورثچنانچه  رده باشد،کت نیخود وص یام سوگواریمخارج ا یاگر برا
را بابـت   یزیـ توان چینابالغ نم ۀاز سهم ورث یشود از سهم آنان آن مخارج را پرداخت ولیدادند م

ها و یفـن، بـده  کاو  یهـا ییداراتوان از اموال و یمخارج پرداخت و اگر آنان هم اجازه ندهند، تنها م
 را برداشت.  یگر مالیواجبات د

1116 مسئلۀ  او  یوصـ  یرده باشد ولـ کت یا وصیت نداشته باشد یا برود و وصیاز دن یسکاگر
را از  یسـ کا اگر مأذون بوده یخودش نبوده است  یبه جا یا رفته و مأذون به انتخاب وصیهم از دن

ط یم شرع جـامع شـرا  کحا ۀعهدرها و اموال او بر اکرده باشد، نظارت بر امور، کن نییطرف خود تع
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 است. 

1113 مسئلۀ ت یآن انصراف از وص ۀجیه نتکند ک یارکا یت خود برگردد یاز وص یاگر موص
ت باطل یبدهند، بفروشد، وص یسکبعد از مرگش به  رده بودکت یه وصکرا  یکباشد، مثالً مل یاول
خود قرار داده  یهام و سرپرست بچّهیرا ق یسکر دهد مثالً قبالً ییرا تغ یت قبلیوصاینکه  ایشود یم

د به یبدهند، بگو یسکبه  ه گفته بودکرا  یا مالیند کن یاو مع یرا به جا یگریپس از آن د یول بود
 د عمل شود. یت دوم بایباطل است و مطابق وص یت قبلیبدهند، وص یگریس دک

1118 مسئلۀ  اسـت  برسـانند، واجـب    یند ثلث مال او را به مصـرف خاصـ  کت یوص یسکاگر
ر درآمد قرار دهند و یه نگهدارند و در مسکنفروشند بل راآن ندکت ینند و اگر وصکمطابق آن عمل 

 نند. کت عمل یبرسانند، واجب است مطابق وص یبه مصرف خاص راآن سود

1112 مسئلۀ  از امـوالش را   یرد مقداریمیآن مخاطر به ه ک یماریدر حال مرض و ب یسکاگر
ل دهـد و بعـد   یـ لش تحویکـ ا ویـ به خـود طـرف    یجَّز و قطعمنصورت به  ببخشد و یگریس دکبه 
ده از یبدهنـد، آنچـه در دوران مـرض بخشـ     یگریس دکهم به  یند بعد از مرگش مقدارکت یوص

رده، اگر به مقدار ثلث مالش باشد، کت یآنچه وص یورثه ندارد ول ۀاجازبه  یازیاصل مال است و ن
 ید بـرا یـ شتر از مقدار ثلث باشـد با یثه ندارد و اگر بور ۀاجازاز به یت عمل شود و نید مطابق وصیبا

 رند. یاده از ثلث، از ورثه اجازه بگیمقدار ز

1150 مسئلۀ ا رفت فالن یمن است و اگر او از دن یوص یند، فالنکت ین طور وصیاگر انسان ا
ت مانده باشد، واجب یم یارهاکدوم اگر از  یا برود وصیاول از دن یمن است، اگر وص یس وصک

 ا انجام دهد. است آنها ر

1153 مسئلۀ  ارم، کبده یسکد فالن مقدار به یرد بگویمیه به آن مک یدر حال مرض یسکاگر
از ثلث مالش بدهند  راآن دین حرف را زده است بایان رساندن به ورثه ایز یه براکاگر متهم باشد 

 شود.  د از اصل مال پرداختیر سخن او نباشد، باکز منین یگریس دکاگر متهم نبوده و  یول

   
 ط آنیو شرا یوص

1159 مسئلۀ مسـلمان   یه موصـ کـ  ینـان باشـد و در صـورت   ین و مورد اطمید عاقل، امیبا یوص
 یال به ورثه بشود، چـه نشـود؛ ولـ   یت موجب استید مسلمان باشد چه عمل به وصیهم با یباشد، وص
منفـرد و مسـتقل   طـور  بـه  هکـ  یمسلمان باشـد و در صـورت   یست وصیافر است الزم نک یاگر موص

ر یـ بـالغ و غ  ین اگر موصـ یبنابرا .بالغ باشدآنست که  اط واجبیند، احتک یرا وص یسک خواهدیم
ند کیت عمل مین صورت بالغ مستقلّا به وصیح است، در ایخود قرار دهد، صح یبالغ را با هم وص
وانـه شـود،   یا دیـ رد یـ ر قبل از بلـوغ بم یاگر صغ .نندکیت عمل میر، با هم به وصیو پس از بلوغ صغ

 دهد. یت را ادامه میعمل به وص یمستقل و انفرادطور به الغ مانند گذشتهب یوص
1151 مسئلۀ  اجازه داده  یه موصک یقرار دهد در صورت یخود وص یچند نفر را برا یسکاگر
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ار را انجـام دهنـد و الزم   کـ تواننـد آن  ینند، آنها مـ کت عمل یدام مستقالً به وصکاء هر یباشد اوص
 باشـد  ردهکـ ح یچه تصر -اگر اجازه نداده باشد یول ،رندیازه بگاج یگریار خود از دک یست براین

اگـر   ،ننـد کت یگر عمـل بـه وصـ   یدکـ یواجب است با نظر  -رده باشدکا نینند کبا هم عمل  یهمگ
اگـر   و ص مصالح با هم اخـتالف داشـته باشـند   ینند و در تشخکت یحاضر نشوند با هم عمل به وص

م کو معطّـل بمانـد، حـا    فتـد یر بیت به تـأخ یعمل به وصشود یر در عمل و مهلت دادن باعث میتأخ
ند هماهنگ باشند و از اختالفات دست بردارند و اگر اطاعـت  کیط آنان را وادار میشرع جامع شرا

عامـل   یکـ یند و اگـر  کین میرا مع یگریآنها افراد د ینند و از اختالفات دست برندارند، به جاکن
 ند. کین میمع را یگریس دکاو  یاختالف بوده، به جا

1151 مسئلۀ  یتیو نارضـا  یخود قرار داده است، اگر نـاتوان  یاو را وص یسکاگر انسان بفهمد 
ند و اگر اطالع نداده، واجب است کت عمل یست به وصیاطالع داده باشد، الزم ن یخود را به موص

ا یـ قـرار داده اسـت    یمتوجّه نشـود او را وصـ   یقبل از مرگ موص یند و اگر وصکت عمل یبه وص
 نـد و کت عمـل  یده باشد، واجب است بـه وصـ  یت خود را به اطالع او نرسانیعدم رضا یده ولیمفه

 یگـر یس دکـ تواند به ینم یماریض به علت شدت بیه مرکمتوجّه شود  یموقع یاگر وص همچنین
 ند. کت را قبول یند واجب است وصکت یوص

1155 مسئلۀ پـس   شود و اگریتش باطل میمجنون شود، وصا ی، وصیاگر پس از مرگ موص
اج بـه  یـ ت خـود ادامـه دهـد، احت   یگردد و اگر بخواهد به وصایتش برنمیخوب شود، وصا یاز مدّت

 ط دارد. یم شرع جامع شراکد از طرف حاینصب جد

1156 مسئلۀ را  یگـر یرده و دکم شرع حق دارد او را عزل کمعلوم شود، حا یانت وصیاگر خ
او  یاو قرار دهد و اگر عجز و ناتواننار کرا در  ینیا اگر صالح بداند، فرد امیند کاو نصب  یبه جا

 ند. کش کمکت یه در انجام وصکدهد ینارش قرار مکرا در  یسکت ظاهر شود یاز انجام وص

1153 مسئلۀ ردن و کـ  یوتـاه کاگر بدون  -ردیگین است و آنچه در دست او قرار میام یوص
ن اگر به علت یست، بنابراین برود، ضامن نیاز ب -ت باشدیبه سبب مخالفت با وص ، گرچهیروادهیز
 ند ضامن است. کا اتالف ین برود و یاز ب یروادهیا زی یوتاهک

1158 مسئلۀ رده خود او انجـام دهـد،   کن یمع یه موصک ییارهاکانجام  یحق ندارد برا یوص
ت یـ بدانـد، مقصـود م  اینکـه   نـد مگـر  ک یریگنارهکند و خود کن ییخود تع یرا به جا یگریس دک

 یگـر یتوانـد د ین صورت مینظر نداشته است، در ا یشخص خاص یت بوده و رویصرفاً انجام وص
 نار برود. کند و خودش کن یرا مع

1152 مسئلۀ  چنانچـه   ننـد، کاً عمـل  که آن دو نفـر مشـتر  کقرار دهد  یدو نفر را وص یسکاگر
ن یـی او تع یرا بـه جـا   یگریط دیم شرع جامع شراکافر گردد، حاکا یوانه و یا دیرد یاز آنها بم یکی
هـر دو   یط جـا یم شرع واجد شراکافر گردند، حاکا یوانه شوند و یا دیند ریند و اگر هر دو بمکیم

 ند. کین میرا مع یگریسان دکنفر 
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1160 مسئلۀ رده کـ ن نیـی تع یاو اجرتـ  یبرا یت شده و موصیر میه سرپرست اوالد صغک یسک
ه انجـام  کـ  ییارهـا کخـدمات و   یر بـرا یصـغ  یـی توانـد از دارا یم -ریا فقیباشد  یم غنیچه ق -باشد

 اط است. یبودن، برداشتن مزد خالف احت یمزد مناسب بردارد، هرچند در صورت غندهد، یم

1163 مسئلۀ ن اسـت  کـ دهد، چنـد حالـت مم  یه انجام مک ییارهاکدر ارتباط با اجرت  یوص
 داشته باشد: 

 یوصـ  یبـرا  ین صـورت اگـر موصـ   یـ ل معامالت و داد و ستد باشد، در ایت از قبیمورد وص -3
ن صورت واجب یانجام بدهد، در ا راآن گانیراطور به یه وصک ند و خواسته باشدکن نییاجرت تع
 ت بـردارد و یـ مزد و اجـرت از مـال م  عنوان به  یزیند و حق ندارد چکت یعمل به وص یاست، وص
 یسـت و اگـر موصـ   یز نیگان باشد، اخذ اجرت جایراطور به ت، عمل به آنیاگر ظاهر وص همچنین

 راآن اجـرت و مـزد   یگان انجـام ندهـد، وصـ   یراطور به هم یند و وصکن ییار اجرت تعکآن  یبرا
 ار است. کطلب

 یو نمـاز و روزه از واجبـات بـدن    یت انجام دادن عبادات مانند حجّ از واجبات مالیمورد وص -9
رده است کگان قبول یراصورت به  تیات میانجام آنها را در زمان ح یه اگر وصکت باشد یم یبرا

رده که با اجرت قبول کرده بلکگان قبول نیراطور به راآن گر انجامند و اکواجب است به آن عمل 
 ن فرض دو حالت دارد: یاست، ا

 یم اجاره را دارد و وصـ کن صورت حیرده باشد، در اکن یاجرت انجام آنها را مع یموص -الف
 ت بردارد. ین را از مال میند و اجرت معکت عمل یواجب است مطابق وص

اجـرت  اینکه  ن فرض به علتین قرار داده باشد، در ایر معیغصورت  به راآن اجرت یموص -ب
ت بردارد چـون  ین عمل را از مال میتواند اجرت مانند ایم یوص یول ،ن نشده اجاره باطل استیمع

 نداشته است. را  نانجام رایگان آ قصد یعمل محترم است و وص

پس از مرگ من از طـرف مـن    سکگفته باشد هر  یجعاله باشد مثالً موصصورت به  تیوص -1
ار را کـ آن  یوقتـ  یمن مال او باشد، وصـ  ییند، فالن مبلغ از داراکار را بکا فالن ی بجای آوردحج 

 ه مقرر شده، استحقاق اجرت را دارد. کانجام داد به همان مقدار 

1169 مسئلۀ  ایـ ه مال او را بـه فـالن مصـرف برسـانم     کت هستم یم ید من وصیبگو یسکاگر 
ا یـ ه کرد کاو را قبول  گفتۀتوان یم یخودش قرار داده است، در صورت یهابچّه میت مرا قیماینکه 

ت یـ د میبگو یسکا دو مرد عادل خبر دهند و اگر یند و کنان حاصل ین و اطمیقی یو گفتۀانسان از 
با شهادت دو مـرد عـادل و    یمال یدعاوهمۀ ن ادعا مانند یرده به من فالن مبلغ را بدهند، اکت یوص

ز با شهادت چهار زن عادلـه قابـل اثبـات    یمرد عادل و دو زن عادله و ن کیا با شهادت ی یقسم مدع
چهارم، اگر دو زن عادله شـهادت دهنـد مقـدار     کیزن عادله شهادت دهد، مقدار  کیاست. اگر 

د یـ نصف، اگر سه زن عادله شهادت دهند مقدار سه چهارم و اگر چهار زن عادله شـهادت دهنـد با  
ـ   کیه طرف ادعا مکرا  یزیآن چهمۀ   ن خـود عـادل  یـ ه در دکـ  یند به او بدهند و اگـر دو مـرد ذمّ
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ت یت ضرورت داشته و ناچار بوده اسـت وصـ  یمچنانچه  نند،کق یرا تصد یو یند گفته و ادعاهست
مطالبـه   یه مـدّع کـ را  یزیـ د چیت حضور نداشته است، بایند و مرد و زن عادل مسلمان موقع وصک
 ند به او بدهند. کیم

1161 مسئلۀ د آن یند، باکرا فراموش  ین شده از طرف موصییاز مصارف تع یبعض یوص اگر
 خوب برساند.  یارهاکرات و یمقدار را به مصرف خ

  
 و احکام آن ارث

1161 مسئلۀ ز است: یاسباب ارث و موجبات آن در مجموع سه چ 

 بـه  ین است و خود عامل سببیارث مربوط به هم مسائل ۀه عمدک ینسب یلیو فام یشاوندیخو -3
 گفته خواهد شد.  1139 مسئلۀه در کشود یم میقست یلّکسه دسته 

آن زن  وسـیلۀ به ه منحصراً در باب زوج و زوجه مطرح است و کت یا زوجی یشاوند سببیخو -9
ت یـ باشـد وگرنـه در زوج   یت دائمـ یـ ه زوجکـ  یدر صورت ،برندیاز شوهر و شوهر از زنش ارث م

 رده باشند. کاح موقّت شرط ارث کدر ضمن عقد ن کهمگر آن ،برندیگر ارث نمیدکیموقّت از 

ار باشـد، در  یت داشته و صاحب اختیوال یگرینسبت به د یبه نوعاینکه  به سبب یعنی« والء» -1
 برد. یت دارد، ارث میه نسبت به او والک یسک، از آن ی، ولیشاوندان نسبیصورت نبودن خو

1165 مسئلۀ  والء بر سه قسم است:  ۀواسطبه ارث 

مشـروط   ،بردیرده است ارث مکه آزادش که به سبب آن موال از عبد خود، ک« ء عِتقوال» -اول
 نداشته باشند.  یل نسبیفام آنکهبر 

او بوده  کمک یقرار بگذارد در زندگ یسکه انسان با کنیا یعنیاست « رهیوالء ضمان جر» -دوم
 ات او باشد و در عوض از او ارث ببرد. یو ضامن جنا

برد؛ یندارد ارث م یچ وارثیه هک یسکن از یه به سبب آن امام مسلمکاست « والء امامت» -سوم
ره اگرچـه بـا   یاست و ضمان جر ین زمان موضوعاً منتفیه موضوع عتق اکاست  یادآوریو الزم به 

ن موضـوع در  یـ ن است اکمه است و ممیامالً قابل انطباق با بک یول ،ستیت متعارف نین خصوصیا
 مه مطرح شود. یقالب ب

  
 موانع ارث

1166 مسئلۀ  ه از اصـل ارث  کـ  ییزهـا یآن چ یاد است ولیه در فقه مطرح شده زکموانع ارث
 از:  عبارتندشود یبردن انسان مانع م

از  -ت باشدیا پدر میاگرچه فرزند  -است یگرید ۀه رقّ و بندک یسکت و بنده بودن؛ یرق -الف
 برد. یاو ارث نم

 برد. یافر ارث مکرچه مسلمان از اگ ،بردیافر از مسلمان ارث نمکفر؛ ک -ب

 برد. یشد، قاتل از مقتول ارث نمکب عمداًرا  یگرید یسکقتل عمد؛ اگر  -ج
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1163 مسئلۀ  ت یـ ت باشـد، از م یـ ا پسـر م یـ افر اگرچه پـدر  ک یول ،بردیافر ارث مکمسلمان از
هـم   ا بـرود و یـ از دن ین اگـر مسـلمان  یا مرتد باشـد، بنـابرا  ی یافر اصلک حتی اگربرد، یمسلم ارث نم

ت مسـلمان بـه وارث   یـ م یـی امـوال و دارا همـۀ  ر مسلمان داشته باشـد،  یوارث مسلمان و هم وارث غ
اول باشد و اگـر آن   ۀدستجزء  افرکدوم و سوم و آن  ۀرسد،آن وارث مسلمان جزء دستیمسلمان م

 هکـ رسد و در عصر حاضـر  ین میچ وارث مسلمان نداشته باشد ارث او به امام مسلمیت مسلمان هیم
 ط است. یه و مجتهد جامع شرایار فقیبت است در اختیعصر غ

1168 مسئلۀ  ا برود و وارث مسلمان داشته باشد تمام ارث او بـه وارث مسـلمان   یافر از دنکاگر
افر که ک یاگر وارث مسلمان نداشته باشد در صورت یرسد اگرچه جزء دسته دوم و سوم باشد ولیم

افر شـده، در  کـ رسد و اگر به سبب ارتداد یافر مک ۀثافر نشده باشد، ارث او به ورکبه سبب ارتداد 
م بـال  که اگر وارث مسلمان نداشته باشد در حکبل ،رسدیافر نمکه ارث او به کم مسلمان است کح

 ط است. یه جامع شرایار فقیبت در اختیو در دوران غ وارث بوده و ارث او مال امام معصوم

1162 مسئلۀ ن اگـر  یبنـابرا  ؛شودینم یگریارث دمانع  یول ،بردیقاتل اگرچه خودش ارث نم
نداشته باشد هر چند خود قاتل ارث  یگریت فرزند دیشد و مکفرزند پدر خود را عمداً و به ناحق ب

جـز قاتـل، وجـود     اول ۀاز دسـت  یسـ کاگـر   یول .برندیقاتل از مقتول ارث م یهابچّه یول ،بردینم
سـوم ارث   ۀداشـته باشـند دسـت   هـم وجـود ن  دوم  ۀبرند و اگـر دسـت  یدوم ارث م ۀنداشته باشد، دست

 برند. یم

1130 مسئلۀ  شـد، قاتـل از ارث مقتـول    کانش را به عمـد و بـه نـاحق ب   کیاز نزد یکی یسکاگر
 اگرچـه ارث بـردن او از   ،بردیا شبه عمد باشد از او ارث میخطا  به سبباگر  یول ،شودیمحروم م

 نند. کگر مصالحه ید ۀثور با األحوطعلید محل منع است و یال و شاکقتل، محل اشدیۀ 

1133 مسئلۀ ند: هست دسته برند، سهیو نسب ارث م یشاوندیه به سبب خوک یسانک 

دام از آنها بـه  کن روند هر ییت و با نبودن اوالد، اوالدِ اوالد و هر چه پایپدر و مادر و اوالد م -3
 برند. یدوّم ارث نم ۀدست ن دسته وجود داردینفر از ا کیبرد و تا یتر است ارث مکیت نزدیم

ت و یـ ، بـرادر و خـواهر م  یا مادریباشند  یو هرچه باالتر روند، پدر مادربزرگو  پدربزرگ -9
ت ارث یـ تـر اسـت از م  کیه نزدکدام از آنها کن روند، هر ییدر صورت نبودن، اوالد آنها هر چه پا

 برد. یسوّم ارث نم ۀدوّم وجود دارد دست ۀنفر از دست کیبرد و تا یم

نفر  کیه ک ین روند و مادامییو خاله، هر چه باال روند و اوالد آنها هر چه پا ییه داعمو، عمّ -1
ت یـ منتهـا اگـر م   ،برنـد یت وجود داشته باشند اوالدشـان ارث نمـ  یم یهاو خاله ییاز عمو، عمّه، دا

نداشته باشد، ارث او  یگرینها وارث دیر از ایداشته و غ یو مادر یپدر یو پسر عمو یپدر یعمو
 رسد. یم یو مادر یپدر یه ارث به پسر عموکبل ،رسدیتر است نمکینزداینکه  با یپدر یعمو به

1139 مسئلۀ  با  همچنین و یبرند و با هر سه دسته از وراث نسبیگر ارث میدکیزن و شوهر از
 شوند. یه گذشت همراه مکاقسام والء 
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 اول ۀارث دست

1131 مسئلۀ دختر داشته باشـد   کیفقط  اول باشد، مثالً ۀنفر از دست کیت فقط یاگر وارث م
ا چنـد دختـر داشـته باشـد     یـ اگر چند پسر  .رسدیبه او م ییداراهمۀ ا مادر داشته باشد، یا فقط پدر ی

پسر  کیت مختلف باشند مثالً یاگر وراث م یول ،شودیم مین آنها تقسیب یمساوطور به ییداراهمۀ 
ه به هر پسر دو کم شود یتقس ین آنها طورید بیا چند پسر و چند دختر، مال بایدختر باشند و  کیو 

 برابر سهم دختر برسد. 

1131 مسئلۀ نند، دو کیم میت فقط پدر و مادر او باشند، مال را به سه قسمت تقسیاگر وارث م
 کیـ ا یا چهار خواهر و یت دو برادر یاگر م یول ،بردیقسمت را مادر م کیقسمت از آن به پدر و 

آنهـا زنـده، مسـلمان و آزاد    همـۀ  ه کـ  یاشته باشد، در صـورت برادر و دو خواهر همراه پدر و مادر د
باشد چه نباشد، برادران و خـواهران   یکیباشند، چه مادرشان هم  یکی یت از نظر پدریباشند و با م

 یرسـد، ولـ  یدوم نم ۀاول نوبت به طبق ۀقچون با بودن طب ،برندیبا بودن پدر و مادر اگرچه ارث نم
ن مال به شش قسمت یسهم ببرد، بنابراششم یکش از مقدار یر نتواند بشود مادیوجود آنها باعث م

قت چون مخارج آنهـا بـر   یبرد و در حقیرا پدر م یقسمت آن مال مادر و مابق کیشود، یم میتقس
 برد. یشتر سهم میگردن پدر است او ب

1135 مسئلۀ ا یـ ت دو بـرادر  یـ دختـر باشـند، اگـر م    کیـ ت فقـط پـدر و مـادر و    یاگر وارث م
نند، پـدر و مـادر   کیم میبرادر و دو خواهر نداشته باشد، مال را پنج قسمت تقس کیا یر چهارخواه

پـدر  اینکه  لیضه شش است، به دلیبرد چون اصل فریقسمت و دختر سه قسمت را م کیدام کهر 
تعداد سهام پـنج   یول ،برندیسهم مششم یکمافرض اللّه صورت به  و مادر اگر همراه فرزند باشند،

م یسـهم تقسـ   ین مال را به سـ ین سه سهم مال دختر و دو سهم مال پدر و مادر است، بنابرااست چو
پـدر   -پـانزده سـهم  -بـرد یدوم اسـت مـ  کیـ ه کـ  راآن مـافرض اللّـه نصـب   عنوان به نند دختر کیم
فـرض  صـورت  بـه   -پـنج سـهم   -ششـم کیـ ز یـ و مادر ن -فرضعنوان به  -پنج سهم یعنیششم کی
م یان آنـان تقسـ  یـ در م 3مانـده اَخماسـاً   یشود و پنج سـهم بـاق  یو پنج سهم مست یه جمعاً بکبرد یم
جه یرسد، در نتب ردّعنوان به سهم  کیدام کسه سهم آن مال دختر و به پدر و مادر هر  یعنیشود یم

اگـر دو   یولـ  .برنـد یدام فرضاً و ردّاً شش سـهم مـ  کدختر فرضاً و ردّاً هجده سهم و پدر و مادر هر 
م یداشته باشـد، مـال را بـه شـش قسـمت تقسـ       یبرادر و دو خواهر پدر کیا یچهار خواهر ا یبرادر 

مانـد و  یمـ  یقسمت باق کیبرد و یقسمت و دختر سه قسمت م کیدام کنند، پدر و مادر هر کیم
سهم مـال پـدر و سـه     کیشود و از آن یم میمانده دوباره به چهار قسمت تقس یقسمت باق کیآن 

                                                             
 .شودسهم میان آن سه نفر تقسیم می 5به صورت  قسمت؛ 5یعنی  .3
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رسد، چون حاجب دارد و چـون عـدد سـهام در    یشتر نمیششم بکیت و به مادر سهم مال دختر اس
دام از پدر و مادر اگر همراه کچون سهم هر  -ضه شش استی، چهار و عدد فرباقی ماندهسهم  کی

 -ضـه یه عـدد سـهام اسـت در عـدد فر    کـ عـدد چهـار    -ششم استکیضه یفرعنوان به فرزند باشند 
ست و چهار یاصل مال به ب -ست و چهاریعدد ب -ن دویرب اشود. مطابق حاصل ضیضرب م -شش

ردّ بـه دختـر داده   عنوان به ضه و سه سهم از آن یفرعنوان به شود. دوازده سهم آن یم میقسمت تقس
عنـوان  بـه  سـهم   کیو  -ششم اصل مال استکیه ک -ضهیفرعنوان به گر یشود و چهار سهم دیم

ضـه بـه مـادر    یفرعنوان به ه چهار سهم است کمانده  یود و باقشیردّ، جمعاً پنج سهم، به پدر داده م
نند و بـه هـر   کم یت داشته باشند اصل مال را به پنج قسمت تقسیدختر رضا اگر پدر و .شودیداده م

 اط است. یه مطابق احتکقسمت بپردازند بهتر و بل کیدام از پدر و مادر ک

1136 مسئلۀ ننـد،  کیل را شش قسمت مپسر باشند، ما کیت فقط پدر و مادر و یاگر وارث م
ا چند دختر باشـند،  یبرد و اگر چند پسر یم راآن و پسر چهار قسمتششم یکدام کپدر و مادر هر 

پسر و  کینند و اگر چند پسر و دختر و کیم مین خودشان تقسیب یمساوطور به آن چهار قسمت را
 پسر دو برابر هر دختر برسد. ه به هر کنند کم ید تقسیبا یدختر باشند آن چهار قسمت را طور کی

1133 مسئلۀ ت را بـه  یـ پسـر باشـند، مـال م    کیا مادر و یپسر  کیت فقط پدر و یاگر وارث م
ا مادر و پنج قسـمت  یاست به پدر ششم یکه همان کقسمت آن  کینند، کیم میشش قسمت تقس

 رسد. یآن به پسر م

1138 مسئلۀ ر قسـمت  دختر باشد، مال را چها کیا مادر و یدختر  کیت، پدر و یاگر وارث م
رسـد در واقـع    یمانـده بـه دختـر مـ     یا پدر بوده و سـه قسـمت بـاق   یقسمت مال مادر  کینند، کیم

 رسد از باب ردّ است نه از باب فرض. یه به پدر مادر مک یااضافه

1132 مسئلۀ ا چنـد پسـر و چنـد    یـ دختـر   کیـ پسـر و   کیا مادر با یت فقط پدر یاگر وارث م
ا مادر یه همان سدس است مال پدر کقسمت  کینند کیم میدختر باشد، مال را به شش قسمت تقس

 دو برابر دختر برسد.  یه به هر پسرکنند کم یتقس ید طوریرا با یاست و مابق

1180 مسئلۀ ا مادر و چند دختر باشند، مـال را بـه پـنج    یت فقط پدر و چند دختر یاگر وارث م
رسد و چهار یا مادر میه همان سدس است به پدر کقسمت آن  کینند کیم میتقس یقسمت مساو

 نند. کیم میتقس یمساوطور به ن خودشانیگر را دخترها بیقسمت د

1183 مسئلۀ اگرچه دختر باشـد سـهم    یپسر ۀنوه دارد، نو یول ،ت خودش فرزند نداردیاگر م
ت یم یو پسر یدختر ۀبرند و اگر نویت را میاگرچه پسر باشد سهم دختر م یدختر ۀت و نویپسر م

و  یمسـاو طور به ن اوالد آنها اگر هم جنس باشندیت بیر و پسر ماز دخت کیمتعدد باشند، سهم هر 
ت چهار یمثالً اگر م ،شودیم میه هر پسر دو برابر دختر سهم ببرد، تقسک یطوربهاگر مختلف باشند 

ن صـورت  یپسر، در ا کیدختر از  کیپسر و  کیدختر و  کیپسر و دختر از  کینوه داشته باشد 
ه مـرده اسـت و   کـ ن اسـت  یه فرض اکت ینند دو قسمت مال پسر مکیمم یمال را به سه قسمت تقس
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 یپسـر  یهـا ه آن هم فرضاً مرده است، بعـد آن دو قسـمت را نـوه   کت یقسمت آن مال دختر م کی
 یدختـر  یهـا قسمت را هم نوه کیبرد و آن یه پسر دو برابر دختر سهم مکنند کیم میتقس یطور
 برد. یدختر سهم م ه پسر دو برابرکنند کیم میتقس یطور

1189 مسئلۀ  ،برند منتها اگـر سـهم   یت ارث نمیم مادربزرگو  پدربزرگبا وجود پدر و مادر
ا یـ ه را بـه پـدربزرگ   کـ ل ترکـ از ششـم  یـک مال باشـد، بهتـر اسـت    ششم یکشتر از یپدر و مادر ب
 طـور بـه  ن آنهـا یرا بـ ششـم  یـک ه بدهند و اگر هر دو زنده باشند، یاطعام و هدعنوان به  مادربزرگ

 نند. کم یتقس یمساو

1181 مسئلۀ او  ۀه از نطفـ کـ سـت  یبـرد بچّـه ا  یه از انسان ارث مـ ک یمقصود از بنوّت و فرزند
شود یم است و بچّه دار نمینازا و عق یسکن اگر یا موقّت، بنابرایباشد  یمتولّد شده، چه از زن دائم

اگـر در زمـان    یولـ  ،بـرد یشـود و از او ارث نمـ  یاو نمـ  ۀرد، بچّیپذیم یفرزندعنوان به را  یسکو 
 نـام بـه  ندارد و حق هـم نـدارد شناسـنامه او را     یگران مانعیببخشد مانند د یبه و یزیات خود چیح

و  یاگرچه اصل عمل از نظر انسان دوست ،شودیگر ورّاث میع حقوق دییرد چون باعث تضیخود بگ
 ده است و اجر و ثواب دارد. یپسند یارک یو اخالق یعاطف

  
 دوّم ۀارث دست

1181 مسئلۀ ند از جـدّ برند عبارتیارث م ینسب یشاوندیخوعنوان به ه ک یسانکدوم از  ۀدست، 
ت خـواهر و بـرادر نداشـته    یـ ت و اگر میو خواهران و برادران خود م مادربزرگ ،و جدّه پدربزرگ

برنـد  یارث نم ی، برادر و خواهر پدریبرند و با بودن برادر و خواهر مادریباشد، اوالد آنان ارث م
 برند. یارث م یادر و خواهر مادربر یول

1185 مسئلۀ ت بـه او  یـ مـال م همـۀ  خواهر وارث داشته باشـد،   کیبرادر و  کیت تنها یاگر م
ن یبرابر بـ طور به مالهمۀ وارث داشته باشد  یو مادر یا چند خواهر پدریرسد و اگر چند برادر یم

شته باشد هـر بـرادر دو   وارث دا یو مادر یشود و اگر چند برادر و چند خواهر پدریم میآنان تقس
 برد. یبرابر خواهر ارث م

1186 مسئلۀ ه از کـ  یداشته باشد، برادر و خواهر پدر یو مادر یت برادر و خواهر پدریاگر م
نداشته باشد و  یو مادر یاگر برادر و خواهر پدر یول ،برندیت جدا هستند ارث نمیمادر با م ۀیناح
ا چنـد  یـ رسد و اگر چند بـرادر  یم یه به وکرتهمۀ داشته باشد  یخواهر پدر کیا یبرادر  کیتنها 

ا چند برادر و ی کیشود و اگر یم مین آنها تقسیسان بکیطور به مالهمۀ داشته باشد،  یخواهر پدر
 داشته باشد هر برادر دو برابر هر خواهر ارث خواهد برد.  یا چند خواهر پدریخواهر و  کی

1183 مسئلۀ ه کـ وارث داشته باشـد  عنوان  به یبرادر مادر کیا یخواهر و  کیت فقط یاگر م
ا چنـد خـواهر   یـ و  یرسد و اگر چنـد بـرادر مـادر   یم یمال به وهمۀ  استت جدیاز طرف پدر با م

 یسـهام، سـهم مـادر   همۀ شود چون یم میسان تقسکیطور به ن آنانیوارث داشته باشد مال ب یمادر
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 است. 

1188 مسئلۀ برادر  کیو  یپدر و برادر و خواهر تنها یو مادر یت، برادر و خواهر پدریاگر م
، بـرادر و خـواهر تنهـا    یو مادر یداشته باشد، با بودن برادر و خواهر پدر یخواهر تنها مادر کیا ی

برنـد و  برادر و خواهر پدری و مادری با خواهر و برادر تنها مادری ارث مـی برند و یارث نم یپدر
ن برادر و یه را بیو بق یاهر مادرا خویبه برادر  راآنششم یکنند، کیم میمال را به شش قسمت تقس

 ه به هر برادر دو برابر خواهر سهم ارث برسد. کنند کیم میتقس یطور یو مادر یخواهر پدر

1182 مسئلۀ باشـند،   یو چند برادر و خـواهر مـادر   یت فقط برادر و خواهر پدریاگر وارث م
 یاهران مـادر ه سهم مادر است، برادران و خوکقسمت آن  کینند کیم میمال را به سه قسمت تقس

 ین برادر و خواهر پدریه دو قسمت است بکرا  ینند و مابقکیم مین خودشان تقسیسان بکیطور به
 برد. یه هر برادر دو برابر خواهر ارث مکنند کیم میتقس یطور

1120 مسئلۀ ه در ارث کـ  یلیباشند، زن به تفصـ  یت فقط برادر و خواهر و زن ویاگر وارث م
 مسـائل ه در کـ  یابرد و برادر و خواهر هم به گونهیودش را مزن و شوهر گفته خواهد شد ارث خ
رد و وارثان او فقط برادر و خـواهر  یاگر زن بم همچنین برند ویگذشته گفته شد ارث خودشان را م

بـرد و بـرادر و خـواهر مطـابق     یه نصف اصل مـال اسـت مـ   کو شوهر او باشند، شوهر سهم خود را 
 یا شوهر، از سهم االرث برادر و خواهر مادریت ارث بردن زن برند و به جهیگذشته ارث م مسائل

 ،شودیم مک یا تنها پدریو  یو مادر یه از سهم االرث برادر و خواهر پدرکبل ،شودیم نمک یزیچ
و خـواهر و بـرادر پـدر و     یشـوهرش و بـرادر و خـواهر مـادر     یت زن باشـد و وارث و یمثالً اگر م

قسمت از سه قسمت اصل مال را به بـرادر   کیرسد و یشوهر م او باشند، نصف اصل مال به یمادر
ن اگـر  یبنابرا .است یو مادر یبماند مال برادر و خواهر پدر یدهند و هر چه باقیم یمادر و خواهر

رسـد و دو تومـان   یه نصف اصل مال است به شوهر مکت شش تومان باشد، سه تومان یاصل مال م
مانـده اسـت بـه     یه بـاق کتومان آن  کیو  یادر و خواهر مادرسوّم اصل مال است به برکیه کآن 

 رسد. یم یو مادر یبرادر و خواهر پدر

1123 مسئلۀ بـه   یا رفتـه باشـند، سـهم همگـ    یـ از دن یقبل از و یت همگیاگر برادر و خواهر م
م یسـان تقسـ  کیطـور  بـه  ن اوالد آنـان یدر ب یمادر ۀرسد و سهم برادرزاده و خواهرزادیاوالدشان م

دو  یرسـد، هـر پسـر   یم یا پدری یو مادر یپدر ۀو خواهرزاد زادهه به برادرک یسهم شود و ازیم
م ین خواهران و برادران تقسـ یت متعدد بودند ابتدا مال را بیبرد و اگر برادر و خواهر میبرابر دختر م

 شود. ین اوالدشان قسمت میدام بکنند و بعد ارث هر کیم

1129 مسئلۀ باشد چـه   یباشد چه پدر مادربزرگ کیا ی پدربزرگ کیت فقط یاگر وارث م
 برد. ی، ارث نمپدربزرگت، پدر یم پدربزرگرسد و با بودن یت به او میمال مهمۀ ، یمادر

1121 مسئلۀ ت را بـه  یـ باشند، مـال م  یبزرگ پدرپدربزرگ و مادر کیت فقط یاگر وارث م
ر اگـ  یولـ  ،بردیم مادربزرگقسمت را  کیو  پدربزرگنند و دو قسمت را کیم میسه قسمت تقس
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م ین خودشـان تقسـ  یبـ  یمسـاو طور به باشند مال را یمادر مادربزرگت فقط پدربزرگ و یوارث م
 نند. کیم

1121 مسئلۀ و  پـدربزرگ  کیـ و  یپدر مادربزرگا یو  پدربزرگ کیت فقط یاگر وارث م
 پـدربزرگ بـه   راآن نند، دو قسـمت کیم میت را به سه قسمت تقسیباشند، مال م یمادر مادربزرگ

 دهند. یم یمادر پدربزرگا ی مادربزرگبه  راآن قسمت کیو  یپدر مادربزرگا ی یپدر

1125 مسئلۀ یپدر مادربزرگو  پدربزرگو  یمادر مادربزرگو  پدربزرگت یاگر وارث م 
 یمـادر  مادربزرگو  پدربزرگ راآن قسمت کینند، کیم میت را به سه قسمت تقسیباشند، مال م

 مـادربزرگ و  پـدربزرگ ن یبـ  راآن گـر ینند و دو قسـمت د کیم میسان تقسکیطور به ن خودشانیب
 ارث ببرد.  مادربزرگدو برابر  پدربزرگه کنند کیم میتقس یطور یپدر

1126 مسئلۀ  و  پــدربزرگو  یپــدر مـادربزرگ و  پــدربزرگت فقـط زنــش و  یــاگـر وارث م
ه در ارث زن و شوهر گفته خواهد شد ارث خودش ک یلیباشند، زن مطابق تفص یمادر مادربزرگ

ه در کدهند یم یمادر مادربزرگو  پدربزرگاز سه قسمت اصل مال را به  قسمت کیبرد و یرا م
 مادربزرگو  پدربزرگن یه دو قسمت است بکرا  ینند و مابقکم یتقس یمساوطور به ن خودشانیب

باشد و اگر  یپدر مادربزرگدو برابر سهم  یپدر پدربزرگه سهم ک ینند طورکیم میتقس یپدر
را اگر  یبرد و مابقیباشند، شوهر نصف اصل مال را م مادربزرگ و پدربزرگت شوهر و یوارث م

مال  ۀبقیباشند  یاگر پدر یول ،نندکیم میتقس یمساوطور به باشند یمادر مادربزرگو  پدربزرگ
ت هم شوهر یاگر وارث م .پدربزرگ دو برابر مادربزرگ سهم برسده به کنند کیم میتقس یرا طور
بـرد و  یباشـند، شـوهر نصـف اصـل مـال را مـ       یو هـم مـادر   یدرپـ  مادربزرگو  پدربزرگو هم 
م یتقس یمساوطور به ن خودشانیه بکرسد یم یمادر مادربزرگو  پدربزرگاصل مال به سوم یک
ه بـه  کـ  یرسـد، طـور  یمـ  یپـدر  است به پـدربزرگ و مـادربزرگ  ششم یکه کآن  ینند و مابقک

 رسد. یاالرث مسهم مادربزرگدو برابر  پدربزرگ

1123 مسئلۀ ا هر یا خواهر یآنان با برادر و  یا هر دوی مادربزرگا یبزرگ ت پدریگر وارث ما
م کـ ت حیـ نسـبت بـه م   پدربزرگن موارد یاهمۀ ا هر دو باشند، در یزاده و خواهرزاده ا برادریدو و 

ن یبرادر، مثل ا کیمانده با  پدربزرگاگر مثالً  یعنی ،خواهر را دارد کیم کح مادربزرگبرادر و 
ننـد و  کیم مـ یتقسـ  یمسـاو صـورت  به  هکرسد یمال به آنان مهمۀ دو برادر مانده باشد و ه کاست 

 شوند. یزاده نممانع ارث بردن برادرزاده و خواهر

  
 سوم ۀارث دست

1128 مسئلۀ خاله و در نبود آنها اوالدشان هستند، همـان  ییدسته سوّم از ورّاث عمو، عمه، دا ،
اول و دوم موجود نباشـند، ارث بـه    ۀدست ۀاز ورث کیچ یه در باب اول ارث گفته شد اگر هکطور 

 رسد. ین دسته میا
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1122 مسئلۀ باشـد و چـه    یو مادر یعمّه باشد، چه پدر کیا یعمو  کیت تنها یاگر وارث م
ا چنـد عمـه باشـند و    یـ اگر چند عمو  یول ،رسدیت به او میمال مهمۀ ، یو چه تنها مادر یتنها پدر

 شود منتهایم میتقس یمساوطور به ان آنانیت میشند، مال مبا یا همه پدری یو مادر یآنان پدرهمۀ 
د یـ با یارث، طـور  ۀباشند، مطابق قاعـد  یا پدری یو مادر یپدر هاگر عمو و عمه با هم باشند و هم

عمـه باشـند،    کیـ ت دو عمـو و  یمثالً اگر تنها وارث م ،ه عمو دو برابر عمه ارث ببردکنند کم یتقس
م یتقسـ  یمسـاو طـور  بـه  ان دو عمـو یـ م یقسمت مـال عمـه و مـابق    کینند، کیمال را پنج قسمت م

 گردد.  یم

1100 مسئلۀ ت یباشند، مال م یمادر ۀا فقط چند عمی یمادر یت فقط چند عمویاگر وارث م
 داشـته باشـد،   یمـادر  ۀت فقط چنـد عمـو و عمـ   یاگر م یشود ولیم میتقس یمساوطور به ان آنانیم

 نند. کمصالحه آنست که  دیکاط ایاحت یشود ولیم میسان تقسکیطور به ن آنانیبآنست که  ظاهر

1103 مسئلۀ هـم   یو بعضـ  یمـادر  یو بعضـ  یپـدر  یت عمو و عمه باشد و بعضیاگر وارث م
 ،رسدینم یزیچ یپدر ۀبه عمو و عم یو مادر یپدر ۀباشند، با بودن عمو و عم یو هم مادر یپدر
، مـال را بـه شـش    یو مادر یپدر ۀعمو و عم کیدارد و  یمادر ۀا عمیعمو  کیت ین اگر میبنابرا

ه پـنج قسـمت   کـ را  یرسـد و مـابق  یمـ  یمادر ۀقسمت آن به عمو و عم کینند کیم میقسمت تقس
عمه ارث برسـد و اگـر چنـد    ه به عمو دو برابر ک ینند طورکیم میتقس یپدر ۀن عمو و عمیاست ب

م یقسـمت تقسـ  داشـته باشـد مـال را بـه سـه       یو مـادر  یپـدر  ۀو چند عمو و عم یمادر ۀعمو و عم
ه عمـو دو برابـر   کنند کیم میتقس یطور یو مادر یپدر ۀن عمو و عمیب راآن نند و دو قسمتکیم

 ،ننـد کم ین خودشـان تقسـ  یه بـ کـ دهنـد  یم یمادر ۀبه عمو و عم راآن قسمت کیعمه ارث ببرد و 
گر یدکیا م بیدر تقسآنست که  دیکاط ایاحت ینند ولکم یسان تقسکیطور به آنست که اگرچه ظاهر

 نند. کصلح 

1109 مسئلۀ یو مادر یپدر ۀو خال ییو دا یمادر ۀخال کیا ی ییدا کیت فقط یاگر وارث م 
ارث  یتنهـا پـدر   ۀو خال یی، دایو مادر یپدر ۀو خال ییباشد، با بودن دا یتنها پدر ۀو خال ییو دا
 کیـ  -سـت نفر ا کیمتقرب به مادر اینکه  لیبه دل -نندکیت را شش قسمت میبرند پس مال مینم

و  یپـدر  ۀو خالـ  یـی ه پنج قسـمت اسـت بـه دا   ک یرسد و مابقیم یمادر ۀو خال ییقسمت آن به دا
گر صـلح  یبـا همـد   یو مـادر  یپـدر  ۀو خالـ  ییم آن دایدر تقسآنست که  اطیرسد و احتیم یمادر
 نند. ک

1101 مسئلۀ و خـال  یـی و دا یمـادر  و خـال  یـی و دا یپـدر  و خال ییت فقط دایاگر وارث م 
برند و یارث نم یتنها پدر الو خ یی، دایو مادر یپدر و خال ییاشند، با بودن داب یو مادر یپدر

 راآن قسمت کینند، کم ید مال را به سه قسمت تقسینفر است با کیشتر از یچون متقرب به مادر ب
گر را ینند و دو قسمت دکیم مین خودشان تقسیب یمساوطور به هکدهند یم یمادر ۀو خال ییبه دا
 نند. کیگر صلح میدکیم با یدهند و در تقسیم یو مادر یپدر ۀو خال ییبه دا
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1101 مسئلۀ عمه باشـند، مـال را بـه     کیعمو و  کیا یخاله  کیو  ییدا کیت یاگر وارث م
بـرد  یا عمه ارث میه را عمو یدهند و بقیا خاله می ییقسمت را به دا کینند کیم میسه قسمت تقس

 ا عمه است.یا خاله و دو سوم سهم عمو ی ییم دات سهیمال مسوم یک یلّکطور به رایز

1105 مسئلۀ خاله و عمو و عمه هر دو باشند، چه عمو و عمه  کیا ی ییدا کیت یاگر وارث م
قسـمت آن   کیـ ننـد  کیم مـ یت را به سه قسمت تقسی، مال میباشند و چه تنها پدر یو مادر یپدر

ه عمـو دو  کـ شـود  یم مـ یقسـ ت یان عمو و عمه طوریگر آن میدو قسمت د ا خاله است وی ییمال دا
 برابر عمه ارث ببرد. 

1106 مسئلۀ باشند و عمـو و   یمادر ۀا عمیعمو  کیخاله و  کیا ی ییدا کیت یاگر وارث م
رنـد،  یگیو خاله قرار مـ  ییها در برابر دا، مجموعه عموها و عمهیو مادر یا پدریباشند  یعمه پدر

 کیـ نند کیم مین مال را به سه قسمت تقسیبنابرا ،برندیسهم پدر را م ۀبقیو خاله سهم مادر و  ییدا
م یه دو قسمت است دوباره به شـش قسـمت تقسـ   کرا  یدهند و مابقیا خاله می ییبه دا راآن قسمت

ن یه پـنج قسـمت اسـت بـ    که را یدهند و بقیم یمادر ۀا عمیقسمت را به عمو  کینند و از آن کیم
ن یه عمو دو برابر عمه سهم ببرد، بنابراکنند کیم میتقس ی، طوریا پدری یو مادر یپدر ۀعمو و عم

رسـد  یا خاله می ییه سه قسمت است به داکسوم یکنند، کم یاگر مجموعه مال را به نُه قسمت تقس
رسـد  یمـ  یو پدر یمادر ۀگر به عمو و عمیو پنج قسمت د یمادر ۀا عمیقسمت آن به عمو  کیو 

 برد. یه عمو دو برابر عمه ارث مک یطور

1103 مسئلۀ ا یـ و  یا پـدر یـ  یمادر یآنان پدرهمۀ ه کو چند خاله  ییت چند دایارث ماگر و
مطابق آنچه در  راآن نند، دو سهمکیم میت را به سه قسمت تقسیو عمو و عمه باشند، مال م یمادر
 هـا و خالـه  یـی دا راآن سـهم  کیـ ننـد و  کیم مین خودشان تقسیگفته شد، عمو و عمه ب پیش مسئلۀ

 نند. کیم مید تقسن خویب یمساوطور به

1108 مسئلۀ یا پـدر ی یو مادر یپدر ۀو خال ییو چند دا یمادر ۀا خالی ییت دایاگر وارث م 
دهنـد  یبـه عمـو و عمـه مـ     راآن نند، دو سـهم کیم میو عمو و عمه باشند، مال را به سه قسمت تقس

ب یـ تن تریـ هـا بـه ا  هـا و خالـه  ییان دایسهم آن م کیه سهم عمو دو برابر سهم عمه باشد و ک یطور
 یا پدری یو مادر یپدر ۀو خال ییو چند دا یمادر ۀخال کیا ی ییدا کیت یشود، اگر میم میتقس

مانـده را   یقسمت باق کیدو قسمت از سه قسمت را به عمو و عمه دادند،  آنکهداشته باشد، پس از 
د و دهنیم یمادر ۀخال ای ییقسمت از آن شش قسمت را به دا کینند، کیم میبه شش قسمت تقس

دهند و یم یا پدری یو مادر یپدر ۀو خال ییه پنج قسمت از آن شش قسمت است به داکرا  یمابق
 ۀا خالـ یـ  یمـادر  یـی ننـد و اگـر دا  کگر مصالحه یدکیم آن پنج قسمت با یدر تقسآنست که  احوط
ه سـهم از سـ   کیـ داشته باشد، آن  یمادر ۀو هم خال یمادر ییهم دااینکه  ایچند نفر باشند  یمادر

م یتقسـ  یمسـاو طـور  بـه  یمـادر  یهاها و خالهییقسمت را دا کیرده کم یسهم را به سه قسمت تقس
دهنـد و  یمـ  یا پـدر یـ و  یو مـادر  یپـدر  ۀو خالـ  یـی ه دو قسـمت اسـت بـه دا   که را ینند و بقکیم



 529 ارث زن و شوهر

 نند. کگر صلح یبا همد األحوطعلی

1102 مسئلۀ عمـو و عمـه    ه بـه کـ  یو خاله نداشته باشـد، آن مقـدار   ییت عمو، عمه، دایاگر م
ن یـ د، بـه اوالدشـان، بـه ا   یرسـ یو خاله م ییه به داکزین یرسد و آن مقدارید به اوالد آنها میرسیم

ن یدام بـ کـ شـود و بعـد سـهم هـر     یم مـ یو خالـه تقسـ   یین عمو، عمه، دایت بیه ابتدا مال مکب یترت
 شود. یم میاوالدشان تقس

1130 مسئلۀ نداشـته   -ن رونـد ییهـر چـه پـا    -، خاله و اوالد آنان راییت، عمو، عمه، دایاگر م
برند و اگر آنان موجود نباشـند اوالدشـان و   یت ارث میو خاله پدر و مادر م ییباشد، عمو، عمه، دا

نهـا  یبرند و اگـر ا یت ارث میم مادربزرگو  پدربزرگ ۀو خال ییاگر آنها هم نباشند عمو، عمه، دا
 برند. یهم نباشند، اوالدشان ارث م

1133 مسئلۀ همـۀ  سان مادرش باشـند و  کن یپدر و هم ۀو خال ییعمه، دات عمو، یاگر وارث م
ت بـه سـه   یـ ن صـورت مـال م  یـ ، در ایا فقط مادریو  یا فقط پدریباشند  یو مادر ینها فقط پدریا

رسـد،  یت مـ یـ مادر م ۀخال و ییقسمت از آن سه سهم به عمو، عمه، دا کیشود، یم میقسمت تقس
ر ینند و در غکیم مین خودشان تقسیب راآن یمساوطور به باشند، یمادر ۀو خال ییاگر آنان فقط دا

مانده را دوباره به سـه قسـمت    ینند و آن دو سهم باقکم آن سهم مصالحه یدر تقس األحوطعلیآن 
 یننـد، اگـر مـادر   کیم مـ ین خودشان تقسیت بیپدر م ۀو خال ییدا راآن قسمت کینند کیم میتقس

گر را ینند و دو قسمت دکباشند، مصالحه  یا تنها پدری یدرو ما یو اگر پدر یمساوطور به باشند،
 یعمـو و عمـه مـادر   اینکـه   برد، مگـر یدهند و عمو دو برابر عمه سهم میت میپدر م ۀبه عمو و عم
از آنـان   یاگـر بعضـ   یننـد، ولـ  کمصـالحه   األحوطعلیگر یم با همدین صورت در تقسیباشند، در ا

و  یباشـند، در هـر دسـته بـا بـودن پـدر       یفقـط مـادر   یضو بع یفقط پدر یو بعض یو مادر یپدر
سـوم  یـک شتر است یو اگر بششم یکنفر است  کیاگر  یبرد و مادریتنها ارث نم ی، پدریمادر

 است.  یو اگر نبود، سهم پدر یو مادر یمانده، سهم پدر یبرد و باقیارث م

  
 ارث زن و شوهر

1139 مسئلۀ ۀبقیمال او را شوهر و همۀ د نصف رد و فرزند نداشته باشیانسان بم یاگر زن دائم 
داشـته باشـد    یا شـوهران سـابقش فرزنـد   یـ اگـر زن از آن شـوهر    یول ،برندیگر میمال را وارثان د

 برند. یورّاث م ۀبقیرا  یمال او را شوهر و مابقچهارم یک

1131 مسئلۀ شوهرش اگرچه  ،ا برودیاز دن یماریند و به آن بکازدواج  یماریاگر زن در حال ب
 برد. یرده باشد از او ارث مکن یکیبا او نزد

1131 مسئلۀ چهـارم  یـک  یو یفرزند نداشته باشد، همسر دائم یچ زنیرد و از هیاگر شوهر بم
داشته باشد  یگر فرزندیا زنان دیبرند و اگر شوهر از آن زن یگر ارث میرا وارثان د یمال او و مابق

 رسد. یگر میه به وارثان دیاموالش به زن و بقهشتم یک
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1135 مسئلۀ به شوهر  ،مالهمۀ نداشته باشد  یگریر از شوهر وارث دیا برود و غیز دنا یاگر زن
مـال او بـه زنـش    چهـارم  یـک نداشته باشـد،   یگریر از زنش وارث دیرد و غیرسد و اگر مرد بمیم
ط یشـرا ه جـامع یـ به امام و در عصر مـا بـه فق   آن در دوران حضور امام معصوم یرسد و مابقیم
 رسد.  یم

1136 مسئلۀ ل یر وسـا یه، پـول، فـرش، لبـاس و سـا    یاموال منقـول ماننـد سـرما   همۀ ت از یزن م
مثـل سـاختمان و    ییز از خـود هـوا  یـ مـت آن و ن ین و قیاز مطلق خود زمـ  یول ،بردیارث م یزندگ

همۀ ت بچّه دارد از یاگر زن از م برد و بهتر استیارث م ییمت هوایاز ق یول ،بردیدرخت ارث نم
ننـد  کت او را جلـب  یرده و رضـا کـ گر مصالحه یبا همداینکه  اید ن به او ارث دهنیاز زم یه حتّکتر
 ند. کگر مصالحه ید ۀزن بچه هم ندارد بهتر است با ورثه ک یدر مورداینکه  ماک

1133 مسئلۀ  ن استوار اسـت را  یزم یه روک یگرید یزهایا چیاگر بخواهند ساختمان، درخت
 چقـدر ن برونـد،  یننـد تـا از بـ   ن بمایزم یه اگر آنها بدون اجرت روکنند کد حساب ینند باکمت یق

 نند. کگر صلح یبا همدآنست که  ه احوطکمت بدهند و بهتر و بلیارزش دارند و سهم زن را از آن ق

1138 مسئلۀ ن یم زمـ کـ در ح ،آب قنات و ماننـد آن قـرار دارد   یه در آن نهر و مجراک ینیزم
 . استو بن م ساختمانکدر ح ،ار رفتهکه در آن به ک ییزهایو چ یشکاست و آهن و آجر و لوله 

1132 مسئلۀ ز و یـ ن آالت و میماننـد ماشـ   -ا بـزرگ ی کوچک -ارخانجاتکتها و کل شریوسا
آنهـا ارث  همـۀ  نـد و زن از  یآاموال منقول به حسـاب جزء  و تلفن، اگرچه نصب شده باشند یصندل

 برد. یم

1190 مسئلۀ زن خود گرفته است، اگرآنها  یه مرد براک یگرید یزهایورآالت و چیلباس و ز
او محسوب است و اگرآنهـا را   ییداراجزء  ا طالق زنیشد، بعد از وفات شوهر ده بایبخش یرا به و
 شود. یاموال شوهر محسوب مجزء  رده استکده باشد، اگرچه زن از آنها استفاده ینبخش

1193 مسئلۀ نـد و  کر ورثه تصرّف یسا ۀاجازبرد بدون یه ارث نمک ییزهایتواند در چیزن نم
 ییزهایاند، در ساختمان و چه سهم زن را ندادهک یمادامگر هم ید ۀورثآنست که  اط واجبیز احتین
نند و اگـر قبـل از دادن سـهم زن آنهـا را بفروشـند در      کبرد، تصرّف نیمت آنها ارث میه زن از قک

از  یح است و اگر اجـازه ندهـد نسـبت بـه سـهم زن خـال      یه زن معامله را اجازه دهد، صحکیصورت
 ست. یال نکاش

1199 مسئلۀ ه مـرد فرزنـد نداشـته    کـ  یداشته باشـد در صـورت   یائمزن د کیش از یاگر مرد ب
م یتقسـ  یمسـاو طـور  بـه  ان زنـان یم راآن هشتمکیچهارم اموال و اگر فرزند داشته باشد کیباشد، 

ت در حـال  یـ اگـر م  یرده باشـد ولـ  کـ ن یکیاز آنان نزد یا بعضی کیچ ینند اگر چه شوهر با هکیم
رده باشـد، آن  کـ ن یکـ یرده و با او نزدکرا عقد  یزن ا رفته،یه در آن از دنک یات و در حال مرضیح

 برد و حقّ مهر هم ندارد. یزن از او ارث نم

1191 مسئلۀ ا یـ ه در زمـان عـدّه از دن  کـ دام از زن و شـوهر  کـ رد، هـر  یبگ یاگر زن طالق رجع
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از آنها  یکیطالق بائن،  ۀا در عدّیرد یاگر بعد از اتمام عدّه بم یول ،بردیاز او ارث م یگرید ،برود
 برد. یه زنده است از او ارث نمک یگریا برود، دیدن از

1191 مسئلۀ زن خود را طالق دهد و قبل از تمام شدن دوازده مـاه   یضیاگر شوهر در حال مر
 برد اگرچه طالقش بائن باشد: یر از او ارث میط زیرد، زن با شرایبم یقمر

 نند.کورثه صلح رده باشد بهتر است با کرده باشد و اگر شوهر کن مدّت شوهر نیزن در ا -3

 ند. ک یه او را به طالق دادن راضکنداده باشد  یبه شوهر مال یلیمبی زن در اثر -9

طـالق   یبـه شـوهر بـرا    یزیـ طالق با التماس و درخواست زن صورت نگرفته باشد اگرچه چ -1
 گرفتن نداده باشد. 

از آن مرض خوب شود ن اگر یه زن را طالق داده، مرده باشد، بنابراک یماریشوهر در همان ب -1
 یگـر یل دیـ بـه دل  یماریبرد و اگر در زمان ابتال به همان بیا برود، ارث نمیاز دن یگریو به جهت د

 نند. که ورثه با زن مصالحه کن است یاط این صورت احتیند در اکفوت 

1195 مسئلۀ  د، از سـهم زن،  یآ وجودبه در سهام ورثه  یا شوهر، نقصیاگر به سبب وجود زن
م ک یزیها چها و خالهیی، دایمادر مادربزرگ، پدربزرگ و یدران و خواهران مادرشوهر، مادر، برا

برنـد و  یند، تمام سهام خود را از اصل مـال مـ  هست ق ممّا قدّم الّلهیه چون آنها از مصادکبل ،شودینم
و  پـدربزرگ و  یا پـدر یـ  یو مادر یهر چه نقص وارد شود از سهام پدر و برادران و خواهران پدر

 شود. یم مکها و عموها و عمه یپدر بزرگمادر

1196 مسئلۀ ننـد،  کبرند و اگر شـرط ارث  یگر ارث نمیدر ازدواج موقّت زن و شوهر از همد
ننـد و ورثـه، زن منقطـع را    کصـلح  آنست کـه   احوط یعمل به شرط الزم است ولآنست که  ظاهر
 برد. یارث م یئمد، مانند فرزندان زن دایایب ایاز زن منقطع به دن ینند و اگر فرزندک یراض

  
 ترپسر بزرگ یارث اختصاص

1193 مسئلۀ ر یه در گذشته گفته شد، قرآن، انگشتر، شمشـ ک یتر عالوه بر سهم ارثپسر بزرگ
ده ینپوشـ  اینکـه ولـو  دن گرفتـه و دوختـه   یپوشـ  یا بـرا یده یه پوشکرا  یگر پدر، لباسیا هر سالح دی

ا دو یـ داشـته باشـد مـثالً دو قـرآن      یکـ یش از یز بـ یـ ن چهـار چ یت از ایاگر م .بردیباشد، به ارث م
استعمال بوده باشد، متعلـق بـه پسـر     یا برایا مهیه هر دو مورد استعمال بوده و ک یانگشتر، در صورت

ه بـا  کـ  آنسـت  اط مسـتحب یـ ل سفر، احتیو اساس و وسا یسوار ۀلیتابها و وسکتر است و در بزرگ
 نند. کورثه صلح 

1198 مسئلۀ پـیش  مسئلۀور در کمذ یایا رفته باشد، اشیش از او از دنیت پیتر ماگر پسر بزرگ 
 دهند. یه زنده است مک ین پسریتررا به بزرگ

1192 مسئلۀ نفر باشد مثالً از دو همسر هم زمان دو پسـر بـه    کیش از یت بیاگر پسر بزرگ م
م یتقسـ  یمسـاو طـور  به ن خودشانیرا ب 1198 مسئلۀور در کمذ یایواجب است اش ،ا آمده باشندیدن
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 نند. ک

1110 مسئلۀ 1198 مسئلۀور در کمذ یاید اشیاو باشد، با ییش از دارایا بیت برابر یم یاگر بده 
متر از مال او باشـد  کاو بپردازند و اگر قرضش  یز بابت بدهیرا ن -تر استه متعلق به پسر بزرگک-
ت یم ییمثالً تمام دارا ،ت بدهندیده به نسبت به قرض میتر رسه به پسر بزرگک ییزهاید از آن چیبا

ده یتـر رسـ  ه بـه پسـر بـزرگ   کـ  ییزهـا یتومان و آن چیاش سیمان باشد و مقدار بدهاگر شصت تو
آن سـوم  یـک است و سوم یکزها به اصل مال یمت آن چیست تومان ارزش داشته باشد، نسبت قیب

د یـ ت را بایم یزان ده تومان از بدهیتر به من پسر بزرگیبنابرا ،زها پرداختین چید از ایبا ها رایبده
 بپردازد. 

   
 ارث ۀمتفرّق مسائل

1113 مسئلۀ ه در کـ س ینفـ  یان، الماس، قرآنهـا یل برلیقه از قبیعت یانگشترهاکه  آنست ظاهر
 (اتیمستثن) رد، از حبوهیگیگر نوشته شده و معموالً مورد استفاده قرار نمید یزهایا چیپوست آهو 

 برند. یست و تمام ورثه از آن ارث مین

1119 مسئلۀ  بـرد یداشته باشـد، از هـر دو راه ارث مـ    یشاوندیت خویاز دو راه با م یسکاگر .
ــابرا ــا  یبن ــر ارث زن و شــوهر یگر خویدکــین اگــر زن و شــوهر ب از نظــر  یشــاوند باشــند عــالوه ب
او باشـد و   یعمـو رد و زنـش دختـر  یـ مثالً اگـر شـوهر بم   ؛برندیگر ارث میدکیهم از  یشاوندیخو

 برد. یجهت ارث م ت از دویعموها باشند، زن از معموها و دختروراث او هم پسر

1111 مسئلۀ ه ک کودک ید برایت باردار باشد، باینند و همسر مکم یاگر ارث را بخواهند تقس
شـتر اسـت سـهم    یه اگـر احتمـال بدهنـد ب   کـ نار بگذارنـد و بل کدر رحم است سهم دو فرزند پسر را 

ان یـ م او را بردارنـد و اضـافه را   یسهم واقعـ  کودکا آمدن ینار بگذارند تا پس از به دنکرا  یشتریب
ا دختـر و  یـ در رحم، پسـر اسـت    کودکثابت شود،  یل علمینند، اگر با وساکم یگر تقسیوارثان د

 نار بگذارند. کد یرا با ین صورت سهم واقعیا چند قلو است، در اینفر است و  کی

1111 مسئلۀ امــام نداشــته باشــد، در زمــان حضــور  یاچ مرتبــهیدر هــ یچ وارثــیت هــیــاگــر م
ط یه جـامع شـرا  یـ ار فقیـ د در اختیـ بت بایآن بزرگوار و در زمان غمال او متعلق به همۀ  معصوم

 گذاشته شود.

1115 مسئلۀ  و امـوال و همسـر و اوالد صـغار داشـته باشـد و از       کند و امالکفوت  یسکاگر
ه کـ ننـد بل کها تصرّف ییتوانند در آن دارایم مشخص نشده باشد، نمیاوالد صغار ق یت برایطرف م

نـد و بـا نظـر او    کن ییم تعیصغار ق یم شرع براکنند تا حاکه ط مراجعیم شرع واجد شراکد به حایبا
 است، عمل شود.  یه مصالح صغار مقتضکآنچه 

1116 مسئلۀ یاه به توافق برسند و توافق نامهکم تریت خودشان در تقسیت با رضایم ۀثاگر ور 
  بدون آن. چهرده باشند کم ینند چه با قرعه تقسکتوانند از آن عدول و رجوع ینند، نمکرا امضا 
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1113 مسئلۀ  ا یمثالً غرق شوند  ،رندیبم یناگهانطور به گرندیدکیه وارث کا چند نفر یاگر دو
گر نسبت بـه آنچـه قبـل از    یزودتر مرده است، همه از همد کیدام کر آوار بمانند و معلوم نشود یز

 از یکـ یشود اگر یر ورثه منتقل میبرند به سایبرند و هر آنچه از هم ارث میاند ارث ممردن داشته
بـرد و اگـر بـه سـبب حـوادث      یدارد ارث م آنکهندارد از  آنکهندارد،  یگریدارد و د ییآنان دارا

ا رفتـه باشـند،   یوه از دنکا سقوط از یو  یا آتش سوزیما یا سقوط هواپین یمثالً تصادف ماش یگرید
 نند. کگر صلح یاگرچه بهتر است با وارثان د ،است یم جارکن حیه همک آنست اظهر

1118 مسئلۀ بـرد و اگـر   ید نمـ یـ ایا بیـ برد و اگر مرده بـه دن ید ارث میایا بیزنده به دن طفل اگر
گـر وارثـان   یدر سـهم او بـا د  آنست که  اط واجبیا مرده احتیا آمده یه زنده به دنکباشد  کوکمش

 مصالحه شود. 

1112 مسئلۀ  انـداز دوران  شـود، اگـر پـس   یهـا پرداخـت مـ   ه به خـانواده کحقوق بازنشستگان
ت، به یو وص یو واجبات مال بدهی یپس از ادا شود ویت محسوب میم ۀکترجزء  خدمت اوست،

ا اداره و یـ رده کـ یه در آن خـدمت مـ  کـ ه از طـرف خـود اداره   کـ آن مبلغ  یول ،رسدیورثه مهمۀ 
م است و مطابق آن به هر که بر آن حاکاست  یشود، تابع مقرراتیمه پس از مرگ داده میسازمان ب

 شود. یس بدهند مال او مک

1110 مسئلۀ ن شده، ییتع یهام و نشانهیاز عال کیچ یبا ه یعنیل باشد کمش یوارث، خنثا اگر
 . گیردبه او تعلق میزن  کیمرد و نصف ارث  کیمرد و زن بودن او مشخص نشود، نصف ارث 

1113 مسئلۀ ندارد و امـوال او در زمـان حضـور امـام      یچ وارثیا رفته است و هیه از دنک یسک
م شـرع جـامع   کرسـد، حـا  یط مـ یه جـامع شـرا  یـ ت به فقیبه آن بزرگوار و در دوران غ معصوم

 یچ وارثیه هکجه برسد ین نتیاد به ایه پس از تفحص زکند کتواند اموال او را اخذ یم یط وقتیشرا
 ندارد. 

1119 مسئلۀ  او بـه امـام    یـی نداشـته باشـد امـوال و دارا    یچ وارثـ یا برود و هـ یاز دن یافرکاگر
 رسد.یم طیه جامع شرایبت به فقیو در دوران غ معصوم
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 و احکام آن نذر
1111 مسئلۀ خدا بـر خـود    یار خوب و راجح را براکانسان انجام که است  این نذر عبارت از

خـدا   یبـرا  یرا به وجـه مخصوصـ   یعملاینکه  التزام انسان به یعنیگر نذر یند به عبارت دکواجب 
روه و کـ ه انجام آن مکرا  یارک کا تریند کیاجب مانجام دهد، مثالً با نذر، نماز شب را بر خود و

نـده  یآ مسـائل ل آن در یند و تفصـ کیخدا بر خود واجب م یرضا یعدم انجام آن بهتر است را برا
 خواهد آمد. 
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1111 مسئلۀ است :  یاقسام ینذر دارا 

خدا به خاطر د یگویاست مثالً م یا اخروی یویر نعمت دنکش یرانه بوده و براکنذر ش یگاه -3
یکـی  ارت یق زیا توفیعطا فرمود  یا اگر فرزندیخدا داد  ۀیارت خانق زیه اگر مرا توفکاست  بر من
ا مـثالً  یرم یر را عطا فرمود، مثالً ده روز روزه بگیا فالن خیفرمود و  یرا روز نیمعصوم ۀاز ائمّ
افت، فالن ی یم بهبودایماریا اگر بیردم و ک کخدا بر من است اگر فالن گناه را تربه خاطر د یبگو

را اسـت   یرگذارکشـ  یه براکن نذورات یا .کنم یگوسفند قربان یک، مثالً انجام دهم ر رایعمل خ
 ند. یگویم« نذر بِرّ»در لسان فقها، 

 ید از برایگویروه است مثالً مکا میزجر، منع و بازداشتن خود از عمل حرام  ینذر برا یگاه -9
نـذر  »ن قسم نذر را یرم، ایروز روزه بگ یکا تهمت زدم یردم کبت یه اگر عمداً غکخداست بر من 

 ند. یگویم« زجر

 ید از بـرا یـ گویست مـثالً مـ  ین یزیچ کا تریه مطلق است و مشروط و معلّق به فعل ک ینذر -1
ن قسـم نـذر را   یـ ن بخـوانم و ا یاسـ یهـر شـب جمعـه    اینکه  ایرم یه فردا را روزه بگکخداست بر من 

 ند. یگو« یتبرّع»

1115 مسئلۀ غه هـم  یت، صـ یـ د عـالوه بـر ن  یه باکند بلکیت نمیفاکت و قصد یصرف ن در نذر
 یگـر یا هـر زبـان د  ی ین اگر به فارسیخوانده شود بنابرا یغه به عربیست صیالزم ن یخوانده شود ول

ار را انجـام  کـ فـالن   بـه سـالمت بازگشـت،   ه اگر مسافرم کخدا بر من است  یه مثالً از براکد یبگو
ه نـذر  کـ را  یارکـ هرگاه مسافرش سالم از سفر بازگشت واجب است  ح است ویدهم، نذرش صح

 رده انجام بدهد. ک

1116 مسئلۀ د دریـ ه باشـد با کـ  یبودن نذر است، با هـر زبـان   یقرب ۀکه نشانخدا،  یعبارت برا 
سـت و نـذر واقـع    ینیافکـ نسـازد،   ینذر گفته شود و اگر در قلب خطور داده و بر زبـان جـار  صیغۀ 

 شود. ینم

1113 مسئلۀ  ه او را وادار کـ  یسکن نذر یعاقل، بالغ، مختار و قاصد باشد، بنابراد یننده باکنذر
 ند باطل است. کار نذر یت بدون اختیبه سبب عصباناینکه  ایاند ردهک

1118 مسئلۀ مربـوط بـه    یند، نـذرها کند، اگر نذر کیهوده مصرف میه اموال خود را بکه یسف
ط از یم شرع جـامع شـرا  کاح به وسیلۀ یستگکه به علّت ورشک یسهمچنین ک اموالش باطل است و

 ست. یح نیمربوط به اموالش صح یتصرّف در اموالش منع شده است، نذرها

1112 مسئلۀ ز اگـر شـوهر   یـ نـد و ن کتواند نذر یبا حقّ شوهرش باشد، نم یزن اگر نذرش مناف
 ست. یح نینذر به زن ندهد، نذر زن صحاجازۀ 

1150 مسئلۀ  ا او یـ بزنـد  به هم  تواند نذر او رایگر نمیند، شوهر دکشوهر نذر اجازۀ اگر زن با
 ند. کند به نذرش عمل نکرا وادار 

1153 مسئلۀ د به نـذرش  یپدر و مادرش باشد و چه نباشد بااجازۀ ند، چه با ک یاگر فرزند نذر
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ننـد، ظـاهراً آن عمـل از رجحـان     کرده، او را منع که نذر ک یا مادر از عملیاگر پدر  یند ولکعمل 
 شود. یافتد و نذر منحل میم

1159 مسئلۀ ن اگـر  یننـد، بنـابرا  کاو نـذر  اجازۀ رند از طرف فرزند و بدون پدر و مادر حق ندا
نشود،  یف شدن راضیلکد شوهر دهند و دختر پس از تینند دخترشان را به سکپدر و مادر مثالً نذر 

 نذر باطل است. 

1151 مسئلۀ  ن اگـر  یبنـابرا  ،ن باشـد کش ممیه انجام آن براکند کتواند نذر یرا م یارکانسان
 ست. یح نیند، نذرش صحکبرا آن ه برود نذرکاده به میتواند پیه مثالً نمک یسک

1151 مسئلۀ ن اگر نذر یبنابرا ،رجحان داشته باشد یه شرعاً نوعکح است یصح ینذر در موارد
ح ینـد، نـذر صـح   ک کرا تـر  یا واجبـ یـ ار مسـتحب  کا یرا انجام دهد و  یروهکا میار حرام کند ک
 ست.ین

1155 مسئلۀ  ه کـ  ینـد، در صـورت  ک کتر راآن ایرا انجام دهد  یار مباحکند کنذر  یسکاگر
ه کاز دو طرف نداشته باشـد  یکی یچ گونه رجحانیباشد و ه یآن از هر جهت مساو کا تریانجام 

رجحان داشـته و بهتـر باشـد،     یانجام و فعل آن نوع یمتعلّق نذر شود، نذر باطل است و اگر از جهت
 ینـد تـا بـرا   کل یـ را م یخـوردن نـد فـالن   کند مثالً نذر کتواند با توجّه به همان جهت نذر یانسان م
آن فعـل   کجهـت تـر   یـک ز اگـر از  یـ ح اسـت و ن ین صورت نذر صـح یند در اکدا یرو پیعبادت ن

گار یات و سـ یـ ند مثالً چون اسـتعمال دخان کرجحان داشته باشد و انسان با توجّه به همان جهت نذر 
 ح است. یصح ند، نذرشکاستعمال نرا آن هکند کش بهتر است، نذر کدن ضرر دارد، تریشک

1156 مسئلۀ  رده آن کـ ه نـذر  کـ ب یـ د به همان ترتیرا انجام دهد با یارکرده کنذر  یسکاگر
نـد روز اول مـاه را   کن اگـر نـذر   یر دهد بنـابرا ییچ وجه تغیبه هرا آن ار را انجام دهد و حق نداردک

ا انجـام  ا بعد از آن، آن عمل رید در همان روز انجام دهد و اگر قبل یرد، بایا روزه بگیصدقه بدهد 
ضـم خـوب شـد،    یا مریـ ه مسافرم از سـفر بازگشـت و   ک یند وقتکا اگر نذر یند کیت نمیفاکدهد 

 ند. کیت نمیفاکبپردازد، را آن ا قبل از مراجعت از سفریش از خوب شدن یصدقه بدهم، اگر پ

1153 مسئلۀ  روز  یکند، گرفتن کن نیمعرا آن رد و وقت و مقداریند روزه بگکنذر  یسکاگر
نمـاز دو   یـک نـد، خوانـدن   کن نیمعـ را آن مقـدار  یند نماز بخواند ولکست و اگر نذر ا یافکروزه 

 ید طـور یـ نـد با کن نیمعـ را آن اتیند صـدقه بدهـد و خصوصـ   کند و اگر نذر کیت میفاک یعتکر
را  یکـی ار نکخدا انجام دهد، هر  یرا برا یارکند کند صدقه داده است و اگر نذر یه بگوکبپردازد 
 را در نظر گرفته باشد. یار خاصکه کنیاست مگر ا یافکجام دهد خدا انبه خاطر 

1158 مسئلۀ  رد و بهتر ید همان روز را روزه بگیرد بایرا روزه بگ ینیند روز معکنذر  یسکاگر
ا آن روز یـ ض شـد  یا مـر یـ مسـافرت رفـت   چنانچه  است بدون ضرورت آن روز را مسافرت نرود و

د، آن روز را روزه یض و نفاس دیا زن خون حیه روزه در آنها حرام است و کشد  یامیمصادف با ا
 رد. یآن روز را بگ یفّاره هم ندارد و قضاکرد و ینگ
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1152 مسئلۀ فّـاره بدهـد، اگـر    کند، واجب است کار به نذر خود وفا نیاختبا و  اًعمد اگر انسان
بنـده   یـک ردن کـ ن است و آن عبارت است از آزاد یمی ۀکفّارنذر همان  ۀآنست که کفّار چه اظهر

و اگر  -رییتخبه صورت  -آنها را بپوشاند آنکها ین کیردن ده نفر مسکر یا سیست ین نکمم ه االنک
مطابق نظر مشـهور ماننـد   آنست که  دکیاط این احتیکرد و لیآنها عاجز شد، سه روز روزه بگهمۀ از 

ا ر ریـ ا شصت فقی -است یه االن منتفک -ندکبنده آزاد  اینکه یک یعنیکند ماه رمضان عمل  ۀکفّار
 رد. یوزه بگر یا دو ماه متوالیغذا دهد و 

1160 مسئلۀ  بعـد از گذشـتن وقـت    ، ندک کرا تر یارک ینیمعوقت  تاکه ند کنذر  یسکاگر
 ،ار را انجـام دهـد  کـ ار آن یاخت بان همان وقت رسید اگر قبل از . ولیار را انجام دهدکتواند آن یم

ا ضـرورت  ی یفراموش به خاطر ،وقتآن  رسیدن قبل ازهم اگر  .فّاره بدهدکد یباپیش  مسئلۀمطابق 
او  قصـد ی اسـت و  بـاق  یآن وقت مقداررسیدن ه هنوز تا ک یانجام دهد، در صورترا ی آنو ناچار
 اریاختبا و  اًعمد تواندیند، نمکه تا آن وقت هر دفعه مستقالًّ آن عمل رابر خود حرام کن بوده یهم ا
آن  یبـرا  یولـ  ،فّاره بدهـد ک ئلۀ پیشمسفعه مطابق هر د ید برایانجام دهد و اگر انجام دهد بارا آن

را  ه هـر مرتبـه  کـ ن نبـوده  یـ اگر نظر او ا اما .ستیالزم ن یزیچ ی انجام دادهو ناچار اشتباهاًه کدفعه 
بر خود حرام را آن الوجود،به صورت صرف که ین بودهه مقصودش اکند بلکبر خود حرام  مستقالًً
ا یـ ضـرورت   یانجـام دادن بـرا   به وسیلۀرده است و کدا یق پالوجود تحقآن صرف ،فرضبر کند و 
آنسـت کـه    معلوم نباشد نظر او چه بوده اسـت، ظـاهر  اینکه  ایخورده است به هم و اشتباه  یفراموش
الزم  یزیـ نسبت به آنها چ هم ،انجام داد یا فراموشیا اشتباه و یضرورت  به خاطررا آنکه آنپس از 

 تواند آن عمل را انجام دهد. ین به بعد میست و هم از این

1163 مسئلۀ به خاطرکند، اگر ن نیآن مع یبرا یند و وقتک کرا تر یرده عملکه نذر ک یسک 
ننده کمقصود نذر چنانچه  بعداً یول ،فّاره نداردکا اشتباه آن عمل را انجام دهد، ی ی، فراموشیناچار

انجام دهد،  عمداًبدون عذر و  ن صورت اگریند در اکه هر دفعه را مستقالًّ بر خود حرام کن بوده یا
ه نظرش چگونه بـوده  کباشد  کوکا مشین نباشد یاگر نظرش ا یفّاره الزم است ولکهر دفعه  یبرا

 اطیـ ن احتیکفّاره ندارد، لـ کاول واجب است و دفعات بعد  ۀهمان دفع ۀآنست که کفّار است، اظهر
 فّاره بدهد. کهر دفعه  یبراآنست که 

1169 مسئلۀ رده باشد، مـثالً نـذر   کن نیمع یرده است انجام دهد، وقتکه نذر ک یعمل یاگر برا
ردن ک یقربان یبرا یزمان یند ولک یگوسفند در راه خدا قربان یکضش خوب شود یرده، اگر مرک
اط اسـت مخصوصـاً   یـ ش از حدّ آن خالف احتیر بیتأخ یست فوراً انجام دهد ولیند، الزم نکن نیمع

 ست. یز نیر جاین صورت تأخیام اللّه باشد در اکبه اح نشان دادن یو سست یتفاوتبی اگر موجب

1161 مسئلۀ  ننده از انجام نذر خود در وقت آن عـاجز و نـاتوان گـردد، نـذر منحـل      کاگر نذر
 یه بنا بر احوط براکعاجز باشد، گفته شده  ینذرروزۀ اگر از انجام  یشود ولیشده و از او ساقط م

ابـت او روزه  یر بـه ن یر صدقه دهد تا آن فقیفق کیبه  -گرم 3500حدود  -هر روز روزه دو مُد طعام
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اط دو خبر ابن منصور ین دو احتیدهد و مستند ایمُد طعام م یکهر روز  یسّر نشد برایرد واگر میبگ
ال دارند و هم متنـاً و معنـاً مهجـور هسـتند و التـزام بـه آن       که هر دو هم سنداً اشکو ابن عمّار است 

 است.  مشکل

1161 مسئلۀ  از مالش را صدقه دهـد و قبـل از دادن صـدقه از     ینیدار معند مقکنذر  یسکاگر
بجـای  نـد حـجّ خـود را    کز اگر نـذر  یا برود، واجب است آن مقدار را از مال او صدقه بدهند و نیدن

از  ین داشـته ولـ  کـ را به حجّ بفرستد و موسم حجّ فرا برسد و به رفـتن تم  یگریفرد داینکه  ای آورد
 از اصل مال او بردارند. را آن رود، واجب استا بیند تا از دنکرفتن امتناع 

1165 مسئلۀ  گر بدهد و یر دیبه فقرا آن تواندیصدقه بدهد، نم ینیر معیند به فقکنذر یسکاگر
 او بدهند.  ۀیاطاً به ورثرد، صدقه را احتین بمیر معیاگر آن فق

1166 مسئلۀ  مشـخص مشـرّف   بـه صـورت    یکـی از امامـان  ارت یند به زکنذر  یسکاگر
 یگـر یارت امـام د یـ مشرف شود، اگر به ز الشهداءدیارت حضرت سیده به زرکشود، مثالً نذر 

ند و اگر بـه سـبب عـذر نتوانـد آن     کد مطابق نذر عمل یند و باکیت نمیفاکمشرّف شود از نذرش 
 ست. یالزم ن یزیند بر او چکارت یامام را ز

1163 مسئلۀ ارت را یـ بعـد از ز  یارت، نماز و دعـا یارت برود و غسل زیرده زکه نذر ک یسک
 ست. یگر واجب نیارت واجب است و انجام اعمال دیرده، فقط انجام دادن اصل زکنذر ن

1168 مسئلۀ به مصـرف  را آن دیند، باکنذر  یزیچ نیمعصوم ۀیکی از ائمّحرم  یاگر برا
 ینیند و مصرف معکنذر  خود امام یو مانند آن و اگر برا ییل فرش و روشنایحرم برساند از قب

ا بـا  یـ ا به فقرا و زوّار بپردازد و یه مشغول خدمت هستند ک یند به خادمانتوایرده باشد، مکرا قصد ن
ه بـه  یانجام دهد و ثواب آنها را هد یالمنفعه و عمومعام یارهاک آنکها یآن مسجد و مدرسه بسازد 

 یکـی  یاست اگر بـرا همچنین  از حرم آن حضرت برساند ویا به مصارف مورد نیند ک آن امام
 رده باشد. کزادگان نذر گر مانند امامیه دکن متبرّکاز اما

1162 مسئلۀ اند، پشم و چـاق  ردهکنذر  یکی از امامان یا برایصدقه  یه براک یگوسفند
اورد یا بیبه دن یابه مصرف نذر برسد، بچّه آنکهاگر قبل از همچنین  آن جزء نذر است و یشدن بعد

 د در همان راه نذر مصرف شود. ی، مربوط به نذر است و بایه اقوکر بدهد بنا به احوط بلیا شی

1130 مسئلۀ  انجام دهـد،   ید عملیایضش خوب شود و مسافرش بیه اگر مرکند کچنانچه نذر
ا مسـافرش آمـده، عمـل    ی ضش خوب شده بوده ویردن مرکش از نذر یه معلوم شود پک یدر صورت

 ست. یردن مطابق نذر الزم نک

1133 مسئلۀ  و قبل از انجام آن از ند کمصرف  ینیرا در راه مع یا مبلغیند مال کنذر  یسکاگر
 ،ن شـده برسـاند  یـی به همان مصـرف تع  األحوطعلیا مبلغ را یاو الزم است آن مال  یا برود، وصیدن
برسـاند، بعـد از    یاز مال خود را بـه مصـرف مشخصـ    ینیرده باشد هر سال مقدار معکاگر نذر  یول

 ست. یار واجب نکآن  ۀاداممرگ او 
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1139 مسئلۀ  یال او مـثالً صـد هـزار تومـان، در راه خاصـ     از م ینیند مقدار معکنذر  یسکاگر 
، یعلم اجمـال به خاطر ان چند مصرف مردد باشد، یرده باشد و مکفراموش را ی آنول ،نندکمصرف 

مبلـغ را   یاگر مصرف را بداند ول یول ،ندکاز آن موارد صرف  یکواجب است آن مبلغ را در هر 
دانـد  یاگـر مـ   .کندنه یاست در آن مصرف هزقّن است، واجب یداند و قدر متیه مکنداند، هر قدر 

همۀ آن ان چند عمل باشد، واجب است یست و مردد میداند آن عمل چینم یرده ولکرا نذر  یعمل
د یـ قن بایداند به مقـدار قـدر متـ   یمقدارش را نم یداند ولیاگر اصل عمل را م .اعمال را انجام دهد

 ام دهد. ن دارد انجیقیه ک یند و به مقدارکفه یانجام وظ

 

 عهد و احکام آن
1131 مسئلۀ  رر آمده است، در لغت عبـارت اسـت از مطلـق التـزام،     کتاب و سنّت مکعهد در

ـ  یبنـد ی، التـزام و پا ی مادر لسان فقها ی، ولیزیبه چ یبندیو پا یتعهّد، نگهدار اسـت و آن   یخاصّ
همان عهد  ید فقهن عهیاو انجام دهد، بنابرا یرا برا یارکبا خدا عهد ببندد که است  این عبارت از

 ان عام و خاص است. یان آن دو تفاوت میاست منتها تفاوت م یلغو

1131 مسئلۀ بـودن آن الزم   یغه خوانده شود، اگرچه عربیدر عهد همانند نذر، واجب است ص
د بـه  یـ ند و باکیت نمیفاکت یشود و صرف ن یخدا باشد و نام خدا بر زبان جار ید برایست و باین
ه متعهّد کرا  یارکز الزم است یار را انجام دهم و نکه فالن کردم کد د: با خدا عهین صورت بگویا
ش بهتـر از انجـام   کا تـر یش باشد و کا فعل آن رجحان داشته باشد و بهتر از تریشود انجام دهد، یم

ن اگـر  ینباشـد بنـابرا   ک امر راجـح ا تریمتعهّد به فعل مرجوح  یعنیمرجوح نباشد  یآن نبوده و امر
ه انجـام  ک آنست اطیشود انجام دهد، احتیاست، متعهّد م یش مساوکه انجام و ترکرا  یفعل مباح

 دهد. 

1135 مسئلۀ ر را یـ شصـت فق  یعنیفّاره بدهد کند واجب است کاگر انسان به عهد خود عمل ن
 ند. کبنده را آزاد  یکا یرد و یروزه بگ یا دو ماه متوالیند، کاطعام 

1136 مسئلۀ  تخلّف از آنها خودش  ید، براخوریا قسم میند و کیا عهد میه نذر ک یسکاگر
دم صد هـزار تومـان   یشکشم و اگر کگار نیام سکردهد من با خدا عهد یند مثالً بگوکن یمع یافّارهک

 یگـر ید ۀکفّـار رده را بدهد و کن یه معک یزیصدقه بدهم، در صورت تخلّف واجب است همان چ
 ندارد. 

  
 و احکام آن قسم

1133 مسئلۀ  ن یمـ آنـرا ی  قـوّت، قهـر و غلبـه اسـت و     ینادر لغت به مع ین بوده ومیقسم همان
انـد  ز گفتـه یـ ن یشود و بعض یت میه مورد قسم واقع شده تقوک یزیبا قسم چاینکه  اند به سببگفته
ام موضوع را کزند و با آن قوّت و استحیمبه هم ه در هنگام قسم انسان دستها را کن جهت بوده یبد
عـالم سـوگند    یانسان بـه خـدا  که  است این رت ازن، حلف و قسم عبایمیرساند. در عرف فقها یم
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 نده انجام نخواهد داد. یا در آیرا در گذشته انجام نداده و  یاراینکه ک بخورد به

1138 مسئلۀ بر چهار نوع است:  یلّطور کبه قسم 

سـبق لسـان انجـام     یرد و از رویپـذ یار انجـام نمـ  یـ قصـد و اخت  باکه  ییقسم لغو: مانند قسمها -3
ط ین نـوع قسـمها چـون فاقـد شـرا     یشود و ایعوام مشاهده م ین معنا در بعضیا اینکه ماک ،ردیگیم

 ست. یب نیفّاره ندارد و قابل مؤاخذه و تعقکصحّت قسم است، فاقد اثر بوده و 

 یزیخبر دهد از چی اینکه انسان قسم بخورد براکه است  این ق: عبارت ازید و تحقکیقسم تأ -9
ن یا چنـ یـ ن اسـت  یچنـ « وَاللَّهِ»د ین است مثالً بگوینون چنکه اک یزیا از چیه در گذشته واقع شده ک
راهـت  کن قسمها اگر راسـت باشـد   یاط مال من بوده است. این حیا مثالً واللّه ایست و نبوده است ین

است. اگر « قسم غَموس»ن همان یفّاره ندارد و اک یره است ولیبکدارد و اگر دروغ باشد از گناهان 
ه کـ راد نـدارد و بل یـ ن نوع قسـم را بـه دروغ بخـورد، ا   یاز شرّ ظالم ا یسکا یود نجات خ یانسان برا

ه کـ  یطـور  یعنیند که ین حال اگر طرف بتواند قسم را توریدر ا ین است واجب هم باشد ولکمم
 ند. که یاطاً توریند، احتکت راست یقابل انطباق به راست باشد و قلباً ن

طلـب، سـؤال و    یـک انسـان قسـم خـود را همـراه بـا      کـه  اسـت   ایـن  قسم مُناشِدِه: عبـارت از  -1
ن یـ ، ایمن انجام بـده  یار را براکدهم فالن ید تو را به خدا قسم میدرخواست انجام دهد مثالً بگو

 ه فراوان است. ینوع قسم در ادع

نـد و  کاد یـ نده قسـم  یدر آ یارک کا تریانجام  یانسان براکه است  این قسم عقد: عبارت از -1
د واللّه اگر بـه پـدرم   یآن فعل را بر خود واجب گرداند مثالً بگو کا ترین سوگند انجام یا به وسیلۀ
روز روزه خـواهم گرفـت، در    یکشم کگار بیاگر س« وَاللَّهِ»ر صدقه خواهم داد، ینم به فقکاحترام ن

و فّاره بدهـد  کد یند، باک کتر عمداًشود و اگر یواجب م یآن بر و کا ترین صورت آن عمل یا
 ن نوع قسم است. ید از ایآیام مکو اح مسائلنده از یآنچه در آ

1132 مسئلۀ ر باشد: یط زیشرا ید دارایح بایقسم صح 

 دربـارۀ نـد و اگـر   کاد یـ ار قسم یقصد و اخت باید عاقل و بالغ بوده و خورد بایه قسم مک یسک -3
ا یه ین اگر سفیبنابرا التصرّف در مال خود، نباشد،یه و ممنوعد سفیخواهد قسم بخورد بایمال خود م

ا یـ ه مجبـور بـه قسـم شـده     کـ  یسـ کا یـ امـوالش،   دربارۀه از تصرّف در مال خود منع شده، ک یسک
ت بدون قصد قسم یه در حال عصبانک یسکز یست و نیح نینند، صحکاد یوانه، سوگند یو د کودک
 ست. ین یقسمش اعتبار یخورد برایم

 یارکـ خورد یروه باشد و اگر قسم مکا مید حرام یباخورد انجام دهد، نیه قسم مکرا  یارک -9
آن  کد تریانجام دهد، نبا یار مباحکا مستحب باشد و اگر قسم بخورد ید واجب یند نباک کرا تر

د فعـل آن در نظـر   یـ انجـام ندهـد، نبا   یار مباحکدر نظر مردم بهتر از فعلش باشد و اگر قسم بخورد 
آن از نظـر شـارع و    کا تریه فعل ک یار مباحکم خوردن در ن قسیش باشد، بنابراکمردم بهتر از تر

ن ین صورت ایدر اآنست که  اط صحتیح باشد، اگرچه احتیست صحیاست، معلوم ن یمردم مساو
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ه کـ ست، بلیرجحان داشتن و نداشتن و متعلق قسم، زمان قسم خوردن ن کنشود و مال کاط تریاحت
 . آنست وقت عمل به کمال
ر ذات مقـدّس حضـرت حـق    یه به غک یخداوند متعال باشد، طور یاز اسام یکید به یقسم با -1

حضرت حق گفتـه باشـند    دربارۀ قدرآنر خدا گفته شود، یگفته نشود مانند اللّه، خدا و اگر هم به غ
د مانند رزّاق، خالق و مانند یه هرگاه از آنها نام برده شود فقط، ذات مقدّس حضرت حق در نظر آک

او  ید ولـ یـ آینه، خدا در نظر نمیه بدون قرکقسم بخورد  یاگر به لفظآنست که  اطیه احتکآنها، بل
 ند. کز عمل یرده، به آن نکقصد خدا 

 یسـت ولـ  یح نیند، صحکقصد را آن ا در قلبیسد ین اگر بنوید به زبان آورد بنابرایقسم را با -1
 ند. کاد یتواند با اشاره سوگند یه الل است مک یسک

در  ین باشد ولـ کش ممین باشد و اگر موقع قسم خوردن براکاو مم یبه قسم براردن کعمل  -5
ه عادتـاً قابـل   کـ  ید داشته باشد، طوریا مشقّت شدیرده بوده عاجز شود کن یقسم مع یه براک یوقت

 خورد. یمبه هم ن شده، قسم یه چنکتحمّل نباشد، از همان زمان 

1180 مسئلۀ عبـه،  کن، آ، قـر مـان معصـوم  یـا اما  امبریـ ر خدا مانند پیقسم خوردن به غ
سـت و  یست و عمـل مطـابق آن واجـب ن   ین یقسم شرع ک، جان خود و امثال ذلیمسجد، جان آدم
 ست. ین یار خوبکفّاره ندارد اگرچه کمخالفت با آن 

1183 مسئلۀ شوهر باطل است و اگر آنان قسم  یپدر و قسم زن با نه یقسم خوردن فرزند با نه
اد یـ ند و اگر فرزند بدون اجـازه و اطـالع پـدر قسـم     کنحل ا شوهر حق دارد قسم را میبخورند پدر 

آنسـت کـه    احـوط  یول ،ل استکند و زن هم بدون اجازه و اطالع شوهر، اگرچه صحّت آن مشک
تواننـد از عمـل   یدارند و مرا آن نند و در هر صورت پدر و شوهر حقّ بر هم زدنکمطابق آن عمل 
ن صـورت  یردن زن مزاحم حقوق شوهر باشد در اکنند و اگر عمل ک یریو جلوگ یمطابق قسم، نه

 زن باطل است. آن ز قسم ین

1189 مسئلۀ مطابق آن واجب و مخالفـت بـا    ح منعقد شد، عملیصحبه صورت  ه قسمک یوقت
ا آزاد یـ ر یـ دن ده فقیا پوشانیردن کر یفّاره مخالفت با قسم، سکفّاره دارد و کحرام است و  اًعمد آن
د سه یه باکست بلیدام الزم نکچ یز انجام آن ناتوان باشد، هه اک یبنده است و در صورت یکردن ک

 رد. یروز روزه بگ

1181 مسئلۀ  ز یفّاره ندارد و نکند، کبه قسم خود عمل ن یا ناچاری یفراموش به خاطراگر انسان
خـورد  یمـ  یه آدم وسواسـ کـ  یز قسمیند و نکه خورده عمل نک ینند به قسمکرا مجبور  یسکاگر 
شـود، اگـر وسـواس او    یشوم و به سبب وسواس مشغول نمیمشغول نماز ماللّه االن ید وگویمثالً م
 فّاره ندارد. کند، کیار عمل نمیخورد و بدون اختیار قسم میه بدون اختکاست  یطور
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 کلیات

 گاه آنیت و جایقضا، اهمّ

شـان و رفـع تنـازع و    ین ایان مـردم و فصـل خصـومت بـ    یـ ردن مکـ م کح یقضا و قضاوت به معنا
مهـم   مسائلن و از یقوان ی، نظارت بر حسن اجرای، دفاع از حقوق عمومین دعویان طرفیاختالف م

 یاژهیـ ط ویست و شـرا یمجاز ن یهر انسان یمقام قضا و قضاوت برا یاست و تصد یو قرآن یاسالم
 ان امر قضا در نظر گرفته شده است. یمتصدّ یبرا

اسـت، از طـرف    یومت اسـالم کن شئون حیترا مهمین یتراز مهم یکیچون مقام قضا و قضاوت 
و از جانـب   بـه امامـان معصـوم    مقام نبوت ۀیو از ناح امبر اسالمیپ یجهان برا یخدا

ن و پـر  یار سـنگ ین امـر بسـ  یا یده است و لذا تصدین گردییط تعیه صالح و جامع شرایفق یآنان برا
فرمودند:  یح قاضیدر خطاب معروف و جاودانه به شر یه امام علکت است، همان طور یمسئول

در آن  یا فـرد شـق  یـ امبر و یـ پ یا وصـ یـ امبر و یـ ر از پیـ ه غکـ  ینشست یح همانا تو در مجلسیشر یا»
  3.«ندینشینم

ه آن کـ را یـ ز ،دیـ زیردن بپرهکـ م کاز ح»ه فرمودند: کنقل شده  از امام ششم حضرت صادق
نـد ماننـد   کان مسلمانها بـه عـدالت رفتـار    یبه قضاوت بوده و در مه عالم کاست  ییشوایحقّ امام و پ

  9.«امبریپ یّا وصیامبر خدا و یپ

1181 مسئلۀ همه  یبرا -گفته خواهد شد یآت مسائلط آن در یشرا -طیواجد شرا یم قاضکح

                                                             
 .33. ص9 از ابواب صفات قاضی، ح 1، کتاب القضا، باب 93البیت، ج الشّیعه، چاپ آلوسائل. 3
 .33ص ،1همان، ح .9
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دو اینکـه   ایـ ط، یه جـامع شـرا  یـ ا فقیـ رده باشـد  کنصب  را امام معصوم ینافذ است چه آن قاض
رده باشند و در کقضاوت انتخاب  ین خودشان برایرا ب یفرد یبا توافق و تراض و نزاع یطرف دعو

 ند. یگویم« میکتح یقاض»و در فرض دوم، « منصوب یقاض»فرض اول به او 

  
 یط قاضیشرا

1185 مسئلۀ د عاقل، بـالغ،  ین انتخاب شده باشد، بایچه منصوب باشد و چه با توافق طرف یقاض
ه قضـاوت آنجـا   کباشد  یاط واجب اعلم از عالمان شهریبه احته بنا کمؤمن، عادل، مجتهد مطلق، بل

داشـته   یقو ۀافظچشم و ح یینایحالل زاده، مرد و بآنست که  اط واجبیرد و احتیگیرا به عهده م
ه مورد استناد قرار گرفته ک یار از اجماع، ادلهیاشتراط مرد بودن غ یار نباشد، اگرچه براکو فراموش

 ست. یند نال و ضعف سکاز اش یخال

1186 مسئلۀ  یمعتبــر اسـت از راه وجـدان، شـناخت شخصــ    یه در قاضـ کـ  یط و صـفات یشـرا ،
ه اجتهـاد  کشود، همان طور یص داده میا شهادت دو شاهد عادل تشخینان یدِ علم و اطمیشهرت مف

اگـر خـود انسـان خبـره باشـد و بتوانـد       اینکه  ماکشود، یعادل ثابت م ۀبا شهادت انسان خبر یقاض
 ند. کص خودش عمل یتشخ باتواند یر مجتهد بشناسد، میمجتهد را از غ

1183 مسئلۀ رده و کگر قضاوت یمجتهد د یبه فتوا یاکتواند با اتیست نمیه مجتهد نک یسک
ان یـ اصـالح م صـورت  بـه   ز اسـت یجـا  یول ،ابت از طرف او باشدینطور به ند اگرچهکم صادر کح

 ند. کن آنان را حل و فصل یب یدعاو یدخدا منشکطور به ن دعوایطرف

1188 مسئلۀ آن شـود  یداند، حـرام اسـت متصـدّ   یط قضاوت نمیه خود را واجد شراک یسک 
 ط بدانند. یگران او را واجد شرایدحتی اگر 

1182 مسئلۀ قضـاوت حـرام اسـت    یبرا یردن به وکط قضا را ندارد، مراجعه یه شراک یسک، 
ت ند صاحب حق در مشـقّ کگرفتن حقّ مشروع ناچار باشد، مخصوصاً اگر مراجعه ن یبرا مگر آنکه

 ست. یه تحمل آن متعارف نکرد یقرار بگ یو عسر و حرج

1120 مسئلۀ اسـت و در صـورت    ییفـا کدارنـد واجـب    راآن طیه شراک یسانک یقضاوت برا
 خواهد بود.  ینیط، واجب عیواجد شرا ین و نبودن قاضیتع

1123 مسئلۀ ردیت المال حقوق بگیتواند از بیست مین ینیاو واجب ع یه قضاوت براک یسک، 
باشد، اگـر محتـاج    ینیرد و اگر قضاوت بر او واجب عیبودن بهتر است نگ یاگر چه در صورت غن

توانـد  یه اگر محتاج هـم نباشـد مـ   ک آنست یرد و اقویت المال بگیتواند حقوق از بیباشد باز هم م
گـر  ی، ثبت، ضبط و دیمقدّمات یارهاکانجام  یرد و براین صورت نگیاگرچه بهتر است در ا ،ردیبگ
ر آنـان  یا غین یاز متخاصمآنست که  یندارد و احوط وجوب یگرفتن حقوق مانع یفاتیتشر یارهاک
قضـات را از   ینظام اسالمکه  آنست حق .نباشد ینیاو وجوب ع یرد، اگرچه قضاوت براینگ یزیچ

 یداشـت ن دغدغـه و چشم یترکوچکآنان بدون  کهش و وسعت قرار دهد یدر آسا قدرآن ینظر مال



 606 آداب قضاوت

 نند. کرا صادر  یم واقعکح

  
 آداب قضاوت

1129 مسئلۀ ه صـادر  کـ  یمـ کآزاد و مسـتقل بـوده و ح   مکحصدور در قضاوت و باید  یقاض
 و دقـت  ؛نـد کدادن مجبور  ینتواند او را به رأ یسکتاب و سنّت باشد و کد مأخوذ از یبانیز ند کیم

نقل شده اسـت   امبر خدایاز پ .ندکرده و با شتاب و عجله قضاوت نکت یامالً رعاکرا  یطرفبی
ا به طرف بهشت و یپس  ،ندکقضاوت  یان دو قطعه از آتش است تا وقتیم یفرمودند: زبان قاضه ک
  3.رودیا به طرف آتش می

1121 مسئلۀ ن یخـود بـا طـرف    یظاهر یدادگاه و در برخوردها ۀواجب است در جلس یبر قاض
مـورد  ردن و جواب سالم دادن، نگاه به آنان، توجه داشتن و نداشتن بـه آنـان و   کدعوا، مانند سالم 

 یشئون اجتماع جهتاگرچه آنان از  ،ندکرا ب یت مساوات و برابریخطاب قرار دادن و ندادن، رعا
را القـا   یزیاز دو طرف دعوا چ یکیحرام است به  .لت، اختالف و تفاوت داشته باشندو مقام و منز

 گر مؤثر باشد. یطرف بر طرف د کیردن که در غلبه کاد بدهد ی یا روشیند ک

1121 مسئلۀ یبـه سـبب تشـنگ    یا عـدم تعـادل روحـ   یـ در حـال غضـب    ی، قاضـ روه استکم ،
حاجت و مانند آنهـا اقـدام بـه     یاج به قضایدرد، خواب، احت ۀمفرط، غصه، غلب ی، خستگیگرسنگ

ن رفتـار  یعبوس و گرفتـه بـا طـرف    ۀبا چهر یروه است قاضکم همچنین .ندکم کقضاوت و اصدار ح
ت ئـ ه آنها جرکند کنت رفتار ینرم و با ل قدرآنا ینند کدا نیت حرف زدن پئه آنها جرک یند طورک
 نند. کدا یرا پ یستن حرمت قاضکش

1125 مسئلۀ رفـع خصـومت، تنـازع و اخـتالف اسـت،       یاز قضاوت اسـالم  یچون هدف اصل
و مجتهدان صاحب نظر مشورت  یو اسالم ییارشناسان امور قضاکاز  یبا گروه یواجب است قاض

چنـد   ،یه در دادگـاه عـالوه بـر قاضـ    کـ  مل کـرد حتی می توان طوری ع .ندکرده سپس قضاوت ک
از  یان دادرسیوجود داشته باشند و با دقت بر جر ،ط قضاوت را دارا هستندیه شراک ییمستشار قضا

ت و در صـورت عـدم   یـ ثرکا بـا ا یـ به اتّفاق آرا  ییم نهاکنند و حکپرونده، نظارت  یریگلکبدو ش
آنست که  اگرچه احوط ،آنهاست، صادر گرددنظرش با  یه خود قاضکیت با نظر طرفیثرکتحقق ا
 ند. کاقدام  یخود به صدور رأ یسب نظر از مستشاران، قاضکپس از 

1126 مسئلۀ یمنتهـ  ،ه باشـد، حـرام اسـت   یهد نامبه و گرفتن آن هر چند  یدادن رشوه به قاض 
 یرشـوه بپـردازد، بـرا   صـورت  بـه   را یزیـ دن به حقّ مشروع خود ناچار باشد چیرس یبرا یسکاگر 

به صاحبش بازگردانـد   راآن دیه گرفته است باک یسکرنده حرام است و آن یگ یز و برایجادهنده 
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 د بپردازد. یبا راآن متیو اگر تلف شده باشد، ق

  
 یحقّ دادخواه

1123 مسئلۀ معمـوالً در طـرح    .از حقوق مسلم هـر انسـان اسـت    یو طرح دعو یحقّ دادخواه
شـود،  یتمـام مـ   ینـد دعـو  کش را تمـام  یارا دارد و اگـر ادّعـ   یزیچ یه ادّعاک یسکبه آن  یدعو
 یاگـر مـدع   .شودیگفته م« هیعل یمدّع»ه او صورت گرفته است یه ادّعا علک یسکو به آن « یمدّع»
 یمفصّـل فقهـ   یتابهـا کدر  .نـد یگویمـ « رکـ من»ند بـه او  کار کرا ان یمدّع یرده و ادّعاکه اقرار نیعل

تب رجوع کتوانند به آن یمندان مهه عالقکاند ردهکر کر ذکاز من یز مدّعییتم یبرا یضوابط خاص
 نند. ک

1128 مسئلۀ گر برابرند چون یدکین آنان با یترنیین تا پایتمام افراد از باالتر یدر امر دادخواه
ت یاکتها و قضـات شـ  یاز مقامـات، شخصـ   یکـ ینسـبت بـه    یسکن اگر یحقّ مسلّم آنان است، بنابرا

توانـد  یت داشـته باشـد، مـ   یرضـا  یم رسـم کمحا ییر و روند قضایه از سک یداشته باشد، در صورت
 ند. که مورد توافق است رجوع ک یامهکتواند به محیند و االّ مکمطرح  جاهمانت خود را یاکش

1122 مسئلۀ  احقـاق   یتواند برای، مآنست یاست و مدّع یحق یه به نظر خود داراک یسکهر
ر نباشـد،  یان پـذ کـ دگـاه ام احقاق حق بدون مراجعه به داچنانچه  ند وکحق به دادگاه صالح رجوع 

وجود  یقیو حق یان شخص حقوقیم ین جهت فرقیدر ا ؛است مراجعه به دادگاه واجب شود نکمم
 دربـارۀ او  ی، ادّعـا یقـ یا حقیـ باشـد   یاو در برابر اشـخاص حقـوق   یه ادّعاکند کینم یندارد و فرق

باشد  یکا نسبت به امالیت او قرار دارند و یو وال یه تحت سرپرستک یسانک دربارۀا یخودش باشد 
 نظارت مانند موقوفات و امثال آن. عنوان به ا یت یتولصورت به  ر نظر اوست چهیه زک

1500 مسئلۀ یافکـ  یدگیصـاحب حـق و رسـ    یموظف است پس از مراجعـه و تقاضـا   یقاض 
صـاحب حـق    یتواند قبل از مراجعه و تقاضـا یند و نمکم صادر کن حیو قوان ین شرعیمطابق مواز

 رچه نسبت به آن علم داشته باشد. ند اگکم صادر کح

1503 مسئلۀ ه ک یزیقت است، هر چیحق دن بهیرفع نزاع و رس یچون هدف از قضاوت اسالم
 توانـد از ید است، مـ یقت و رفع اتّهام مفیند در روشن شدن حق و حقکحق و متّهم احساس  یِمدّع

ز حـق دارد  یـ نـد و ن کل انتخاب یکخود و یحق دارد برا ین هر متّهم و مدّعیند، بنابراکده آن استفا
ر آن یتـأخ  مگر آنکه ،ندکند و با مشورت او صحبت کل در دادگاه صحبت نیکقبل از مشورت با و
ر نـدارد و در صـورت   ین صورت حـقّ تـأخ  یش از حد متعارف باشد، در ایر بیمستلزم مماطله و تأخ

 ند. کردن کم حق دارد او را وادار به صحبت کر حایتأخ

1509 مسئلۀ ت و یـ ومکعادالنـه در دادگـاه، مح   ۀمـ که صـالح و محا ق دادگایه از طرک یمادام
نسبت بـه او را   یچ تعرّضیس حقّ هکچ یگناه است و هبی ده است، اویبه اثبات نرس یسکت یمجرم

 ست. یز نیز جایحرمت او ن کندارد و هت
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1501 مسئلۀ ر یـ ا تعزیـ وم به حـدّ  کق دادگاه صالح، محین و قانون از طریه مطابق موازک یسک
ا یـ ت، مـال  یثید به آبرو، حین شده است مجازات شود و نبایه معک یاز مقدارش ید بیشده است، نبا

 د مجازات شود. یرده و باکند، گناه کارها را بکن یس اکن او تعرّض شود و هر یمنسوب

  
 ت قضاوت و مستندات آنیفیک

1501 مسئلۀ افـراد   یگنـاه یبرائـت و بـ   یاصـل اوّلـ   یاسالم یدگاه قضایاز د یدر نظام اسالم
 یکـ یصالحه به اثبات برسد و اثبات جرم به  ۀمکل معتبر در محیت آنها با دلیمجرم همگر آنک ،است

 ر است: یاز سه راه ز

 مسـائل در ضـمن   کیط هر یام و شراکه احکقَسم،  -1شهادت شهود معتبر،  -9اقرار طرف،  -3
 شود. یان مینده بیآ

1505 مسئلۀ  اقـرارش نسـبت بـه    ار باشد و اگر یقصد و اخت ید عاقل، بالغ و دارایننده باکاقرار
 ه و ممنوع التّصرف نباشد. ید سفیباشد با یامور مال

1506 مسئلۀ دادگـاه و در محضـر    یرسـم  ۀر و شهادت شـهود و قسـم در جلسـ   الزم است اقرا
 ین اقـرار یراه و اجبار و مانند آن انجام شود، بنابراکا ای، بدون ارعاب و ترس ی، در حال عادیقاض
ر از مـتّهم گرفتـه   یـ تحت عنوان تعزولو نجه کبا زور و ش یر عادیه خارج از دادگاه و در حالت غک
ه مستند به آن باشـد  ک یمکاو ضبط شده باشد، اعتبار ندارد و هر ح یا صدایشود، اگر چه خط یم

 ست. ینافذ ن

1503 مسئلۀ ا یـ با استناد به علم خود و بدون استناد بـه اقـرار    یقاضآنست که  یه اقوکاظهر بل
آمـده اسـت،    3فَرقَـد ث تـامّ داودبـن  یه در حدکاست، همان طور ه از حدود اللّه کا قسم یشهادت و 
ه حـقّ اللّـه محـض اسـت اگرچـه بـر       ک یدر موارد به خصوصند، کم صادر نکرده و حکقضاوت ن

ا یـ ن به اشتباه شهود داشـته باشـد و   یقین اگر یند، بنابراکم صادر کتواند حیز نمیخالف علم خود ن
ن کند و اگر ممکان در رفع اشتباه شهود تالش کرد، در حدّ امخویر به دروغ قسم مکه بداند منکنیا

 گر ارجاع دهد.ید یم و فصل خصومت را به قاضکد حینباشد با

1508 مسئلۀ  ا یار و کا انیند کیا اقرار میه یعل یدر دادگاه مطرح شد، مدّع یدعو آنکهپس از
ند، کم صادر کح یبخواهد مطابق اقرار و یاز قاض یشود؛ در صورت اقرار او، اگر مدّعیت مکسا

م کـ م صادر شـد، پـس از ح  که حک یند و وقتکم صادر کح یبر اساس اقرار مدّع یالزم است قاض
نـه و  یب یاز مدع یند، قاضکار که انکند بلکه اقرار نیعل یمدّع اگر یول ،ابدییخاتمه م یدعو یقاض

هادت شـهود،  بـر اسـاس شـ    یرد، قاضکنه و شهود خود را حاضر یب یند، اگر مدّعکیشهود طلب م
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ا اگر داشته باشد، نخواهد ینه نداشته باشد یب یاگر مدّع ؛ابدییخاتمه م یند و دعوکیم صادر مکح
ـ ه بـه من کخواهد یم یاز قاض ین صورت مدّعیند، در اکاقامه  راآن هک قسـم  کـه  ر دسـتور دهـد   کِ

ان یـ پا یدعـو  ،نـد کم صـادر  کـ بـه نفـع او ح   یر قسم بخورد و قاضـ کِمناگر صورت نیدر ا .بخورد
اگـر   -ر راکـ ا تقـاص از مـال من  یگر یدر دادگاه د یحقّ طرح دعو ین صورت مدّعیرد، در ایپذیم

 حق بداند. یخود را ذاگرچه  ندارد، -باشد یامر مال یدعو

1502 مسئلۀ ن اگـر خـود   یبنـابرا  ،باشـد  یو دستور قاضـ  یمدّع ید پس از تقاضایر باکقسم من
 ،ده نـدارد یـ قسم بخورد، فا یبدون درخواست مدّع یول یا با دستور قاضی یر بدون دستور قاضکمن
 د قسم بخورد. یر دوباره باک، منیو دستور قاض یمدّع یه پس از تقاضاکبل

1530 مسئلۀ نـد و قسـم را بـه    ک یرده و خوددارکو تمرد  ولکتواند از قسم خوردن نیر مکمن
نـد و  کاد یـ او قسم  ،یر و ارجاع قسم به مدّعکول منکن اگر پس از نیند، بنابراکارجاع  یخود مدّع

ابد و اگر هم از قسم خوردن و هم از ارجاع آن بـه  ییان میپا یبه نفع مدّع یند، دعوکم کح یقاض
خواهـد  یمـ  یتاً از مدّعیوال یقاض که آنست یه اقوکاط واجب بلیند، بنا بر احتک یخوددار یمدّع
 یبـه نفـع مـدّع    ید و دعـو نکیم مکمطابق آن ح یرد قاضکاد یقسم  یند و اگر مدّعکاد یه قسم ک

 شود. یبه حسب ظاهر ساقط م یقسم نخورد دعو یمدّع شود و اگریثابت م

1533 مسئلۀ ارکند و نه انکنه اقرار  -ندکوت ک، سیه پس از عرضه شدن دعویعلیاگر مدّع- 
ند کوت کند و اگر بدون عذر سکد عذرش را مرتفع یبا یه با عذر باشد قاضیعل یوت مدّعکاگر س
. ندکیم یاعمال شدّت و تند یند و اگر مؤثّر نشد، قاضکیوت مکستن سکب به شیاو را ترغ یقاض

ننـده  کولکـ تـو را ن  ید جواب بده و اگر جـواب نـده  یگویم یند، قاضکوت کاگر باز اصرار بر س
وت کند و اگـر پـس از آن بـاز اصـرار بـر سـ      کرار کن جمله را سه بار تینم و بهتر است اکیاعالم م

خـتم   یم صـادر و دعـو  کـ اگر آورد مطـابق آن ح  ،ندکینه و شهود طلب میب یعاز مدّ یقاض ،ردک
 یاز مـدّع  ی، قاضیند، در صورت درخواست مدّعکحاضر ن راآن اینه نداشته باشد یشود و اگر بیم
م کـ نهـا را انجـام دهـد بـاز ح    یاگـر ا  ،نـد کارجاع  یا قسم را به مدّعیند و کاد یخواهد قسم یه میعل

اط یوت خود ادامه دهد، بنا بر احتکه به سیعل یابد و اگر باز مدّعییصله میف یعوشود و دیصادر م
 رد. یپذیان میپا یبه نفع و یخواهد تا او قسم بخورد و دعویم یتاً از مدّعیوال یواجب قاض

1539 مسئلۀ را  یحـق نـدارد مـدّع    یند، قاضکنه یب ۀش اقامیخو یاثبات دعو یبرا یاگر مدّع
ن یـ ت باشـد، در ا یـ از م یمـدّع  یارکـ ، طلبیمـورد دعـو   مگر آنکـه ند کوادار به قسم خوردن هم ب

افت یدر راآن است و یت باقیطلب او از ماینکه  د قسم هم بخورد برینه بایعالوه بر ب یصورت مدّع
نه قسم هـم  یب ۀد عالوه بر اقامیت داشته باشد، بایطلب از م یادّعا یاگر مدّعاینکه  رده است و درکن

، یاو و اگـر مـدّع   ۀا ورثیت یل میکو و یا وصیباشد  یطلب اجنب یندارد مدّع وجود یبخورد، فرق
و اگر متعدّد باشـند بعـد از    است یافکقسم  کینه یب ۀنفر باشد بعد از اقام کیت باشد، اگر یم ۀورث
 د قسم بخورد. یدام از ورثه مستقالّ و جدا جدا باکنه هر یب ۀاقام
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1531 مسئلۀ یاجین صورت احتینه معلوم شود در ایب ۀقامر از ایغ یقیت از طریم یارکاگر بده 
 ست. یبه قسم خوردن ن

1531 مسئلۀ ا یـ ار اسـت  که بدهکرده کاتش اقرار یت در زمان حیه مکنه شهادت بدهند یاگر ب
ار بـوده  کت بدهیه مکنان گردد یه موجب اطمکشهرت داشته باشد  قدرآناینکه  اینند کورثه اقرار 
خـود را داده   یت بـده یـ ه مکـ حدّاقل احتمال داده شـود  ا یاز قرائن و شواهد ثابت شود  یاست، ول
 د قسم بخورد. یار است باکه همان طلبک یز مدّعین صورت نیباشد، در ا

1535 مسئلۀ اینکـه   ر بـا کـ من یولـ  ،نـد کنه اقامه یدر جلسات دادگاه حاضر شود و ب یاگر مدّع
نـد و  ک د حاضـرش یـ بایان دارد، قاضکان دارد حاضر شود، خودش حاضر نشود، اگر احضار امکام

در حقوق الناس  یر، اگر دعوکحق دارد پس از اعالم به من یان نداشته باشد قاضکاگر احضار او ام
 ۀق جـرح شـهود و اقامـ   یب هر موقع حاضر شود، حق دارد از طریند و غاکصادر  یابیم غکباشد، ح

 ند. کنه اعتراض یب

1536 مسئلۀ قدرت اگر  -طرف ثابت شود، موظف است بپردازد یارکبده یم قاضکاگر با ح
 ینـد، قاضـ  ک یآن خوددار یاز ادابدهی  یو اگر با وجود قدرت بر ادا -داشته باشدبدهی  یبر ادا

 یولـ  ،اش را بپـردازد بـدهی ند تا حاضر شود ک یتواند او را زندانیم یتواند او را وادار سازد حتیم
ن صـورت  یـ نداشته باشد، واجب است بـه او مهلـت داده شـود و در ا   بدهی  اگر قدرت بر پرداخت

 ست. یز نیردن او جاک یزندان

1533 مسئلۀ ه کـ آن معلـوم شـود    یند، اگر قبل از اجـرا کم، خطا کص حیدر تشخ یاگر قاض
 یاگر پس از اجرا معلوم شـود قاضـ   یول ،ستیم نقض شده و قابل اجرا نکرده است، قهراً حکخطا 
ق یـ د از طریـ اوارد شـده، ب  یا جانی یه اگر خسارت مالکن صورت ید جبران گردد بدیرده باکخطا 

د ین باکمم ۀلیوارد شده، به هر وس یو اجتماع یتیثی، حیین شود و اگر خسارت آبرویت المال تأمیب
 د. یت به عمل آیثیح ۀاعاد

1538 مسئلۀ ایـ ط قضاوت را نداشته یشرا یم معلوم شود قاضکاگر بعد از قضاوت و صدور ح 
 .شـود یخـود نقـض مـ   م باطل و خود بـه  کتاب و سنّت صادر شده است، حکم بر خالف کحاینکه 

 یوتاهکا یمقصّر بوده  یه خود قاضک یوارد شده، در صورت یضرر یسکم به کن حیاگر به سبب ا
 ت المال جبران گردد. ین صورت از بیر ایند و در غکد خودش جبران یرده باشد، باک

1532 مسئلۀ شـف  ک، احقـاق حقـوق مـردم،    یاز قضاوت اسـالم  یهدف اصلاینکه  با توجه به
 ین اگر قاضین باشد؛ بنابراید همیهم با ین دعویمردم و طرف یت است و تلقعدال یقت و اجرایحق
دام از کـ هـر  آنسـت کـه    ق شـود، اظهـر  یـ ا خطا در تحقی یوتاهکمتّهم به  ین دعویاز طرف یکینزد 
نـد،  کدادگـاه بـاالتر را تقاضـا     کیـ مـه در  کد محایـ ق مجـدّد و تجد یـ توانـد تحق یم ین دعویطرف

ن مسلمانان یت مذهب و دیثیا حیمانند جان، ناموس، مال  یامور مهمّ در یمخصوصاً اگر مورد دعو
و مـوارد اتّهـام و    یم و صـفات قاضـ  کـ مسـتندات ح  یباشد و آن دادگاه موظف است پس از بررس
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م که در نـزد عقـال معتبـر بـوده و در محـا     کاست  یی و رایجقالاز راههای عُ یکیاقرار و اعتراف 
 ان خواهد شد. یب یآت مسائلدر  آنکام اح و یردگیو مانند آن مورد استناد قرار م ییقضا

1590 مسئلۀ ن یقـ یجـزم و  ی به صورت سکه ک است این عبارت از ن اعتراف است واقرار هما
مثالً  یسکندارم و  یسعهدۀ کدر  ید من حقّیبگواینکه  ایدارد  یحقّ یوعهدۀ در  یگرید، دیبگو
د یا بگویاست  یگریمن وجود دارد مال د ۀکه در خان ین فرشید ایبگومثالً ا یست و یار من نکبده

ا حـدّ  یـ ه موجـب قصـاص   کـ را  ییا فالن عمـل جنـا  یا برادر اوست و یخواهر  یند فالنکو اعتراف 
 ام. کب شدهاست مرت یشرع

1593 مسئلۀ ح یظهور باشد و مطلب را برساند، هرچند صر یرا، اگر رسا و دایاقرار به هر لفظ
ار برده شده رسا نباشد و احتماالت متعـدد در  کاگر لفظ به  یول ،ند و نافذ استکیت میفاکنباشد 

 ست. یشود و نافذ نیمورد آن داده شود، اقرار محسوب نم

1599 مسئلۀ  کدوکـ ن اقـرار  یار باشد، بنـابرا یختای قصد و د بالغ، عاقل و دارایننده باکاقرار ،
ا دارو و مانند آن در خواب و حالـت  یزم و یپنوتیه به وسیلۀه ک یسکا یاعتبار ندارد و وانه، مست ید
ر فشـار  یـ ا زید یه در حال تهدک یسکا یرده کاعتراف  ییزهایار به چیه خواب، بدون قصد و اختیشب

ه بـه مـرگش   کـ  یض در مرضـ یاقرار مـر  یول .اعتبار ندارداقرارش رده، کاقرار  یا روانیو  یجسمان
آن اعترافـات معتبـر   همـۀ  نان آور و مورد وثـوق باشـد   یست منتها اگر اطمیر معتبر نیشود غیمنجر م

 ست. ید بر آن نافذ نیاست و اال نسبت به ثلث مال نافذ بوده و در مقدار زا

1591 مسئلۀ ه اقرار ین اگر شخص سفیست، بنابرایمعتبر ن یه نسبت به امور مالیاقرار شخص سف
است، اعتبـار نـدارد    یگریه در دست اوست مال دک یزیا آن چیار است کبده یسکبه  یند مبلغک
 مانند طالق، خُلع و مانند آن معتبر است.  یر مالیامور غ دربارۀه یاقرار سف یول

1591 مسئلۀ ط از تصـرّف در امـوالش منـع    یم شرع جـامع شـرا  کحا به وسیلۀه ک یاقرار شخص
شـدن خـود را قبـل از     ارکه زمـان بـده  کند کینم یز معتبر است، فرقین یامور مال ۀی دربارشده، حتّ

نـد  کاقرار  یستگکم به ورشکا بعد از آن، منتها اگر پس از حیند کر کخود ذ یستگکم به ورشکح
 ست. ین یکاران شرکر طلبید با سایار جدکار است، طلبکبده

1595 مسئلۀ ن اعتراف و یبنابرا ،ه خودش باشدیه علکمعتبر است  یاقرار و اعتراف شخص وقت
 ست. یگران معتبر نیز به نفع خودش و دیگران و نیه دیبر عل یو اقرار

1596 مسئلۀ  ده یـ ضـبط گرد  یینوار صدا یا بر رویاغذ نوشته شده ک یه روکاقرار و شهادت
دارد، در  یسک یمایبه صدا و خط و س یادیه شباهت زکر آن، یا غی ییدئویوبه صورت  است، چه

، بـا  یر عـاد یـ ط غیا احتمال داده شود در شرای ا مونتاژ در آن داده شود ویه احتمال جعل ک یصورت
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 ب انجام شده، فاقد اعتبار است. ید و فریفشار و تهد

1593 مسئلۀ ار مُعتـرف اعتبـار   ک، انیو شرع یعیمعمول پس از تحقق اقرار و اعتراف طبطور به
ار کـ پـس از آن ان  ار اسـت و کـ د فالن شخص از من صد هزار تومان طلبیبگو یسکمثالً اگر  ؛ندارد

ه ک یندارد مگر در صورت یند، باز هم اعتبارکار کانرا آن از یعد از اقرار به آن مبلغ مقدارا بیند ک
ن مطلـب بـا   یـ البتّـه ا  .به حق بـوده اسـت   ار اوکه انکند کداللت  یتر و معتبرترین و شواهد قویقرا

تـراف  ه مطـابق اقـرار واع  ک، ظهور اول کوکند و در موارد مشکیتها فرق میاعتبار اشخاص و موقع
مـل و شـارح اقـرار    که در واقـع م کـ د یبگو ییزهایباشد و اگر بعد از اقرار چ یعمل م کاست، مال

اقـرار   یکد یحات را باین توضیاعتراف و اقرار و ا ۀین صورت مجموعشود، در ایمحسوب م یقبل
 به حساب آورد. 

1598 مسئلۀ  یاعتـراف و  ،امرا پرداختـه آن دیـ بگو یول ،ار استکند بدهکاعتراف  یسکاگر 
 ند. کد ثابت یخواهد و بایپرداخت آن اثبات م یول ،شودیثابت م یارکبه اصل بده

1592 مسئلۀ مـثالً اقـرار    ؛است یم و اثر شرعکح یه داراکباشد  یزید به چیاقرار و اعتراف با
ـ کـ ا یا منفعت و ی یارکا اقرار به بدهیاست  ین مال مربوط به فالنیه اکند ک ه بـا  کـ نـد  ک یار و حقّ

ه بتوان او کند ک یا اقرار به گناهیرد، کآن حق  یا ادایار کاو را ملزم به انجام آن همان اقرار بتوان 
ن مقدار از بابت پول شراب و قمـار و ماننـد آن   یه اکند کن اگر اقرار یفر داد، بنابراکیرا به آن جرم 

د از د و فـروش و درآمـ  یـ را اسـالم خر یـ ست و اعتبار نـدارد ز ینافذ ن یارم، اقرار نسبت به بدهکبده
 شناسد. یت نمیرا به رسم کورحرام مانند مطالب مذ یزهایق چیطر

1510 مسئلۀ ه احتمـال  کـ  یو ماننـد آن در صـورت   ی، بـرادر ی، دختریاقرار به نَسَب مانند پسر
ه اقـرار  یـ ه بـر عل کـ ن باشد، در آنچـه  کصدق در آن داده شود و از نظر عرف و شرع صحت آن مم

ت در ارث کوجوب دادن نفقه، حرمت ازدواج، مشـار شود و نافذ است، مانند یننده است ثابت مک
آن  آنکهمگر  ،شودیصرف اقرار ثابت نم به وسیلۀاصل نسب مانند برادر بودن،  یول .کو امثال ذل

اینکـه   ست مگـر یز ثابت نیر ورثه نیاقرار در حقّ سااینکه  ماکند کق یرده و تصدکشخص هم قبول 
 نند. کق یآنها هم تصد

1513 مسئلۀ  شود: یرفته میاقرار با چند شرط پذ وسیلۀبه  یسکفرزند بودن 

 ند. کب نیذکه احتمال راست بودن داده شود و قرائن و شواهد او را تکنیا -3

 آن نباشد.  یمدّع یگریشخص د -9

 یط محقـق شـد، فرزنـد   ین شـرا یـ ه اکـ  یار اوست، وقتیه در اختکباشد  کیودک دربارۀاقرار  -1
پـس از   کودکـ ست و اگر ین کودکق یبه تصد یازیو ن شودیثابت شده و تمام آثار آن مترتب م

ه بـه حـد بلـوغ    کـ باشـد   یسـ ک یفرزند دربارۀاگر اقرار  یول ،ند، مسموع نخواهد بودکار کبلوغ ان
 ند. کق یه او هم تصدکشود یرفته میپذ ین اقرار و ادّعا وقتیده است، ایرس

1519 مسئلۀ ند سه حالت دارد: کبلوغ  یادّعا یااگر بچّه 



 ییاحکام قضا بخش نهم:

        

631 

 یم بلـوغ اسـت، بـاال   یـ از عال یکیه کدرشت،  یدن موهاییبه رورا آن ند وکیغ مبلو یادّعا -3
ن صـورت بـا صـرف اقـرار و ادعـا اعتـراف او ثابـت        یـ نـد، در ا کیمستند م یر نافو ز یآلت تناسل

 ار شود. ینه اختیق مشاهده و معاید از طریه باکشود بلینم

نـه و دو نفـر   ید بیـ ن صـورت با یـ ه در اک ده استیرس یه سنّش به پانزده سال قمرکند کادعا  -9
 شود. یند و بدون شاهد با صرف ادّعا، ثابت نمکشاهد عادل اقامه 

ال کن، محـل اشـ  یمـ یو هـم بـدون    (ن )قسـم یمین ادّعا هم با یاحتالم شود، ثبوت ا یاگر مدّع -1
 است. جارییدا نشده، استصحاب عدم بلوغ ن به بلوغ پیقیه ک یاست، مادام

   
 نهیّود و بط شهیشرا

1511 مسئلۀ دفع  یه براکد متّهم باشد یز نباید بالغ، عاقل، مؤمن، عادل، حالل زاده و نیشاهد با
ز در یـ د مـرد هـم باشـد و ن   یشاهد با یدر موارد .دهدیجلب منفعت شهادت م یا برایضرر از خود 

ظـنّ و گمـان و    بـا ن داشته باشـد پـس شـهادت    یقیه به آن مورد کز است شهادت دهد یجا یصورت
ت، اگر متعلّـق آن مـال باشـد و دو شـاهد مسـلمان عـادل       یدر باب وص همچنین .ستیز نین جایخمت
 شود. یرفته میه مسلم پذیبر عل یردن باشد، شهادت ذمّکت یهم ناچار به وص یموص افت نشود وی

1511 مسئلۀ دارد، در مـورد او قبـول    ینـ یر دیـ غ یدشـمن  یگـر یه بـا د ک یشهادت شاهد عادل
ـ      یوجب فسق او نگردد، ولم یو یاگر دشمن ،شودینم اگـر   یشهادت دوسـت بـه نفـع دوسـت حتّ
 شود. یرفته میز پذیه دوست نیشهادت دوست علاینکه  ماکباشند قبول است  یمیصم یلیخ

1515 مسئلۀ ا یـ شود، شهادت زن و شوهر بـه نفـع   یرفته میه شهادت زن پذک یدر تمام موارد
گر و شـهادت  یدکـ یو فرزنـد بـه نفـع    ز بنا به مشهور شهادت پدر یشود و نیرفته میگر پذیدکیضرر 
ه پدر اگر موجب ارشاد، یشود و شهادت فرزند علیرفته میگر پذیدکیا ضرر یا خواهر به نفع یبرادر 

ه فرزنـد، اگرچـه متعـارف    یـ شهادت پـدر عل  یول ،ال استکاصالح و منع او از گناه نباشد، محل اش
 مطابق قواعد درست است.  یست ولین

1516 مسئلۀ شـهادت   یبـرا  یمعرض شهادت قرار داده و اعـالم آمـادگ  ه خود را در ک یسانک
 یدهنـد، در حقـوق خصوصـ   یشهادت از خود نشان مـ  یحرص و ولع برا ینند و در واقع نوعکیم

 راد ندارد. یا یو مردم یاما در حقوق اله ،ستیرفته نیاشخاص، شهادت آنان پذ

1513 مسئلۀ ز بـه قسـم   ایـ ا بـدون ن یـ شهادت مرد  ۀمیر شهادت چهار زن بدون ضمیدر موارد ز
 شود: یرفته میپذ

وب یو نه ع یآلت زنانگ یزنان مانند جراحات داخل یوب باطنیع -1وضع حمل،  -9ارت، کب -3
در  -6ه زنانه اسـت و زنـان از آن اطـالع دارنـد،     ک یگریدر امور د -5ض و نفاس، یح -1ار، کآش

شـود،  یرفته مـ یخودش پذ ۀندازبه ا یاار، شُفعه و مانند آن، شهادت هر زن عادلهیمانند خ یامور مال
ت متعلّق به فالن شخص اسـت،  یه فالن مال بر حسب وصکزن عادل شهادت دهد  کین اگر یبنابرا
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شود و اگر دو نفر زن عـادل  یت شده، قبول میا مال وصیچهارّم آن ارث کینسبت به  یشهادت و
م آن و اگـر  چهاربه سهزن عادل شهادت دادند، نسبت شهادت دادند، نسبت به نصف آن و اگر سه 

 شود. یرفته میا مال پذیچهار زن عادل شهادت دادند، شهادت آنان نسبت به تمام ارث 

1518 مسئلۀ طـور  بـه  یان خواهد شد ولیخالص، در باب حدود ب یط شهود در حقوق الهیشرا
شـود، هـم بـا     یاست و نسبت بـه شـخص زنـده مطـرح مـ      یه مربوط به حقوق مالک یایدعاو یلّک

مرد عـادل و قسـم خـوردن     کیا شهادت یمرد و دو زن  کیعادل و هم با شهادت  شهادت دو مرد
شـهادت   یاول اداآنست که  احوط ،نیا دِین باشد یع ،شود، چه آن مال مورد ادّعایاثبات م یمدّع
 نند و بعد از آن قسم بخورند. ک

1512 مسئلۀ ی، اگـر از و آنسـت  طیت شـهادت را دارد و واجـد تمـام شـرا    یه صـالح ک یسک 
شـهادت   ینخواهنـد، ادا  یاگـر از و  یولـ  ،ود شهادت دهد، واجب اسـت شـهادت دهـد   خواسته ش
را  یقتـ ینـد و حق کظلم  یگریبخواهد بر د ین دعویاز طرف یکیه ک یمگر در صورت ،ستیواجب ن

اگـر   ،تمـان آن حـرام اسـت   کشـهادت واجـب و    ین حالـت ادا یـ مال گرداند، در این برده و پایاز ب
 شد. اهمّ نداشته با یمحذور شرع

1510 مسئلۀ خواسـته شـد شـهادت دهـد      یه از وکـ  ید وقتـ یـ داند، نبایرا م یقتیه حقک یسک
ه عادتـاً تحمّـل آن   کـ به او وارد شـود   یدر اثر شهادت، ضرر قابل توجّه مگر آنکهند، ک یخوددار

شـود،  ینمـ  یآن راضـ  کا تریه اسالم بر تحقّق کاگر موضوع از امور مهم باشد  یول ،ل استکمش
اعالم و « هیخَلِ»به ناحق  یخته شود، زن شوهرداریبه ناحق ر یثر عدم شهادت او خوندر ااینکه  مانند
واجب است و  -اگرچه نخواهند -شهادت ین صورت ادایصادر شود، در ا یگریازدواج با د ۀاجاز
 شود.  یآن خوددار ید از اَداینبا

1513 مسئلۀ ر شـهادت آنـان، از نظـ    یه مفـاد و محتـوا  کـ شود یرفته میپذ یشهادت شهود وقت
آنـان بـا    یهـا ه گفتـه کـ  یباشـد و در صـورت   یکیگر یات دیان و صفات و خصوصکمورد، زمان، م

 اعتبار ساقط است.  ۀه شهادت آنان از درجکشود بلیثابت نم یزیر باشد، چیگر متغایهمد

1519 مسئلۀ  شوند و اگر به جهـت  یدادگاه مجازات م وسیلۀبه ند یدروغ بگو عمداًاگر شهود
 نند. کجبران  راآن وارد شود، واجب است خود، یسکبر  یارتشهادت دروغ آنان ضرر و خس

1511 مسئلۀ اند واجـب اسـت آنـان را در شهرشـان بـه مـردم       ه به دروغ شهادت دادهک یسانک
قبـول  شـان  ند، شهادتهسـت  چون فاسق ین افرادیاجتناب شود و چنشان نند تا از قبول شهادتک یمعرف

 محرز شود. شان س از آن عدالتنند و پکرده و خود را اصالح کتوبه  مگر آنکه ،ستین

1511 مسئلۀ داشته باشد  یفریک ۀشود چه جنبیرفته میشهادت بر شهادت، در حقوق النّاس پذ
قاعات و مانند یگر عقود و این، قرض، غصب و دیا نداشته باشد مانند طالق، نسب، دیمانند قصاص 

گر آثار آن نافذ و یدر د یست ولیرات، شهادت بر شهادت نافذ نیه در تعزکدر حدود و بل یول ،آنها
دهند، به استناد  یگواه یسک یگر را در مورد دزدین اگر دو نفر شهادت دو نفر دیمؤثّر است، بنابرا
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 توان مال را از او گرفت. یم یول ،دیتوان دست او را بریشهادت بر شهادت نم

1515 مسئلۀ نفـر، شـهادت دو نفـر الزم     کیـ ثبوت شـهادت هـر    یدر شهادت بر شهادت، برا
 نند. کیرا گواه یو اول یآن دو نفر شاهد عادل، شهادت هر دو شاهد اصل گرحتی ااست، 

1516 مسئلۀ  ،ند.کدا یه شاهد نتواند در دادگاه حضور پکح است یصح یوقتشهادت بر شهادت 

1513 مسئلۀ دو  یانـد، ولـ  شـهادت داده  مسـئله ه دو نفـر بـر فـالن    کـ اگر دو نفر شهادت بدهند
 رد. کتوان اعتماد ین شهادتها نمیاز ا کیچ یبه ه ،نندکار کان ینفراصل

   
 ام آنکدادن و احت قسمیفیک

1518 مسئلۀ گـار  ذات مقـدّس پرورد  یاز اسـما  یکـ یا ید به ذات مقدّس حضرت حق یقسم با
صـورت   یه بـا هـر لغتـ   کـ سـت بل یبودن آن الزم ن یباشد و عرب« اللّه» ۀباشد و بهتر است با لفظ جالل

امبر یـ م، پیرکـ ن قسـم بـه قـرآن   ی، بنـابرا باشـد  یاله یاز نامها یکی ۀد ترجمیبا . امااست یافکرد یبگ
 ست. ین یافکم کقضاوت و صدور ح یاز مشاهد مشرفه، برا یکیا ی نیمعصوم ۀ، ائمّاسالم

1512 مسئلۀ یافر فرقـ کـ ن مسـلمان و  ید به ذات مقدّس حضرت حق باشد، بـ یقسم بااینکه  در 
مجـوس، بـه    و یهـود و نصـار  یتاب مانند کص دهد، قسم دادن اهل یتشخ یند منتها اگر قاضکینم

و خـالقِ   یسیل عیا انجی ین آنان آمده و به آن اعتقاد دارند مانند تورات موسیآنچه در د
ز است یدارد، جایشتر از دروغ گفتن باز میشان را بیه مجوس به آن معتقد است و اک ةالظلمالنّور و 

 زها هم قسم دهند. یمتعال آنان را به آن چ یعالوه بر قسم به خدا

1550 مسئلۀ د مورد قسم را واقعـاً  یند باکیاد میه قسم ک یسکن باشد و یقیجزم و  باد یقسم با
  ند.کیت نمیفاکرده است، که یا تورین نبوده یقین اگر واقعاً معلوم شود مورد جزم و یبنابراند، کقصد 
1553 مسئلۀ است.  یافکقسم را بفهماند،  یه معناکند کب یاالل اگر اشاره 

1559 مسئلۀ ل گرفت.یکا ویب یتوان نایردن آن نمکاد ی یبرا د خود شخص بخورد ویقسم را با  
1551 مسئلۀ و ضـمانات معتبـر   بـدهی   اح، طالق، قتل،کمانند ن یو موارد یمال یقسم در دعاو
ه گفته خواهد شد کیطیچون در حدود فقط اقرار و شهود با شرا ،در حدود اعتبار ندارد یول ،است

 معتبر است. 

1551 مسئلۀ نـد و او را از  کموعظه  را یطرف قسم بخورد و آنکهم قبل از کمستحب است حا
 ا دروغ. یعواقب و تبعات قسم بترساند چه قسم راست باشد 

  
 دیام کاح

1555 مسئلۀ د و یاست و اگر  ییو عقال یمهم اجتماع مسائلد و داشتن سلطه و اعتبار آن، از ی
 باشد، نظام بازار و تبادل و بده و بستان، متزلزل گشته و ییفاقد اعتبار عقال یزیقاهرانه بر چ یالیاست

د را حجـت و  یـ ن روش را مـورد امضـا قـرار داده و    یز اینابود خواهد شد و اسالم ن یسامان اجتماع
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ا یـ اسـت، مـال باشـد،     یسـ ک یالین آنچه در دست و اسـت یبنابرا .ت دانسته استیت سندیقابل یدارا
 ،شـود یاو محسوب م کدا نشده باشد، ملیه علم بر خالف آن پک یا حق و مانند آن، مادامیمنفعت 

 محسوب است.  یو کباشد، مل یسکا مستأجر ین و یا امیل یکو یالیاگر در دست و استاینکه  ماک

1556 مسئلۀ ید مسـاو یـ  یدو نفـر دارا  یعنـ ی ،ار دو نفر باشـد یامل در اختکطور به یزیاگر چ 
 آن دو نفر محرز خواهد بود.  یبرا یمساوطور به زیت آن چیکز باشند، مالیچ کینسبت به 

1553 مسئلۀ  ننـد،  کت یـ کمل یاز آنهاسـت ادعـا   یکـ یه در دسـت  کـ  یکمل دربارۀاگر دو نفر
 گفتـۀ اثبـات   یبـرا  یگـر ید مگر آنکهدر دست اوست با سوگند مقدّم است  که ملک یسک یادعا

 ند. کا دو شاهد عادل اقامه ی یل قطعی، دلکخود مدر

1558 مسئلۀ  س کـ چ ید هـ یـ در اینکـه   ایـ آنهاست  ید هر دویه در ک یکمل دربارۀاگر دو نفر
از  یکـ یچنانچه  ت تام داشته باشند،یکمال یندارد، ادّعا ییه او ادّعاکاست  ید سوّمیا در یست و ین

چ یمقـدّم اسـت و اگـر هـ     یو ینداشته باشد، ادعـا  یگریداشته و آن د یمعتبر کل و مدریآنان دل
و  یاز آن مـدّع  یمـ یدام از آنـان نسـبت بـه ن   کنداشته باشد، هر  یحیترج یگریدام از آن دو بر دک

اورد یـ ب یل قطعیو دل کم مورد ادّعا مدرید نسبت به نیدام باکر است و هر کگر منید یمینسبت به ن
ه قسـم بخـورد و اگـر هـر دو     کـ شود ید مییتأ یاو وقت گفتۀب، یار رقکگر مورد انیم دیو نسبت به ن

 شود. یم میتقس یمساوطور به ان آنانیم کنند، آن ملکاد یاورند و قسم یشاهد ب

1552 مسئلۀ ن اخـتالف در  یگر اختالف داشته باشند، چه ایل با هم دیر وسااگر زن و شوهر د
از آنـان   یکـ یار یـ ل در دسـت و اخت یه آن وسـا ک ی، در صورتییا بعد از جدایباشد  یدوران همسر

داشته باشد  ییست اگر ادعایار او نیل در اختیه اسباب و وساک یسکآنها مال اوست و آن همۀ باشد 
ا یـ اگر در دست هـر دو اسـت و    یول ،اوردیا دو شاهد عادل بیند کبات اث یل معتبر و قطعید با دلیبا

ل و یدارنـد، ظـاهراً وسـا    یگر اخـتالف در دعـو  ین دو نفر با همدیاست و ا یدر دست شخص سوّم
ل زنانه، متعلق به زن و آنچـه هـم مـردان و هـم     یمردانه متعلق به شوهر است و لباسها و وسا یلباسها

 ان هر دو است. یم کنند، مشترکیاً استفاده مکزنان مشتر

1560 مسئلۀ وجـود   یشـتر فرقـ  یا بیـ دو طرف داشته باشـد   یدعواینکه  انیها، منهیدر تعارض ب
ان دو یـ م ین است نداشته باشـند، فرقـ  کنه داشته باشند و ممین است بکطرفها ممهمۀ اینکه  ندارد و

 شتر بودن آن وجود ندارد. یو ب یطرف دعو

  
 راتیام حدود و تعزکاح

 آنها ۀرات و فلسفیتعز حدود،
ه کشده و آمده است  یادید زیکت آن تأیو اهم یحدود اله ینسبت به اجرا یات اسالمیدر روا
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ز وارد یـ دارد و ن یقرار داده است و تجاوز از آن حـدّ هـم حـدّ    یحدّ یزیهر چ یجهان، برا یخدا
متعال فرموده  یز خدایو ن 3شتر استیمردم، از چهل روز باران ب یبرا یحدود اله ۀه منافع اقامکشده 

ت با من یده و در صدد ضدّیو عناد ورز یند، با من دشمنکل یاز حدود مرا تعط یس حدّکاست هر 
 9.بر آمده است

ت و نفوذ عضـو فاسـد را   یسرا یه جلوکجرّاح ماهر است  یِمانند عمل جرّاح یحدود اله یاجرا
را  یننـد و حقـوق الهـ   یگز یف دورنامشـروع و خـال   یارهـا کشـود مـردم از   یرد و باعث مـ یگیم

 یت جامعـه بـه سـو   کـ جـز حر  یزیـ آن چ ۀجیه نتکوشند کآن ب یاینند و در احکت یآموخته و رعا
 صالح و اصالح نخواهد بود.

  
 ر یو تعز ف حدّیتعر

 353فـتح و   ۀسـور  2ات یـ در آاینکـه   مـا ک ؛ار رفته استکبه « منع» یر در لغت به معنایو تعز حدّ
ر و حـدّ عبـارت   یـ در عـرف شـرع، تعز   .ن معنا آمده اسـت یبه هم« تُعَزِّرُوهُ»و « زَّرُوهُعَ»اعراف،  ۀسور

واجـب در نظـر گرفتـه شـده      کا تریم مخصوص یاب جراکارت یه براک یفریکاست از عقوبت و 
ات قانون یاز صُغر یکیز یو بازدارنده است و ن ی، انتظامیرات از مقررات اجتماعیاست و حدّ و تعز

 راآن نندگان آن، اصلکش یفر برایکه آمده است. جعل قانون بدون در نظر گرفتن کست ا یترعام
 یفـر یکند و در عرف مشهور فقها حد عبارت است از عقوبـت و  ک یل میهوده تبدیلغو و ب یبه امر

ن آن بـا نظـر   یـی نـدارد و تع  ین شـرع یه حدّ معکاست  یفریکر یتعز یرده باشد ولکن ییه شارع تعک
عنـوان  بـه  هم  یاگرچه در موارد ،ف با توجه به موارد غالب درست استین تعری، ات استیمکحا
انـد و آن پـنج مـورد    ردهکـ مشخص  راآن ما یرده و فقهاکن یمع راآن شارع یول ،ر آمده استیتعز

 ان خواهد شد. یب یه در خالل مباحث آتکاست 

1563 مسئلۀ صـالح و بـا   رات، واجب است پس از اثبات جرم در دادگـاه  یحدود و تعز یاجرا
سـت قسـم   یر الزم نکـ نه و اقرار، منینه و اقرار متّهم باشد و در صورت نبودن بیم شرع به بکاستناد حا

محـل   -مخصوصاً در زنـا و لـواط   -یرات، فقط با استناد به علم قاضیحدود و تعز یند و اجراکاد ی
 کانـد  ل بـا امـ کاط یـ ت احتیـ ام شـرع موظفنـد بـا رعا   کاست. قضات و ح -ه محل منعکبل -الکاش

 نند. ک یحد خوددار یاز اجرا یاشبهه

1569 مسئلۀ  نـد، بنـا   کار کان راآن ه حد آن اعدام است و بعد،کند کاقرار  یبه جرم یسکاگر
 شود.  ید حد بر او جارینبا یه بنا بر اقوکاط واجب، بلیبر احت
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 638 حدّ زنا

 حدّ زنا
1561 مسئلۀ  ردن زن و مـرد بـدون ازدواج   کـ  یکـ یشـود، نزد یفر زنا مـ یکآنچه موجب حدّ و
ار و عـالم بـه حرمـت    یـ اخت یهر دو عاقل، بـالغ، دارا  آنکهعلم و عمد است، مشروط بر  باح و یصح

ا بعضـاً نداشـته باشـد،    یالًّ کر شده را کط ذیدام از آن دو نفر شراکه هر ک یعمل باشند و در صورت
گانـه و  فـر جدا یکدام از آنهـا حـدّ و   کـ هـر   یدارد و بـرا  یشود و زنا انـواع ینم یحدّ زنا به او جار

 ح داده خواهد شد. ینده توضیآ مسائلل آنها در یه تفصکن شده است یشرعاً مع یخاص

1561 مسئلۀ رده باشـد،  کـ زنـا   اًاریندارد، اخت یه بالغ و آزاد است و همسرک یبا زن یاگر مرد
ند و در هر مرتبه حد خورده کاول صد ضربه شلّاق است و اگر سه مرتبه زنا  ۀفر او در مرتبیکحدّ و 

 چهارّم اعدام است.  ۀرتبمباشد، در 

1565 مسئلۀ  ه که هر بار ک یطور ،داشته باشد یاز آن دو همسر دائم یکیا یاگر دو طرف زنا
ه کـ  یین وضع تن بـه زنـا داده باشـد، زنـا    ینداشته باشد و با ا یند مانعک یکیبخواهد با همسرش نزد
محصـنه در   یدّ زنـا نام دارد و ح« محصنه»ا ی« محصن یزنا»همسر دارد،  آنکهانجام گرفته نسبت به 

 یکـ یه بـالغ و عاقـل اسـت نزد   کـ  یدارد و با زنـ  یه بالغ، عاقل و آزاد بوده و زن دائمک یمورد مرد
رمرد است ابتدا صد ضربه شلّاق و پس از آن سنگسار است و اگر آن مرد جوان اسـت  یرده، اگر پک

همسـر هـم دارد   اگر مرد جوان اسـت و   .شالقش نزنندآنست که  نند و احوطکیفقط سنگسارش م
تراشند و بـه  یزنند و سرش را هم میرده است، او را صد ضربه شالق مکن یکینزد یهنوز با و یول

 -هکـ  ینند. در مورد زن بالغ، عاقل و آزادکید میش تبعونتکرا از شهر محل س یسال و کیمدّت 
ن یار اوسـت، همـ  یـ رده و در اختکـ  یکینزد یشوهر دائم دارد و شوهرش هم با و -تن به زنا داده و

 د. یآینم ه در مورد زن به اجرا درکد یدن سر و تبعیان دارد مگر تراشیم جرکح

1566 مسئلۀ دارد، ماننـد مـادر،    یت نَسـب یمحرم یه با وک ییاز زنها یکیرده با کنا یاگر خدا
فر آن بنا بـر نظـر   یک -محارم یزنا –ند کا خاله زنا یخواهر، دختر و دختر خواهر، دختر برادر، عمه 

ضربه گردن او را  کیر به یه با شمشکن است یات متعدد ایمفادّ روا یول ،از فقها اعدام است یبعض
م کـ ن حین است و ایرد و احوط همیبزنند، اگر پس از آن زنده ماند او را در حبس نگاه دارند تا بم

حـرم  م -یدامـاد  -ت و مصـاهره یـ زوج وسـیلۀ بـه  ا یاند ر خوردن محرم شدهیه با شک یدر زنا با زنان
 یل نصّ خاص، جاریزن پدر به دل دربارۀشود و تنها  یست جاریمادر زن معلوم نی حتّ ،انددهیگرد

ا ندارد، وجود نـدارد و اگـر زن هـم    یننده همسر دارد کزنا اینکه  نیب یم فرقکن حیز در ایاست و ن
 است.  ین حد نسبت به او هم جاریل بوده، ایو ما ین عمل راضینسبت به ا

1563 مسئلۀ  بـه آن   -باشـد نن عمـل  یبه ا یند و زن راضکد با زن زنا یبا ارعاب و تهداگر مرد
ر به یشمش کیه ک آنست اط واجبیاحت یول ،فر او اعدام استیکاند گفته -ندیگویبه عنف م یزنا

ا نداشـته  یـ ننده همسر داشته باشد که زنا کند کینم یفرق مکن حیدر ا .ردینم ، گرچهگردن او بزنند
باشـد   یفر ندارد و اگـر زن مـدّع  یکرده است و زن کراه که اکفر مال مرد است یکا ن زنیباشد. در ا
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 او مسموع و حد از او ساقط است.  یراه واقع شده است، ادّعاکا یبا او از رو یه زناک

1568 مسئلۀ  همسـر باشـد و چـه نباشـد،      ینـد، چـه مـرد دارا   کافر با زن مسلمان زنا کاگر مرد
شود یفر از او ساقط نمیکفرار از آن مسلمان شود،  ید براح یفرش اعدام است و اگر موقع اجرایک

 وجود ندارد.  یو ذمّ یافر حربکان یم یم فرقکن حیو در ا

1562 مسئلۀ د قربان یقدر، جمعه، ع یرمضان، شبها کمانند ماه مبار یفیاگر زنا در اوقات شر
توانـد  یم شـرع مـ  کرد، حـا یـ از مشاهد مشـرّفه صـورت گ   یکیا یو مانند مسجد  یان مقدّسکا در می

 م شرع است. که مقدار آن با نظر حاکبه او بزند  یشتریب ۀانیعالوه بر حدّ اصل زنا، تاز

  
 اثبات زنا یراهها

1530 مسئلۀ  شود: یاز دو راه ثابت م یکیزنا فقط با 

ار و بدون ارعاب و ترس، چهـار مرتبـه و   یه بالغ، عاقل و مختار است، در حال اختکننده کزنا  -3
نـد،  کار کـ اقـرار، ان  رده است و اگر بعـد از که زنا کند کچهار جلسه، اعتراف اط الزم در یبنا بر احت

 خورد. یشالق م یشود ولیاگرچه محصن باشد، سنگسار نم

دن عمل زنا شهادت دهند و اگـر سـه مـرد و دو زن عـادل هـم شـهادت       یچهار مرد عادل به د -9
م سنگسـار  کـ و چهـار زن عـادل ح  در مورد دو مـرد   یول ،شودیند و زنا ثابت مکیت میفاکدهند، 
 شود. یم یار جارکبر مرد و زن زنا -شلّاق ۀصد ضرب -حدّ زنا  یشود ولینم یجار

1533 مسئلۀ  نـد، اگـر صـالح    کطـرف توبـه   چنانچـه   ن،یاگر زنا با اقرار ثابت شود، امام مسـلم
 ،ازدنس یجار یم شالق و سنگسار را در مورد وکار را مورد عفو قرار دهد و حکتواند زنایبداند، م

 ست. یز نینه و شهود ثابت شده باشد، عفو جایاگر با ب یول

1539 مسئلۀ ن اگر شـهود  یبنابرا ،عمل زنا باشد ۀدن و مشاهدید ید از رویشهادت شهود زنا با
حـدّ  »د بـر خـود شـهود    یـ ه باکشود و بلیقرائن و شواهد و آثار، شهادت بدهند زنا ثابت نم یاز رو
نـده گفتـه خواهـد شـد،     یآ مسائلاست و در  یگریبه د ه همان حدّ نسبت دادن زنا و لواطک« قذف
عمـل زنـا در شـهادت شـهود،      یانکو م یات زمانیواجب است تمام خصوص همچنین .گردد یجار

ر شده متفاوت باشد، زنا ثابت نشده و بر شهود حدّ قذف کات ذین اگر خصوصیمثل هم باشد، بنابرا
 شود.یم یجار

1531 مسئلۀ یسـ کن عمـل زشـت را بـه    یـ سـت ا یزم نر محصن، الیار، چه محصن و چه غکزنا 
عـالم   یند، چـون خـدا  کخود توبه  ین خود و خدایه بهتر است بکبل ،سازد ید و بر زبان جاریبگو
نـد، حـدّ زنـا بـر او     کنـه توبـه   یب ۀا اقامیند، پس اگر قبل از اقرار کاظهار ن یر است و به احدیپذتوبه
 یجـار  ید حـدّ زنـا بـر و   یـ به هم باشد، نباتو ۀه اگر شبهکشود چون ثابت نشده است، بلینم یجار

 له باشند. یگران هم حق ندارند در صدد اثبات زنا به هر وسیشود و د

1531 مسئلۀ ه واجب است پس از ثبوت، شلّاق بخورد اگر در حال شالق کر محصن یار غکزنا
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بـا اقـرار    یو یشـود، چـه زنـا   یم یند، برگردانده شده و حد بر او جارکا قبل از آن فرار یخوردن 
در حـال سنگسـار    یاگر زنا محصنه باشد، اگر زانـ  یا با شهادت شهود، ولیودش ثابت شده باشد خ

 ند دو حالت دارد: کشدن فرار 

 شود. یم یجار یده و حد بر ویاو با شهادت شهود ثابت شود، برگردان یاگر زنا -3

 اینکـه ولـو  داننـد  را برگر ید ویـ نبا األحـوط علیاو با اقرار خودش ثابت شده باشد  یاگر زنا -9
 نخورده باشد.  یسنگ هم به و کی یحتّ

1535 مسئلۀ سـتاده باشـد و   یه مـرد ا کشود یاجرا م یر محصن در حالیار غکحد زنا بر مرد زنا
 -انـد بـا همـان لبـاس    افتـه یبدن او برهنه باشد و اگر با لبـاس   ۀبقیاند جز عورت افتهیاگر او را برهنه 

وارد  ید ضربات شالق بر سر، صورت و عورت وینبا شود و یحد بر او جار -یوجوب األحوطعلی
بـا   یه زن نشسـته باشـد و بـدن و   کـ شـود  یم یجار یر محصن در حالتیار غکحدّ زن زنا یول ،شود

 نند. ک یده شود و از شالق زدن به سر و صورت او خودداریلباس و مانند آن پوش

1536 مسئلۀ یکـ یا تـا نزد ار محصـن ر کـ مـر و زن زنا کسنگسار تا  یار محصن را براکمرد زنا 
 نند. کیفرو م کنه در خایس

1533 مسئلۀ ه کـ بل ،اگرچه از راه نامشروع باردار شـده باشـد   ،شودینم یبر زن باردار حد جار
 یگـر یر دهـد، اگـر زن د  یاش را شـ ند و از نفاس خارج شـود و بچّـه  کنند تا وضع حمل کد صبر یبا

 نند. ک ید، بر او حد جارروینم کودکان به یم زیر دهد و پس ازآن اگر بیه بچّه را شکنباشد 

1538 مسئلۀ آنـان مسـموع    یند، ادّعـا ه زن و شـوهر کنند کبا هم باشند و ادّعا  یاگر مرد و زن
 ،ستندیه آنان زن و شوهر نکشود و اگر بدانند ینه و قسم خواسته نمی، بکل، مدریاست و از آنان دل

 شود. ینم ینند، حد بر آنان جارکشبهه  یادّعا یول

1532 مسئلۀ زخـم و جراحـت    یا دارایـ ض یسار باشد، اگرچه طرف مرحدّ، اگر اعدام و سنگ
ر از یاگر حدّ غ یول ،ستیز نیر آن جایشود و تأخیم یا زن در حال استحاضه باشد، حد جاریباشد 

بـه   یدیـ ام مگر آنکه ،شود تا او خوب شودیرانداخته میانه باشد، به تأخین دو مورد باشد مثالً تازیا
حـد   یص دهد در اجرایط تشخیم شرع جامع شراکحااینکه  ای خوب شدن او وجود نداشته باشد و

خواهد یه مک یزید شلّاق زده شود، از هر چیه باک ین صورت به مقداریند، در اکر اعدام عجله یغ
وم قبـل از حـد   کزند و اگر محیوم را با آن مکرد و محیگیدسته در دست م کیبا آن شلّاق بزند، 
 ۀابد اعادیشود و اگر پس از زدن با آن دسته، بهبود یسالم حد زده مابد مانند انسان یخوردن بهبود 

 ست. یم الزم نکح

  
 حدّ لواط

1580 مسئلۀ نـد، اگرچـه   کلـواط   یاا پسـربچّه یـ ار خـود بـا مـرد    یبه اخت یاگر مرد عاقل و بالغ
اگر  که است آنیمقتض ،اطیت احتیرعا یول ،او در هر حال اعدام است ه حدّکاند مشهور فتوا داده
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فـر و  یک ،گفته شد 1566 مسئلۀه در ک یاهمسر باشد به گونه یدارا یعنی ،ننده محصن باشدک لواط
ماننـد مـرد    ،م شرع مصلحت بداند و اگر همسر نداشـته باشـد  که حاکاو اعدام است به هر نحو  حدّ
اگـر   -مفعـول  -ه لـواط داده کـ  یسـ کآن  یشود. ولـ یانه زده میصد تازکیبدون همسر به او  یزان

فـر و حـدّش اعـدام اسـت، چـه همسـر       یکن عمل تـن داده،  یراه به اکار و بدون ایاختبا بالغ و  عاقل،
دخول صورت نگرفته باشد،  یول ،ار را انجام داده باشندکا نداشته باشد و اگر مقدّمات یداشته باشد 

 شوند. یوم مکشالق مح ۀصد ضربکیدام به کهر 

1583 مسئلۀ  چهـار مرتبـه    -اثبات زنا گفته شـد  یراههاه در کراه ثابت شدن لواط همان است
با شـهادت زن چـه بـا انضـمام و چـه      آنست که  و اظهر و احوط -ا با شهادت چهار مرد عادلیاقرار 

 شود. یبدون انضمام مردان، ثابت نم

1589 مسئلۀ  شودینم یند، حدّ لواط بر او جارکمتر از چهار مرتبه اقرار بر لواط ک یسکاگر، 
متـر از چهـار نفـر    کاگـر   یولـ  ،زندیشلّاق م یح بداند به وه صالک یم شرع به هر مقدارکحا یول

 شود. یم یبر شهود حدّ قذف جار یشود ولینم یحد بر او جار ،شهادت بدهند

1581 مسئلۀ  ند، حد بـر او  کنه توبه یب ۀا قبل از اقامیا لواط دهنده قبل از اقرار یننده کاگر لواط
اگـر   .ن حق دارد او را مورد عفو قـرار دهـد  یند، امام مسلمکشود و اگر بعد از اقرار توبه ینم یجار

نـدارد و حـد بـر     یریدر سقوط حد تـأث  یول ،ر استیپذند، اگرچه خدا، توبهکنه توبه یب ۀبعد از اقام
 شود. یم یجار یو

  
 مساحقه دّح

1581 مسئلۀ گر عمل مساحقه انجام دهندیدکیار با یاگر دو زن بالغ، عاقل و آزاد در حال اخت، 
انـه  یفـر و حـدّ آنـان صـد تاز    یکانجام دهند،  ی، عمل جنسیگریخود به فرج د با ماالندن فرْج یعنی

ا نباشـند، اگرچـه نسـبت بـه زن محصـنه،      یـ ا نداشته باشند، مسلمان باشند یهمسر داشته باشند  ؛است
تفـا شـود و راه   کا یم اولکو به ح آنست کاط در تریاحت یول ،ستیاز قوّت ن یردن خالکسنگسار 

 ه گفته شد. کراه اثبات زنا و لواط است اثبات مساحقه همان 

  
 یحدّ قوّاد

1585 مسئلۀ  لواط، واسطه شـود   یرا برا یا مرد و پسریزنا  یرا برا یمرد و زن اجنب یسکاگر
باشد و چه مرد، هفتاد و پنج  ننده چه زنک یقوّاد یند و برایگو« یقوّاد»ن عمل یو به هم برساند به ا

او  یدوم قـواد  ۀاط واجـب اگـر مرتبـ   یـ اد مرد باشد بنا بـر احت منتها اگر قو ،شودیانه زده میتاز ۀضرب
د با نظر ینند و محل و مقدار تبعکید میانه، او را از شهرش تبعیتاز ۀو پنج ضرب باشد، عالوه بر هفتاد

و دو ادی در صورتی است که شـخص عاقـل و بـالغ باشـد     قوّ اجرای حدّ شود.ین میم شرع معکحا
آنسـت کـه    ند و احوطکار اقرار یقصد و اختبا خود او اینکه  ایدهند شهادت  یمرد عادل به عمل و

 م شرع و دو مرتبه باشد. کعملش نزد حا دربارۀاقرار او 
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1586 مسئلۀ ست. ید نیزن تبع یبرااینکه  جز ،افر برابرندک، زن، مرد، مسلم و یدر حدّ قوّاد 

  
 یدر امور جنس یفریک ۀمتفرّق مسائل

1583 مسئلۀ برهنه و لخت بـا هـم باشـند    صورت به  ا دو مردیا دو زن و ی یاگر مرد و زن اجنب
 انه بزند. یتاز یکنُه ضربه به هر ند و تا نودوکر یم شرع حق دارد آنان را با شالّق تعزکحا

1588 مسئلۀ  رار کـ ن اجـرا شـده باشـد، ت   ین بـ یـ در ا یحدّاینکه  ا مساحقه بدونیاگر زنا، لواط
نـد،  کرار کـ حدود باز هم ت یجرااگر بعد از ا یول ،شودینم یحد بر فاعل، جار کیش از یشود، ب

سوم و اگـر   ۀاط واجب نسبت به مرتبیاست بنا بر احت همچنین شود ویم یز حد جاریبار دوم ن یبرا
 او اعدام است.  یبار چهارم سزا یند براکرار کز تیبار چهارم ن یسه مرتبه حد خورده باشد و برا

1582 مسئلۀ شود. یم یر او جارهر عمل، جداگانه ب رده و هم لواط، حدّکه هم زنا ک یسک 

1520 مسئلۀ  ن کاز او مم یریشتن، جلوگکا لواط شود و بدون یب زنا کبخواهد مرت یسکاگر
 یولـ  ،ز اسـت یشتن او جاکص داده باشد، یه درست تشخک یدر صورت ینباشد، اگرچه از نظر شرع

نـد، قصـاص   کند و اگر قاتل نتوانـد اثبـات   کم شرع اثبات که بتواند نزد حاکند کعمل  ید طوریبا
 اهد شد. خو

1523 مسئلۀ  ام کـ ط و احیا لواط با انسان زنده است و شرایت مانند حدّ زنا یا لواط با میحدّ زنا
 سان است. کیو حدود آنها 

1529 مسئلۀ  ه صـالح  کـ  انـدازه  م شرع به هـر کشهوت ببوسد، حا یرا از رو یپسر یسکاگر
امـت،  یدر روز قه خداوند متعـال  کات آمده است یدر روا .زندیانه میر، به او تازیتعزعنوان به بداند 
ن یرحمـت و غضـب او را نفـر    ۀکن و آسمان و مالئیزم ۀکزند و مالئیاز آتش به دهان او م یلجام

خود توبه  ین خود و خداین حال اگر بیو در ع 3سازدیاو آماده م ینند و خداوند جهنّم را براکیم
 بخشد.یح باشد، او را میصح او ۀه توبکیعالم در صورت یند، خداک

  
 انیبا چهارپا یکینزد فریک

1521 مسئلۀ  را انجـام داده و بـا    ینـد، عمـل حرامـ   ک یکـ یان نزدیـ از چهارپا یکیبا  یسکاگر
ث اسحق بن عمّـار از  یه حدکات یاز روا یشود و در بعضیر میط تعزیم شرع جامع شراکدستور حا

ه نظـر  ول بـ کـ ر مویـ مقـدار تعز آنست کـه   انه بزنند و اظهریست و پنج تازیه او را بکآنهاست، آمده 
  9.خواهد آمد 3231 مسئلۀدر )که با آن نزدیکی شده( وان موطوء یم خود حکم شرع است و حکحا
  

                                                             
 .153ص ،1از ابواب نکاح محرم، ح  38کاح، باب ، کتاب الن31مستدرک الوسائل، ج  .3
 .153ص ،3از ابواب نکاح بهائم و وطی اموات و استمناء، ح 3، کتاب الحدود و التعزیرات، باب98وسائل الشیعه. ج .9
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 ر استمناءیتعز
1521 مسئلۀ  یارکر از همسر خود یغ یگریز دیا چیبا دست خود  یعنیند کاگر انسان استمناء 
رع م شـ کحـا  یاگـر بـرا   .ندکب حرام شده و واجب است توبه کخارج شود، مرت یه از او منکند ک

تـا  بایـد  ازدواج  او براین کرد و در صورت عدم تمکر خواهد یرده او را تعزکاثبات شود، استمناء 
 یفرد دربارۀ یچون امام عل ،ندکشود تا ازدواج  کمک ین به ویالمال مسلمتین از بکحدّ مم

ده ار را انجـام دا کـ ن یـ شـده بـود، ا   ین گنـاه یب چنـ کرده و مرتکن ازدواج نکعدم تمخاطر به ه ک
  3.شودیا شهادت دو مرد عادل ثابت میو  اقراریک بار است؛ استمناء با 

  
 (گرانیزنا و لواط به ددادن حد قذف )نسبت 

1525 مسئلۀ  ه او هـم عاقـل،   کـ  یا زن مسـلمان یـ ار به مرد یقصد و اخت با لغاب و قلاع انسانیاگر
 ۀانـ یبـاس هشـتاد تاز  ل یم شـرع او را از رو کا لواط بدهـد، حـا  یف است، نسبت زنا یبالغ، آزاد و عف

ا بـه او  یـ بـه او بدهـد    یگـر ید ینسبت نـاروا  یول ،ا لواط ندهدیاگر نسبت زنا  یول ؛زندیمتوسط م
او  یبـا تقاضـا   یولـ  ،، حـد نـدارد  «پدر سگ» ید ایمثالً بگو ،ت او باشدیه موجب اذکند کب یاهانت
 ند. کر یه صالح بداند او را تعزکم شرع حق دارد هر قدر کحا

1526 مسئلۀ شـود یا لواط بدهند، حدّ قذف بر آنان اجرا نمیگر نسبتِ زنا یر به همداگر دو نف، 
 شوند. یر میم شرع تعزکهر دو با نظر حا یول

1523 مسئلۀ  :قذف با دو راه قابل اثبات است 

 بار انجام شود. نباشد، دو یاگر اقو األحوطعلی -قاذف -اقرار شخص نسبت دهنده -3

ا منضـمّ بـه شـهادت مـردان،     یـ مستقل باشـد  طور به شهادت دو مرد عادل؛ با شهادت زنان چه -9
 شود. یاثبات نم

1528 مسئلۀ ا شـخص مـتّهم، اتّهـام را    یاورد یاثبات آن چهار شاهد مرد عادل ب یاگر قاذف برا
 شود. ینم یند، حدّ قذف جارکتهمت زننده را عفو اینکه  ایند کقبول 

1522 مسئلۀ  د و نسـبت  نـ کفا نیرد و از قاذف، حقّ خـود را اسـت  یمورد قذف قرار بگ یسکاگر
ر از زن و شـوهر و  یـ حد قـذف، بـه غ   یفایا برود، حقّ استیدهنده را هم مورد عفو قرار نداده و از دن

 شود. یاو منتقل م ۀورث ۀبقیبه  امام

1600 مسئلۀ  نند.کاعتماد ن یرا بشناسند و به شهادت و ید در شهر بگردانند تا مردم ویرا باقاذف  
  

 عیرات ماکگر مُسیحدّ شُرب خمر و د
1603 مسئلۀ را  یلکاز اقسام مشروبات ال یکیار و توجّه یاخت باه عاقل و بالغ است ک یسک اگر

                                                             
 .3و9، ح161از ابواب نکاح بهائم، ص 1، باب 98الشّیعه، جوسائل .3
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فـر و حـدّ او هشـتاد    یک -نرسد یم باشد و به حدّ مستک یلیاگرچه خ -اشامدیننده است بکه مست ک
آن بـه   یت اجـرا یـ فیکشـود و  یمـ  یجار یط بر ویم شرع جامع شراکه با دستور حاکانه است یتاز

 در مورد زنا گفته شد.  هکاست  یهمان نحو

1609 مسئلۀ  بار اقرار به نشده باشد، مثالً دو یچند بار شراب خورده و حد بر او جار یسکاگر
بدهنـد،   یا دو مرد عادل شهادت بر چند بـار شـراب خـوردن و   یند کچند بار شراب خوردن خود ب

اقـدام بـه    انه هم خورده باشد و بـاز هـم  یاگر شراب خورده و تاز یول ،شودیم یحدّ بر او جار کی
فـر او  یکنـد،  کرار کـ بـار سـوّم ت   یزنند و اگر بـرا می انه به اویند، مجدّداً هشتاد تازکخوردن شراب 
 یافر اسـت و در پنـاه اسـالم زنـدگ    کـ ه کـ  یسکدهد و یم راآن م شرع دستورکه حاکاعدام است 

ن عمـل  یـ اه بـه  کـ  یننده اسـت، در صـورت  که مست کند کاستفاده  یلکند، اگر از مشروبات الکیم
 خواهد شد.  یجار یو دربارۀن حدّ یند، همکتظاهر 

1601 مسئلۀ شود: یننده به دو راه ثابت مکمست  یزهایگر چیشرب خمر و د 

 شود. یشهادت دو مرد عادل و با شهادت زنان چه به انضمام مردان و چه مستقل، ثابت نم -3

 ال است. کاش یمرتبه اقرار جا کیبودن  یافکدو مرتبه اقرار،  -9

1601 مسئلۀ یجـار  ینـد، حـد بـر و   کنـه توبـه   یب ۀا قبـل از اقامـ  یخوار قبل از اقرار شراب اگر 
 ،نـد کتوانـد او را عفـو   ین در صورت مصـلحت مـ  یند، امام مسلمکشود و اگر بعد از اقرار توبه ینم
 شود. یند حد از او ساقط نمکنه توبه یب ۀاگر بعد از اقام یول

1605 مسئلۀ  ار کـ ند، به انکار کرا باشد و سپس انند و تمام شروط اقرار را داکاقرار  یسکاگر
ان یـ ب یاو بـرا  یه اقـرار قبلـ  کاز قرائن و امارات معلوم شود  مگر آنکه ،شودیب اثر داده نمیترت یو

 شود. ینم ین صورت حد بر او جاریق نبوده است در ایحقا

1606 مسئلۀ  ردن آن کـ  یشهادت بـه قـ   یگریاز شهود، شهادت به خوردن خمر و د یکیاگر
 شود. یمبدهد، حدّ ثابت 

  
 یحدّ دزد

لۀ م کند و نزد حـا ک یشود دزدیبعد گفته م مسئلۀه در ک یطیبا شرا یسکاگر  1603 مسئ
دهد ابتدا یده است، دستور میه دزدک یم عالوه بر دستور ردّ مالکط ثابت شود، حایشرع جامع شرا

 ۀتبـ گذارنـد و در مر یمـ  یبرند و انگشت شست او را باقیخ میچهار انگشت دست راست او را از ب
ن  برنـد یچپ او را از وسط قدم و پا مـ  یدوّم پا اشـ پ مـ   ۀو  ه  ا گـ ن را  و  بـ  یا مرت و در  رنـد   ۀدا

د مح ب ا ه حبس  ب را  و  ا م  بکیوم مکسوّ ز  ا اشد  ب ه  شت دا ن اگر مخارج  و  مـال  یـ ند  ل ا ت 
لم مــیمســ راین  بــ ر  گــ ا و  د  بــ یدهنــ دان دزد ۀمرت زنــ م در  رّ ا م ک یچهــ دا عــ ا ه  بــ د  نــ

و در صورتیوم مکمح ه دزدن یه چندک یشود  ب ار  کـ  یمرت دّ جـ و حـ شـده   یرده  ن
فقط  اشد،  و جار کیب ا ر  ب  شود.  یم یحدّ 
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 یحدّ دزد یط اجرایشرا
1608 مسئلۀ ر است: یزترتیب به  یحدّ دزد یط اجرایشرا 

 ند. کن یراه دزدکا یار باشد و از رویدزد عاقل، بالغ و صاحب اخت -1، 9، 3

برابـر   ،دارهکسـ  یم طـال یر نخود و نـ چها یعنینار یم دچهارکید حدّاقل یده شده بایمال دزد -1
 باشد.  گرم طال 861/0

مال خودش است اینکه  به گمان اشتباهاًن اگر یبنابرا ؛دارد مال مردم استیه برمکبداند آنچه  -5
 به صاحبش باز گرداند.  راآن دیضامن است و با یول ،شودینم یبردارد، حدّ بر او جار

ماننـد   کمال مشتر یسکن اگر یبنابرا ،م نباشدیو سه کیشرده، یه دزدک یخود او در آن مال -6
متـر از آن بـردارد و   کا یـ سـهم   ۀبه انـداز ا کشر ۀاجازبدون  کا مال مشتری یت المال، غنائم جنگیب

ش از مقـدار سـهم خـود    یاگـر بـ   یشود ولینم یحدّ سرقت بر او جار یول ،ردهکند، گناه کسرقت 
ط سرقت را هم داشته باشد، حدّ سرقت بر یگر شرایبرسد و د بردارد و مقدار زائد به حدّ نصاب حد

 شود. یم یاو جار

باشد و دزد حفاظت آنجـا را از   -حرز -محفوظ و در بسته ییشود در جایده میه دزدک یمال -3
ا از یـ نـد و  کسـوراخ   راآن ایرا خراب  یواریداینکه  ایند کبش راآن ایند کمثالً قفل را باز  ،ن ببردیب
امن و محفـوظ دارد، خـراب    یه در نظر مردم جاکرا  یزیباال رود و باألخره چ ییا جایخانه  وارید
 ین عمـوم کدر امـا اینکـه   ایند و او مال را ببرد کدر را باز  یگرین اگر دیند، بنابراک یرده و دزدک
 نند. کیر میاگرچه آنان را تعز ،شودینم یرا بدزدد و ببرد، حدّ جار یست، مالیه حرز نک

در را باز  یعلنطور به ه بر زور و قدرتیکبا ت ین اگر ظالمیرا ببرد، بنابرا یگریانه مال دیمخف -8
ا در مـال  یـ د یـ بربا یا از دسـت و یرد یرا از دست او بگ یسکا به قهر و زور مال یند و مال را ببرد ک

 ر هم دارد. یبرند اگرچه ضامن است و تعزیند و پس ندهد، دست او را نمکتصرّف  یسکامانت 

مبـود  کو  ین اگر در زمـان قحطـ  یرده باشد، بنابراکن یاضطرار و ضرورت او را ناچار به دزد -2
 برند. یاز را بدزدد دست او را نمیز مورد نیگر، چید یغذا و ضرورتها

 ،برنـد یسرقت از مال فرزنـدش نمـ  خاطر به سارق پدر صاحب مال نباشد، پس دست پدر را  -30
سـرقت از مـال پـدر    خـاطر  بـه   -گـر را داشـته باشـد   یط دیاگر تمام شرا -رزند رادست پسر و ف یول
ه شـرعاً  کـ است  یسانکه متعلّق به پدر، مادر، برادر و خواهر و ک یسرقت انسان از مال یول ،برندیم

اگرچـه سـارق اسـتحقاق     ،شـود یحدّ نم یز است، موجب اجرایورود انسان به آنجا بدون اجازه جا
قطع شان ارشان است بدزدند، دستیه در اختکرا  ییزهایهمان چیا میر یاگر اج همچنین .ر را داردیتعز
 ر را دارند. یشود اگر چه استحقاق تعزینم

1602 مسئلۀ  را  یزیـ چ آنکـه قبـل از   یند و وارد هم بشود ولکرا بش ییمثالً قفل جا یسکاگر
 شود. یر میشود اگرچه تعزینم یجار یببرد بازداشت شود، حد سرقت بر و

1630 مسئلۀ گـر  یط دیگر را از حرز و محـل حفـظ بدزدنـد بـا شـرا     یدکیو شوهر اگر مال  زن
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 ست. ین یشود و اگر از حرز نباشد، حد جاریم یسرقت، حدّ بر آنان جار

1633 مسئلۀ یمتعارف نباشد، سرقت از آنجا موجب جـار  ۀمحفوظ و دربست یاگر مال در جا 
 ر دارد. یشود اگرچه تعزیشدن حدّ نم

1639 مسئلۀ  ر بـدزدد و  یـ ب لبـاس ز یاز جچنانچه  را بدزدد، یزیچ یگریب دیاز ج یسکاگر
ب لبـاس رو بـدزدد، دسـتش را    یـ برنـد و اگـر از ج  یط هم فراهم باشـد، دسـت دزد را مـ   یر شرایسا
 شود و در هر صورت ضامن است. یر میتعز یبرند ولینم

1631 مسئلۀ  یهوشی، بی، خماریجاد مستیا با ایر، جعل اسناد و امضا یله و تزویبا ح یسکاگر ،
انتقـال دهـد،    خـود  نـام به ند و با تقلب، اسناد آنها را کرا تصاحب  یگریمانند آن اموال دو  یطرار

رنـد و بـه   یگیرا از او مـ  یقـ یم شرع اموال صاحبان حقکق حایاز طر یول ،نندکیدست او را قطع نم
دهد و عمل او را یفر میکرا  یم شرع هر طور صالح بداند وکدارند و حایمسترد م یصاحبان اصل

 گران گردد.یعبرت د ۀلیند تا مردم او را بشناسند و وسکیم به مردم اعالم مه

1631 مسئلۀ ش یمتر از حدّ نصاب است و بعداً معلوم شود بکاینکه  بدزدد به گمان یزیاگر چ
 شود. ینم یحدّ جار یحدّ نصاب است، بر و ۀدازان ایو 

1635 مسئلۀ شود: یاز دو راه ثابت م یدزد 

 شهادت دو مرد عادل.  -3

ار صـورت  یـ اخت بـا د دوبـار باشـد و   یـ با األحوطعلیاعتراف خود سارق و اعتراف هم  اقرار و -9
 د و اجبار گرفته شود، اعتبار ندارد. یتهد باه ک ین اقراریبنابرا ،ردیگ

1636 مسئلۀ صـاحب مـال باشـد و     ید پس از مراجعه و تقاضایم شرع باکم حاک، حیدر دزد
ا او را مورد عفـو  یا بفروشد و یزد ببخشد م شرع مال را به دکش از مراجعه به حایاگر صاحب مال پ

م، کـ م شـرع و صـدور ح  کاگر پس از مراجعه به حـا  یول ،م شرع محل نداردکم حاکقرار دهد، ح
 شود. یا ببخشد، حدّ ساقط نمیبفروشد 

1633 مسئلۀ ند و مال را به صاحبش باز گرداند، کم شرع، دزد توبه کاگر قبل از مراجعه به حا
 شود. ینم یحدّ جار

   
 ام آنکو احمحارب 

1638 مسئلۀ  بـه   یگـر یا هـر سـالح د  یر برهنه و یه توانا، عاقل و بالغ است، با شمشک یسکاگر
با تـرور اشـخاص، غـارت     یجاد جوّ ناامنی، ایمنظور ارعاب، ترساندن مردم، برهم زدن نظم اجتماع

ل ا محیه به منازل و کنیا ایند و کحمله  ارکآش صورتبه  عِرض آنان کو اموال مردم و هت ییدارا
ند و ببرد، محارب و مفسد اسـت، چـه آن   کا غارت یشد و کبه آتش ب راآن ورش ببرد ویار آنان ک

ا در یـ ا در روسـتا و در صـحرا باشـد    یـ ا روز، در شهر باشد یا زن و در شب باشد یشخص مرد باشد 
 ا. یا در دریابان و در هوا باشد یب
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1632 مسئلۀ رسول بیت اهلث یاحادم و یرکفر و حدّ محارب و مفسد مطابق آنچه در قرآن یک
د از شـهر  یا تبعیدن دست راست و چپ یختن، بریشتن، به دار آوکآمده عبارت است از،  خدا

فـر افـراد، تناسـب    یکحـدود و   یه در اجـرا ک آنست ونت او و احوط مخصوصاً در زنانکو محل س
سـد بـا اسـلحه    ن اگر محـارب و مف یبنابرا .ن گرددییم تعیفر با جرم ملحوظ شود و متناسب با جرایک
رده، آن مال را کشند و اگر تنها مال مردم را غارت کشته باشد، او را بکرا هم  یسکورش آورده و ی

رده کـ حمله بـرده و مجـروحش    یسکاگر به  .نندکرند و دست راست و چپش را هم قطع یاز او بگ
ه باشـد،  شـت کرا  یسـ کرده و هـم  کاگر هم مال مردم را غارت  .نندکدش یاست، پس از قصاص تبع

رده کـ اگـر حملـه    .زنـد یاوینند و به دار بکفوق قطع ترتیب به او را  یپس از گرفتن مال، دست و پا
ش را یند، جلوکفر فرار ک یشورهاکنند و اگر بخواهد به کدش یند، فقط تبعکب یارکنتوانسته  یول
 رند. یبگ

1690 مسئلۀ ّسـد  یم شرع به مردم آن شـهر بنو کد حایسال است و با کید محارب یاقل تبعحد
به  یزیقرار دهند، به او زن ندهند و چ یو اجتماع یاقتصاد ۀقینند، او را در مضکه با او معاشرت نک

 او نفروشند. 

1693 مسئلۀ م فاعل بـر افسـاد و ارعـاب    یو ضابطه در محارب و مفسد بودن، بنا و تصم کمال
ن اگـر  ینابراب ؛ب باشدیح باشد اگرچه به نحو تسبیعرفاً انتساب فعل به او صادق و صحاینکه  است و

تر وجود داشته باشد، صدق عنوان مفسد و محـارب  یف، سبب قویا سبب ضعینار فاعل مباشر کدر 
 هکـ ن انـدازه  یال اسـت و همـ  کندارند، محل اش یریگمیه قدرت تصمکردست یف و زیبر افراد ضع

عرفـاً  اینکـه   ایـ ا نه، یداشته را مردم  ۀم و قصد افساد و اخافیا فاعل، تصمیآاینکه  در یاشبهه کاند
 ،شودینم یآمد، حدّ محارب و مفسد بر او جار وجودبه ا نه، یند ک یدا میانتساب پ ین فعل به ویا

ه قاتـل باشـد قصـاص    کـ  یر و مجـازات داشـته باشـد و در صـورت    یم شرع تعزکاگرچه از طرف حا
 ا مفسد بودن. یمحارب عنوان به نه  یول ،شودیم

1699 مسئلۀ تمــال داده شــود، عمــل شــخص از ضــرورت ا احیــه معلــوم باشــد کــ یدر مــوارد
م و قصـد بـر افسـاد جامعـه و     یه او تصـم کنشأت گرفته است و محرز نشود  یو فقر فرهنگ یاقتصاد

ن را داشته یاسالم و مسلم یا اقتصادی یاسیا سی یان فرهنگیکو یت عمومیت و امنیثیضربه زدن به ح
ر یـ ند اگرچه استحقاق تعزکیاو صدق نمست و حدّ محاربه هم بر یا نه، صدق عنوان مفسد معلوم نی

 م شرع را دارد. کتوسّط حا

1691 مسئلۀ ه عنوان محاربه بر او کحدّ است  یدارا یمفسد وقت که آنست یه اقوکاحوط و بل
دن اسلحه و استفاده از سالح و قصد اخافه و ارعاب شرط اسـت و در  یشکمنطبق باشد و در محاربه 

عنوان  ندکیارعاب نداشته باشد، عنوان محاربه صدق نما قصد یه از اسلحه استفاده نشود ک یصورت
 ر دارد. یتعز یه آن هم حدّ محاربه را ندارد ولکند کمفسد صدق 

1691 مسئلۀ  شـود و احـوط  یا با شهادت دو مرد عادل ثابـت مـ  یمحاربه و افساد با اقرار متّهم- 
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شـان  ه مالکـ  یانسـ که هم و یند و شهادت افراد محارب علکاقرار  متّهم دوبارآنست که  -یه اقوکبل
 شود. یرفته نمیگر پذیدکیغارت رفته است به نفع 

1695 مسئلۀ شود و اگـر  ینم یند، حدّ بر او جارکتوبه  یریاگر مفسد و محارب قبل از دستگ
ند، اگر کتوبه  یریه قبل از دستگک یشود منتها در صورتیند، حدّ ساقط نمکتوبه  یریبعد از دستگ

 د.یآن برآ ۀعهدد از یرده است، باکوارد  یسکبه  یلا ضرر مایا جراحت و یانجام داده  یقتل
   

 ام آنکمرتد و اح
1696 مسئلۀ از  یکـ یا یـ نـد  کیار مـ کرا ان ا رسول خدایخدا  یه مسلمان است ولک یسک
ن اسالم یمسلّماً جزء داینکه  ات و مانند آنها را با توجّه بهکام، مانند وجوب نماز، روزه، حجّ، زکاح

ب رسـول  یذکـ ار و تکـ ا انیار خدا کم به انکار آن حکه انک یطوربه دهد،یار قرار مکاست مورد ان
اگـر معـاد و    همچنـین  ب ارتـداد اسـت و  یذکار و تکن نوع انیگردد، مرتد است و ایبر م خدا
رسول بیت اهله با کاز خوارج و نواصب گردد  یا از نظر اعتقادیر شود کات پس از مرگ را منیح

بـاالتر بـرده و    یرا از حدّ بشر مه امامان معصوکغالت شود  ازاینکه  ایمعاند هستند،  خدا
 مرتد است.  نیز شوندیقائل م ییو خدا یربوب ۀبه آنان مرتب

1693 مسئلۀ ار و قصد، معتبر و شرط است. یم به آن، بلوغ، اختکدر ارتداد و ح 

1698 مسئلۀ  :مرتد و ارتداد دو قسم است 

د و یبه بلـوغ رسـ   آنکهت، پس از ا آمده اسیه مسلمان به دنک یسک یعنی یمرتد و ارتداد فطر -3
 یافکزاده بودن افر شده باشد. در مسلمانکمسلمان شد،  یقیحقطور به رد وکدا یش به اسالم پیگرا

قـت در ارتـداد الزم   یمسـلمان باشـند و در حق   - یکـ یا یـ هر دو  -ه هنگام تولّد، پدر و مادرکاست 
از آنهـا   یکـ یا یـ ز پـدر و مـادر مسـلمان    ا یعنـ یباشـد   یمـ کاسالمِ ح یاست، مرتد قبل از بلوغ دارا

و سـپس   -معرفت  باو  یقیاسالم حق -ندکدا یش به اسالم پید و پس از بلوغ گرایایا بیمسلمان، به دن
 فر بورزد. ک

د و پـس از آن بـه اسـالم    یـ فـر گرا کبـه  با اختیار پس از بلوغ که  یاافر زادهک یعنی یمرتدّ ملّ -9
 افر گردد. کو بعد دوباره و مسلمان شود  هدکردا یش پیگرا

   
 یام مرتدّ فطرکاح

1692 مسئلۀ شـود و  یجدا مـ  یافر شدن، همسرش از وکمرد باشد، به محض  یاگر مرتد فطر
توانـد شـوهر   یوفات نگاه دارد و پس از اتمام زمـان عـدّه مـ    ۀد عدّیبه طالق ندارد و زن با یاجیاحت
م شرع مطّلـع  کشود و اگر حایم میه تقسن ورثیها بیز پس از پرداخت بدهیاو ن ییند، اموال و داراک

ن کیولـ  ،نـد کیوم مـ کـ د، او را به اعـدام مح یمه به اثبات رسکبا طرق معتبر در مح یشد و ارتداد و
 یمرتـد فطـر  کـه  آنسـت   رده باشـد، حـق  کـ ه او توبـه ن کـ اسـت   یام وقتکن احیاکه آن است  اظهر

توبه. مـراد   ۀل اطالقات ادلّیبه دل -هم باطناً شود ویرفته میهم ظاهراً پذ ،او ۀند و توبکتواند توبه یم
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 یعنیهمان استتابه و توبه دادن است  3،موثق عمار ۀنیح ابن مسلم به قریدر صح« لَهُ ةبَفَال تَوْ»از جمله 
اسـت،   ینبوده است و ارتدادش فطر یگریش دین و گرایاو مسلم بوده و مسبوق به داینکه  لیبه دل

م شرع کنزد حا یارتداد مرتد فطر آنکهن باشد، پس از ین است مراد اکمم به استتابه ندارد و یازین
 دربـارۀ م قتل را کند و حکاش را قبول توبه دهد و توبه -پس از اثبات -د او رایم نباکثابت شد، حا

 9.تواند از آن بگذردیم نمکشهود به اثبات برسد حا وسیلۀبه ه اگر کند، مانند حدّ زنا کصادر ن یو
ن کـ شـود، پـس مم  یمطلق استفاده نمـ طور به توبه یعدم قبول -هُلَ ةَبَوال تَفَ -ورکمذ ۀن از جملیبنابرا

نـد و  کم شـرع، فـرار   کا پس از اثبات آن نزد حـا یند کتوبه  فتدیم بکحادست به  آنکهاست قبل از 
افر بـوده  ک ه قبالًک یسانکشود، بر خالف یاو ظاهراً و باطناً قبول م ۀتوبآنست که  یند و اقوکتوبه 

ـ   -انددهیفر ورزکاند و سپس و بعد اسالم آورده م الزم کحـا  وسـیلۀ بـه  آنـان   ۀاسـتتاب  -یمرتـدان ملّ
مان یه اگر پـس از ارتـداد پشـ   کاطالع دهند بل یسکست آنان ارتدادشان را به ین الزم نیاست، بنابرا

اند، قبول اسـت و  ردهکه ک یاتوبهشان ین خود و خدایآنان درست باشد، ب ۀنند و توبکشوند و توبه 
شان با عقـد  ن است و حقّ ازدواج با همسر سابقآورند مال خودشایمدست به ه بعد از توبه ک یاموال
 ز دارند. ید را نیجد

1610 مسئلۀ  نـد کنتـرل  کتوانـد خـود را   یه نمـ کـ  -تیدر حـال غضـب و عصـبان    یسـ کاگر- 
 ارتـداد اوسـت، اظهـر    ر غضـب، موجـب  یـ و غ یه در حالت عـادّ کسازد  یرا بر زبان جار ییزهایچ

 افر نشده است. که او ک آنست ست و اصلین یم ارتداد جارکحآنست که 

1613 مسئلۀ از آن بـا خبـر    یسـ ک -اسـت  1610 مسـئلۀ ور در کام مـذ کاح یدارا یارتداد فطر
ه از او بـه علّـت ارتـداد جـدا     کرد زنش کو اگر توبه  -وتاهکا یباشد  یا نباشد، زمانش طوالنیباشد 

اش تمـام نشـده   هنـوز عـدّه   لو اینکهو ،دیمجدّد او درآ ید به همسریا عقد جدتواند بیشده است، م
م ین ورثـه تقسـ  یز بیشود و اموال قبل از توبه ن کآورد مالیه بعد از توبه به دست مک یباشد و اموال

ن اگر زن بفهمد شوهرش مرتد شده یبنابرا ،م شرع نداردکبه اثبات نزد حا یازیام نکن احیشود. ایم
م را عمـل  کـ د همان حیپدرشان ، مرتد شده با مثالً ند و ورثه اگر بفهمندکد عمل یم را باکح همان

ه کـ  یط دارد؛ مـادام یم شرع جامع شراکاز به اثبات نزد حایگران است و نید ۀوظیفقتل،  یول ،نندک
را د او یـ رد چون طبق مؤثق عمار، امـام با یگیم شرع ثابت نشود، قتل صورت نمکنزد حایارتداد و

رفته یند، پذکم شرع، ظاهراً اگر توبه کبه اثبات برسد و پس از اثبات نزد حا ید نزد ویشد، پس باکب
 گانه ندارد. ام سهکدر سقوط اح یاثر یشود ولیم

1619 مسئلۀ  کا نه، اصل عدم حصول است چـه شـ  یند ارتداد حاصل شده ک کش یسکاگر 
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 610 یاحکام مرتد ملّ

 ا هر دو.یو  یگریا دیخودش باشد  دربارۀ

1611 مسئلۀ  یان باطلیند مرتد پس از ارتداد از نحله و جرکینم یشود فرقاگر ارتداد حاصل 
 ند. کدا نیش پیگرا یاچ نحلهیا به هیرد و یخود بپذ ین برایدعنوان به  راآن ند وک یرویپ

1611 مسئلۀ  راآن ا قصـد یش آمده است و یاو پ یبرا یاا شبههیرَه شده کند مُکاگر مرتد ادّعا 
 شود. ینم یز بر او جاریود و حدّ نشیرفته مینداشته و مانند آن، از او پذ

1615 مسئلۀ ّیا شـوخ یلعب صورت به  ن اگریشرط است، بنابرا یدر حصول ارتداد قصد جد 
ارتداد  یرده است ولکاگرچه گناه  ،ارتداد آور را به زبان آورد یزهاین چیتلقصورت به  ایو لغو و 

 آورد. ینم

1616 مسئلۀ شوهرش چنانچه  است و یخود او باق کزن باشد، اموالش در مل یاگر مرتد فطر
شـود و عـدّه هـم    یافر شدن از شوهرش جدا مکائسه باشد، به محض یا یرده باشد کن یکینزد یبا و

طالق  ۀاز زمان ارتداد تا تمام شدن عدّ ائسه هم نباشد،یرده و ک یکینزد یندارد و اگر شوهرش با و
است و اگر توبـه   یخود باقند، ازدواج آنان به قوّت کن مدّت زن مرتد توبه یند، اگر در اکیصبر م

 ،اسـت اعـدام نـدارد    یه مرتـد فطـر  ک یشود. زنیآنان م ییم بر جداکند از همان زمان ارتداد حکن
ند، اگـر توبـه   کرند تا توبه یگیسخت م یشود و در زندان به و یمیم شرع زندانکم حاکه با حکبل
 د.مانیم یان عمر در زندان باقیرد تا پاکشود و اگر نیرد آزاد مک

 
  یاحکام مرتد ملّ

1613 مسئلۀ ّشـود و  یمهلت داده م یاط واجب سه روز به ویاگر مرد باشد بنا بر احت یمرتد مل
م شـرع بـه   کرد از طـرف حـا  کشود و اگر توبه نیرد آزاد مکند اگر توبه کخواهند تا توبه یاز او م

 دارد. زن را  یم مرتد فطرکشود و اگر زن باشد، اعدام ندارد و همان حیوم مکاعدام مح

1618 مسئلۀ ن او و یاست و اگـر بـ   یش باقک، چه زن باشد و چه مرد، اموال او در ملیمرتد مل
ازدواج  -ائسـه باشـد  یزن  یا واقع شده ولـ یو  -واقع نشده باشد یکیه مسلمان است، نزدکهمسرش 

ائسـه  یواقع شده باشـد و زن هـم    یکین آنان نزدیاگر ب یشود و عدّه هم ندارد ولیآنان فوراً باطل م
رد، کـ ن مـدّت توبـه   یـ ننـد، اگـر در ا  کیطالق است، صبر م ۀدّه همان عکان زمان عدّه یاشد، تا پانب

شـود و البتّـه   یآنان م ییم بر جداکرد از همان زمان ارتداد، حکاست و اگر توبه ن یازدواج آنان باق
ام ه مـرد پـس از سـه روز اعـد    کدرست است  یمرد باشد و وقت یه مرتد ملک ین فرض در صورتیا

 نشده باشد. 

1612 مسئلۀ ّشـد،  کب رده، او راکـ ه معتقـد اسـت او توبـه ن   ک یسک یند ولکتوبه  یاگر مرتد مل
 د از اموال خودش بپردازد. یرا با یودیۀ  چون از موارد قتل شبه عمد است، قاتل

1610 مسئلۀ  آنست که  یشود و احوط وجوبیا با اقرار ثابت میارتداد با شهادت دو مرد عادل
 اقرار دوبار انجام شود. 
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 راتیر حدود و تعزیم ساکح

1613 مسئلۀ  دشـنام   از امامـان  یکـ یا یـ  رمکامبر ایا به پیند کنبوّت  یادّعا یسکاگر
ه بشـنود و  کـ  یسکا دروغ، هر ید یگویراست م عبداللّهدانم محمّدبنید نمیبگواینکه  ایدهد 

 یگریا مسلمان دیبر مال و جان و ناموس خود  مگر آنکه ،شدکتوان داشته باشد واجب است او را ب
 نتوانـد  یشـرع  ۀمـ کست منتها اگر در محیم شرع نکم حاکبه ح یازیم نکن حیا یبترسد و در اجرا

 شود. یبا او معامله م یین قضایند، مطابق قوانکاثبات  راآن

1619 مسئلۀ فر او اعدام است یکند، کخود قرار دهد و توبه ن ۀشیاگر مسلمان سحر و جادو را پ
اقـرار  آنست کـه   اط واجبیا شهادت دو مرد عادل است و احتیاحر و راه اثبات آن اقرار شخص س

 رد. یدو مرتبه صورت گ

1611 مسئلۀ  ۀسـت و پـنج ضـرب   یفـر او ب یکنـد  ک یکـ یض نزدیبا زن خود در حال ح یسکاگر 
 ض گذشت. یه در باب حک یلید بدهد به تفصیفّاره هم باکاط یانه است و بنا بر احتیتاز

1611 مسئلۀ  خـودش و هـم زنـش روزه هسـتند، بـا      ه هـم  ک یدر ماه رمضان در حال یسکاگر
انه است و اگر زن یست و پنج تازیگانه بدام جداکفر هر یکباشد،  یند، اگر زن راضک یکیزنش نزد
ن یـ سـت و در ا یواجب ن یزیانه است و بر زن چیفر مرد پنجاه تازیکرده باشد، کار وادار کن یرا بر ا

او شـوهرش را  اینکه  ایشود  یبه جماع راضد بدهد و اگر زن یز شوهر بایهر دو را ن ۀفّارکصورت، 
زن و  ۀروز یل قضـا کدام بر خودش واجب است و در هـر دو شـ  کهر  ۀفّارکبه جماع وادار سازد، 

 مرد، بر خودشان واجب است. 

1615 مسئلۀ یلـ کد و فـروش مشـروبات ال  یـ اقـدام بـه خر   اًو عمـد  یعلـم و آگـاه   باه ک یسک 
 شود. یر میم شرع تعزکحا وسیلۀبه ند، در صورت اثبات، کیم

1616 مسئلۀ  از  یکـ یا یـ نـد  ک کرا با علم به وجـوب آن، تـر   یاز واجبات اله یکی یسکاگر
ار و یقصد و اخت باب شود و کتوجّه و بدون عذر مرتبا  داند حرام استیماینکه  حرام را با یارهاک

م شـرع جـامع   کحـا  وسـیلۀ بـه  ا دو مرد عادل بر آن شـهادت دهنـد،   یند و کبدون ترس به آن اقرار 
 شود. یر میط تعزیشرا

1613 مسئلۀ ا معلّـم،  یـ  یشـرع  یّب شـود ولـ  کـ ره را مرتیـ بکاز گناهـان   یکـ ی یزیاگر بچّه مم
ردن او بـه سـه،   کـ نـد و در ادب  که یـ ه نشـود، تنب یـ ه ادب شده و موجب دک یتواند او را به قدریم

معلّـم   .انجـام دهـد   راآن ند و با رفق و مداراکرده و از آن تجاوز نکتفا کانه ایچهار، پنج تا شش تاز
 مت نزند. یش از سه ضربه آن هم با مالیب

1618 مسئلۀ ا یـ ر است اگر قبـل از اقـرار   یه مستوجب تعزکاند شده یب گناهکه مرتک یسانک
ند هست اند، ضامنردهکع یاز حقوق مردم را ضا یاگر حقّ یول ،ر شوندید تعزینند نباکنه توبه یب ۀاقام
 ند. کشان را مجبور ید ایبا م شرعکنند و در صورت عدم جبران، حاکد جبران یو با
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1612 مسئلۀ اط را ید جانب احتیرات بایشود، در تعزیاستفاده م تیبات اهلیآنچه از روا
 3انه نرسـد یچ وقت به چهل تازیند و هکانه تجاوز نیست تازیثر بکرده و شالق از ده و حدّاکت یرعا

 ح شده باشد. یتصر یشتریب ۀانیه به تازک یمگر در موارد

1650 مسئلۀ شـود و  یا با شهادت دو مرد عادل ثابت میاقرار خود شخص  رات بایموجبات تعز
 اقرار دو مرتبه انجام شود. آنست که  اط واجبیاحت

1653 مسئلۀ ماننـد قـذف، قتـل    یرات در موارد حقّ النّاس و مردمـ یو تعز یحدود اله یاجرا ،
صالح انجـام شـود،    ییصاحب حق از دستگاه قضا یت و تقاضایاکد پس از شینفس و امثال آن، با

 هکـ سـت بل یالزم ن یخصوصـ  یکت شـا یاکحدّ زنا و لواط ش یمانند اجرا یدر مورد حقوق اله یول
بـه   یازیـ شـود و ن یاجرا مـ  یبا طرق معتبر شرع -پس از ثبوت -م شرعکحا وسیلۀبه م یمستقطور به
 ندارد.  یت شخص خاصیاکش

  
 اتیام قصاص و دکاح

ه هـم بـه جهـات    کـ جـامع اسـت    ینـ یداین است که چون اسالم اسالم در ات یقصاص و دۀ فلسف
آن و به  یجمع یشهایو گرا یافراد بشر توجه دارد و هم به جهات اجتماع یروان یشهایو گرا یفرد
ش، رفاه و ین حال به آسایعالقه دارد و در ع -یو اجتماع یفرد -ات انسان با توّجه به هر دو بُعدیح

 یاژهیخاص و و ین آن دستورالعملهایتأم ینشان داده و برا یز توجّه جدّیآرامش روح و روان او ن
 یزنـدگ  یطـ یه انسان در محکرده کقت ین حقیش را مصروف ایرده است و تمام همّت خوک وضع

خـاطر بـه    ۀفراهم گردد. انسان بـدون دغدغـ   یمال مطلوب وکدن به یرس یط برایه تمام شراکند ک
ه کـ ند بلکع حقوق نییو تض یدّخود ادامه دهد و احساس اجحاف، ظلم، تع یو اجتماع یات فردیح
ن یتـر کوچکجان، مال، ناموس و اعتبارش،  ۀیوارد شود و از ناح یزندگ ۀنان به صحنیمال اطمکبا 

فـوق تمـام ارزشـها دارد و     ی، انسان ارزشـ یبه خود راه ندهد. لذا در جامعه اسالم یدغدغه و نگران
و ابـزار   راههـا سـتند چـون تمـام    یران نگـ یتجـاوز د  و ینند و نگـران تعـدّ  کینم یافراد احساس ناامن

 شده است.  ینیش بیت از آنها پیحما

انسـان   یت فـرد یات و امنین حیتأم یاسالم است، برا ۀن جاودانیاز قوان یکیه کات یقصاص و د
 یت اجتماعیامن یات و ضامن بقایقصاص را عامل ح 9میرکمتعال در قرآن  یجعل شده است؛ خدا
است با وجـود   یفر مالیکمه و یجر یه نوعکنین ایه در عین است. دیز چنیه نیانسان دانسته است و د

ه انسـان  کـ ند ک یارکه به آن، انسان یا شبیخطا و اشتباه صورت به  اگر یه حتّکن است یا ین برایا

                                                             
 ،ات، احادیـث همـان بـاب   ، از ابواب بقیه الحـدود و التعزیـر  30، کتاب الحدود و التّعزیرات، باب 98الشّیعه، ج وسائل .3
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ن خالء پر شود، از یگاه این عمل جبران گشته و جاید ایند، باکا او را ناقص ین برود و یاز ب یازنده
ن رفته یاز ب یه انسانکاز آن جهت  یول ،صورت نگرفته، قصاص ندارد عمداًن عمل یه اکآن جهت 

د جبران گردد، لـذا در صـورت عمـد، قصـاص و در     یخطا، با باآمده، اگرچه  وجودبه  یا نقصانیو 
 است.  یانسان یات انسان و ارزشهاین حیه عامل تضمیه به آن، دیصورت خطا و شب

1659 مسئلۀ  از  یکـ یا یـ شـد  کرا ب یار و عمد، به نـاحق مسـلمان  یاخت بااگر شخص عاقل و بالغ
ننـد و احـوط   کتواننـد او را قصـاص   یا شخص مجروح مـ یمقتول  ۀند، ورثکبدن او را قطع  یاعضا
 نند. کط قصاص یم شرع جامع شراکحا ۀاجازبا آنست که  یوجوب

1651 مسئلۀ  را دهد و قاتل و دستور دهنده، هر یشتن مسلمان عاقلکبه ناحق دستور  یسکاگر 
 یشه زنـدان یهم یشند و دستور دهنده را براکیم شرع، قاتل را مکحا ۀاجازدو بالغ و عاقل باشند، با 

م کحـا  ۀاجـاز شـد، بـا   کاو را ب یگـر یرا نگهدارد تـا د  یاز آنها شخص یکیاگر  همچنین نند وکیم
 شود. یشه در زندان حبس میهم یشنده، قصاص و نگهدارنده براکشرع، 

1651 مسئلۀ  ا با ینند کارد فرو ببرند، خفه کر و یر بزنند، شمشیببرند، ت سرکه این انیشتن، مکدر
پـرت   یبلنـد  یرا از جا یسکز یوجود ندارد و ن یرد، فرقیبزنند تا بم قدرآنا عصا یچوب، مشت و 

 را بزننـد و نگذارنـد تـا جلـو     یسکرند، رگ یرون آمدنش را بگیب یند و جلوبیندازنند، در آتش ک
د و در آب یـ ایرون بیه نتواند بک یند طوربیندازدر آب اینکه  ایرد، یعلت بم نیرد و به همیبگ راآن

رنـد تـا در اثـر    یش را بگیآب و غـذا  ینـد تـا او را بدرنـد، جلـو    بیندازدرنـدگان   یغرق شود، جلو
نهـا،  یر ایو نظا یان برق قویزند، با اتّصال به جریش سم بریرد، در آب و غذایبم یو تشنگ یگرسنگ
 نند. کمقتول حق دارند قصاص  ۀ، ورثباشد یاگر عمد

1655 مسئلۀ اگر پدر  یول ،نندکیشد او را قصاص مک، پدر و مادرش را به ناحق بیاگر فرزند
 ،ننـد کیشد، آنان را قصاص نمکب عمداً، هر چه باالتر رود، فرزند خود را یجدّ پدر األحوطعلیو 
ر یـ م شـرع او را تعز کد و حـا رنـ یگیاو را مـ دیـۀ   ،هشد ه گفتهیام دکه در احک یه مطابق دستورکبل
 یز محروم است. اگر مادریند و از ارث بردن نکیرون میند بکیم یه زندگک یز از محلیند و نکیم

ار خوب یبس اینجااط در یت احتیرعا یشود ولیاند قصاص مشد، اگرچه مشهور گفتهکفرزندش را ب
 و الزم است. 

1656 مسئلۀ  در  یه همگـ کـ  یشـند، طـور  کحق بو بـه نـا   عمداًرا  یشتر مسلمانیا بیاگر دو نفر
گر سـهم  ید ینند و از بعضکاز آنان را قصاص  یتوانند بعضیمقتول م ۀند، ورثباش کیشتن او شرک
شند، مشروط بـر  کآنها را بهمۀ توانند یز میشود بدهند و نیشته مکه ک یسکنند و به کافت یه درید

مثالً اگر بخواهنـد دو نفـر را    ،بپردازند ا وارث اویشود، به او یشته مکه کرا  یسکدیۀ  تفاوت آنکه
قصاص  یسکن موارد یدر اآنست که  ه را بدهند اگرچه بهتریدام نصف دکهر  ۀد به ورثیشند، باکب

 نند. کتفا کنفر ا کیا حدّاقل به قصاص یرند یه را بگینشود و تنها از قاتلها سهم د

1653 مسئلۀ معـروف نـزد فقهـا    چـون  یولـ  ،شندکتوانند مرد را بیشد، مکرا ب یزن یاگر مرد 
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 ،شـند کاو را بدهنـد بعـد او را ب  دیـۀ   شتن مرد نصفکد در یمرد را دارد، بادیۀ  ه زن نصفک آنست
ه را از یشتن زن نصف دکشند و حق ندارند پس از کتوانند زن را بیشد مکرا ب یمرد یاگر زن یول
 نند. کمقتول مطالبه  ۀورث

1658 مسئلۀ بـا توافـق و   آنسـت کـه    یط وجـوب مقتول چند نفر باشند، احـو  یایاگر ورثه و اول
گران قصاص یت دیاز آنان بدون اطالع و رضا یکیگر عمل قصاص را انجام دهند و یدکیت یرضا

 ه بپردازد. ید سهم آنها را از دینند، باکه را طلب یگران دیرد و دکند و اگر قصاص کن

1652 مسئلۀ یگـر تقاضـا  ید ینند و بعضکقصاص  یمقتول تقاضا یایاز ورثه و اول یاگر بعض 
ند که را بپردازد و سپس قصاص یان دیمتقاضدیۀ  د سهمیرده باکقصاص  یه تقاضاک یسکه، آن ید

عفـو  دیـۀ   قصـاص سـهم   ید متقاضـ یـ مقتول قاتل را مورد عفو قرار دهنـد، با  یایاز اول یو اگر بعض
ه از قصـاص  کـ  آنسـت  ن مـوارد مطلـوب  یـ نـد و در ا کنندگان را به قاتل بپردازد و سپس قصاص ک

 تفا شود. که ایرده و تنها به دکصرف نظر 

1660 مسئلۀ نـد و افـراد حاضـر بخواهنـد     بیغا یمقتول حاضر و بعض ۀا و ورثیاز اول یاگر بعض
وتاه باشد، کب بودن آنها یا مدّت غاین باشد کب ممیه تماس با افراد غاک ینند، در صورتکقصاص 

اگر تماس با آنان  ی، ولنندکصبر اینکه  ایرند و یب تماس بگیا با افراد غایآنست که  اط واجبیاحت
حقوق  فتدیر بیه اگر قصاص به تأخکاست  یست و طورید برگشتن آنها هم فعالً نین نباشد و امکمم

ب یـ افـراد غا  یه ولـ ک -م شرعکحا ۀاجازن صورت با یرد، در ایگیحاضران در معرض خطر قرار م
 یایـ از ورثـه و اول  یضـ اگر بع .ردیگیب، قصاص انجام میافراد غادیۀ  پس از پرداخت سهم -است

ع حقـوق  ییر قصاص تا زمان برطرف شدن عذر آنها موجـب تضـ  یوانه باشند و تأخیا دیر یمقتول صغ
 م شرع، پس از پرداخت سهمکز است با نظر حایا در معرض آن قرار دهد، باز هم جایگران شود ید

ر یمقتـول صـغ   یایـ و اولورثـه  همـۀ  اگـر   یول ،آنها، قصاص انجام شود یایوانه به اولیا دیر یصغدیۀ 
نند تا خودشان کد صبر یه باکبل ،ستیال نکاز اش یشان خالآنها از طرف یّول وسیلۀبه باشند، قصاص 

ر قصاص را به ضرر بداند و مصـلحت را در  یآنها تأخ یّول مگر آنکه 3،رندیم بگیبزرگ شده و تصم
ش یهـا ن صـورت بچّـه  یـ و در ارد یـ ه را بگیز است با توافق قاتل دیه جاکص بدهد یه تشخیگرفتن د
 ردن را ندارند. کبالغ شدند حقّ قصاص اینکه  پس از

1663 مسئلۀ  ا یـ دفعـه باشـد    کیـ صـورت  بـه   شد چـه کش از دو نفر را بیا بیدو نفر  یسکاگر
بـا  آنست کـه   اط واجبیاحت ینند ولکن حق دارند قصاص یاز مقتول یکهر  ۀاء و ورثیمتعاقب، اول

ن صـورت پـس از   یـ ت شـود و در ا یـ آنهـا رعا همـۀ  تا حقـوق  نند کگر به قصاص اقدام یدکیتوافق 
ا یـ نـد  کن قاتل را عفو یاز مقتول یکی یایاگر اول .ه را ندارندید ۀدام از آنها حقّ مطالبکچ یقصاص ه
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 نند. کگر حق دارند قاتل را قصاص ین دیا مقتولیمقتول  یایند اولکه با قاتل توافق یگرفتن د یبرا

1669 مسئلۀ  ه کـ د باشـد  یـ با -زیت ۀشنده و قتالکاز آالت  -انند آنما یر یشمش وسیلۀبه قصاص
، یسـت ز نیجـا  قاتـل  یگـر اعضـا  یردن دسـت و پـا و د  کرد و مُثله یت و آزار قرار نگیطرف مورد اذ

 وسـیلۀ بـه  شـتن  کآنست کـه   ارها را انجام داده باشد و ظاهرکن ین ایمقتول دربارۀاگرچه قاتل خود 
شـد، بالمـانع   که او را زودتـر ب ک یکیترکال کردن شوکارد و یا حتّیا قلب و یگلوله به مغز  کیشل

 است. 

1661 مسئلۀ ییم قتـل خطـا  کشود و در حیشد، قصاص نمکرا ب یسکنابالغ  ۀا بچّیوانه یاگر د 
را  یاوانهید ید بپردازند. اگر شخص عاقلیشاوندان او هستند بایه خوکاو  ۀمقتول را عاقلدیۀ  است و

جـواز   یشد اگرچه اقـو کرا ب ینابالغ ۀهد و اگر عاقل بالغ بچّاو را بددیۀ  دیشد قصاص ندارد و باکب
ده شده ین اگرچه روح دمیشتن جنکدر  و ه استیاحوط مصالحه با د یقصاص است لإلطالقات، ول

اینکه  ه معلوم شود باک ینا باشد در صورتیاگر قاتل ناب .نشود کاط واجب است و ترین احتیباشد، ا
شـته  کطـرف را   یکـ ریمال توجـه و فطانـت و ز  کع است و با حواس و شعورش جم یور است ولک

ه عدم فطانت او محرز کبل ،ستین طور نیه اکاگر معلوم است  یول ،ز استیاست مطمئنّاً قصاص جا
باشـد   کوکه دارد و اگـر مشـ  یـ ه دکـ بل ،ن صورت عمل او خطاسـت و قصـاص نـدارد   یاست، در ا

 تفا شود. که ایبه دآنست که  اطیاحت

   
 ام آنهاکو اح اقسام قتل

1661 مسئلۀ  :قتل سه قسم است 

ه باعـث  کـ انجـام بدهـد    یارکـ ، یسـ کشتن کقاتل به قصد که است  این قتل عمد: عبارت از -3
 یسـ کشـنده اسـت، نسـبت بـه     کمعمول طور به هکرا  یارکتوجّه و اراده با و  اًعمد ایمرگ او شود 
مقتول حـقّ   ۀالغ و عاقل باشد، ورثاگر قاتل ب ن قسم از قتلیانجامد. در ایه به مرگ او بکانجام دهد 

طـور  بـه  ایـ ننـد و  کتوافق  -مترکا یشتر یب -متعارفدیۀ  گرفتن یبا قاتل برا مگر آنکهقصاص دارند 
مقتـول حـقّ    یایـ ه حاضـر نشـود، ورثـه و اول   یـ قاتل بـه پرداخـت د  چنانچه  نند وکقاتل را عفو  یلّک

 قصاص دارند. 

عمـد و   بـا  یولـ  ،را نداشته باشد یسکشتن کاتل قصد قکه  است این قتل شبه عمد: عبارت از -9
باعث مرگ او شـود   یاتّفاقطور به ست نسبت به او انجام دهد ویشنده نکه معموالً کرا  یارکتوجّه 

ن صورت ورثـه  یرد، در ایانه بزند و اتّفاقاً آن شخص بمیا تازیرا با چوب  یسکب، یمثالً به قصد تأد
 نند. کا او را عفو یرند و یه بگیا دیتوانند یند و فقط ممقتول حقّ قصاص ندار یایو اول

شـتن طـرف را داشـته و نـه خواسـته اسـت       کقاتل نه قصـد  اینکه  : عبارت است ازییقتل خطا -1
را رهـا   یریـ بوتر تکشتن کبه قصد اینکه  شنده است، مثلکه نوعاً کرا نسبت به او انجام دهد  یارک
اینکـه   بـدون  یا در راننـدگ یـ شـد  کرده و او را بکبرخورد  ینسانبه ا یو تصادف یاتفاقطور به ند وک



 616 اثبات قتل یراهها

ل یـ ن قبیـ شـود؛ در ا  یسـ کنـد و باعـث مـرگ    کند، تصادف کا از مقررات تخلف یند و کمسامحه 
ا از راه قسامه، ثابـت شـده   یند کمنتها اگر قاتل خودش اقرار  ،مقتول حقّ قصاص ندارند ۀموارد ورث
شهادت دو مرد عادل ثابت شده باشـد، خـود قاتـل     وسیلۀبه گر قتل ا یول ،ه را بپردازدید دیباشد، با

به  1336 مسئلۀه در کشاوندان قاتل بدهند همانطور ید عاقله و خویه را بایه دکبل ،ستیه نیار دکبده
خـود   ۀعهدباشد، بر  ییمقتول اگر خطادیۀ  اگر قاتل از اهل ذمّه باشد، یان خواهد شد؛ ولیل بیتفص

ابـت  یمه، بـه ن یب ۀا مثالً اداریت خود و یبا رضا یگریا دیر موارد فوق، خود قاتل قاتل است و اگر د
 شود. یم یعاقله بر ۀذمه را بپردازند، ید ۀعاقل

1665 مسئلۀ ره اسـت، از  یـ بکباشد حـرام و از گناهـان    یالهیل و با هر وسکبه هر ش یشکخود
ش جهـنّم مخلّـد و   نـد در آتـ  کیشکخود عمداً یسکاگر  :ه فرمودندکت شده یروا امام صادق

گرفتـار   یـی : شخص مؤمن بـه هـر بال  ه فرمودندکنقل شده  و از امام باقر 3خواهد بود یشگیهم
  9.ندکینم یشکخود یرد ولیمیم یشود و با هر مرگیم

ش کـ د مـرا ب یـ بگو یسـ کرود و اگـر بـه   یع شده و هدر میند خونش ضاکب یشکخود یسکاگر 
ه در خـون وجـود نـدارد و اگـر از او اطاعـت      یست چون تقینز یشم، اطاعت او جاکیوگرنه تو را م

ر یـ م شـرع او را تعز کنجا حایه ثابت شده باشد و در ایا دیست قصاص یشد، معلوم نکرده و او را بک
 ر ندارد. یگر تعزین حالت دیه در اکدفاع بوده عنوان به ند که ثابت کند مگر آنکیم

  
 اثبات قتل یراهها

1666 مسئلۀ  شود: یر ثابت میز از سه راه یکیقتل به 

ار انجام یاخت باننده عاقل، بالغ و آزاد باشد و قتل را کاقرار  آنکهاقرار متّهم به قتل، مشروط بر  -3
 اط واجب اقرار دو مرتبه باشد. یراه و ارعاب نباشد و بنا بر احتکترس، ا به سببداده و 

ان یو مانند آن باشد و در ب دنید به سببشهادت آنها  آنکهشهادت دو مرد عادل، مشروط بر  -9
 ز اختالف نداشته باشند. یات قتل نیخصوص

ست و پنج نفـر  یاثبات قتل عمد و ب یقسم خوردن پنجاه مرد از بستگان مقتول برا یعنیقسامه،  -1
ت آن در یـ فیک. قسامه فقط در اثبات قتـل و جراحـات اعتبـار دارد و    ییاثبات شبه عمد و خطا یبرا

 واهد شد. نده گفته خیآ مسائل

1663 مسئلۀ ن، ین باشـد و مقصـود از لـوث، قـرا    یدر بـ « لـوث »ه کـ معتبر است  ییقسامه در جا
و قابـل توّجـه اسـت منتهـا بـه حـد حّجـت         یه موجب ظن و احتمال قوکاست  ییهاشواهد و نشانه
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ط عدالت و مانند آن یه واجد شراکا شهادت دو مرد یمرد عادل  کیرسد مانند شهادت ینم یشرع
ا یـ نـد  یسـرش بب  یجاست بـاال ه مقتول آنکییآلود در جارا با سالح خون یمثالً مردکه این ایستند ین
 ابند. ینند و بیش ببخانه دشمن ایا منطقه و یرا در محل  یاشتهک

1668 مسئلۀ ن یز در بـ یـ ند و شـهادت دو مـرد عـادل ن   کیهم خودش اقرار نمته مک یدر موارد
 دو حالت دارد:  مسئلهست، ین

تواند از یو وارث مقتول م یموارد قضا، ولهمۀ ن فرض مانند یت، در اسین نیالف: اگر لوث در ب
رد و اگـر  یپذیان میپا یبار قسم بدهد، اگر او قسم خورد دعو کیه متّهم را کم شرع بخواهد کحا

مقتول قسم بخورد،  یّند و اگر ولکمقتول رد  یّتواند قسم را به ولیم شرع مکمتّهم قسم نخورد، حا
 رد. کم صادر خواهد کقسم او ح م شرع مطابقکحا

 یثبـوت قتـل و هـم بـرا     ی، هم بـرا یظنّ یاقرائن، شواهد و نشانه یعنین باشد یب: اگر لوث در ب
اثبات قتـل عمـد،    یخواهد برایمقتول م یایم از اولکن فرض حاین باشد، در ایشناخت مقتول در ب

مقتول  یایه اولکرد از بستگان مقتول ست و پنج می، بییاثبات قتل شبه عمد و خطا یپنجاه مرد و برا
ن یین و جزم و با تعیقیآنان با  یهم از جمله آنهاست، در دادگاه حاضر شوند و پس از آن، اگر تمام

م شرع مطابق مفاد قسم آنها در قتل عمـد بـه   کردند، حاکاد یم شرع قسم کات قتل، نزد حایخصوص
دهـد و اگـر آنـان    یصله مـ یرا ف یند و دعوکیم مکه حی، به اخذ دییقصاص و در شبه عمد و خطا
ه اسـت بازگرداننـد و   یعل یه مدّعکتوانند قسامه را به متّهم یمقتول م یاینخواستند قسم بخورند، اول

خود به قسامه متوسّـل شـود، اگـر آن پنجـاه نفـر در دادگـاه        یگناهبی اثبات یه براکاز او بخواهند 
ند و االّ به حسب ظاهر قاتـل  کیم بر برائت او صادر مکحم کردند، حاکاد یاو قسم  یگناهبی یبرا

 رسد. یبودن طرف به اثبات م

1662 مسئلۀ متظـاهر بـه فسـق نباشـند و     آنست که  ست عادل باشند و احوطیافراد قسامه الزم ن
 وجود نداشته باشد.  ییایدر امور دن ین آنان و متّهم، عداوت شخصیب

1630 مسئلۀ ینصـاب نباشـند، بـرا    ۀبـه انـداز  ه، یـ عل یا مـدع ی یاگر افراد قسامه در طرف مدّع 
نند و کاد ینصاب قسم  ۀبه اندازتوانند یه و افراد موجود میعل یا مدّعی یل عدد آن، خود مدّعیمکت

 یو مـدّع  یر از مدّعیه اگر غکنند بلکتوانند عمل یل بخواهند مکن خود به هر شیع قسمها بیدر توز
سـت و پـنج   یا بیـ پنجاه  ییتواند به تنهایه میعل یا مدّعی یحاضر نباشد، خود مدّع یگریه، فرد دیعل

اجماع  ین مضمون ادّعایند و بزرگان فقها بر اکم کمفاد آن ح یم شرع بر مبناکنند و حاکاد یقسم 
ل دارد و ین معنا در قسامه اطراف درست است و دلیه اکن باشد یهمشان لیدل ۀد عمدیاند و شاردهک

ن یست و احوط در قتـل نفـس عـدم التـزام بـد     ین گونه نیو در قتل نفس ا 3ونس استی ۀحیآن صح
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 مضمون است. 

1633 مسئلۀ یافکـ قسـامه   کیـ اثبات قتـل نفـس    یمقتول متعدد باشند، برا یایاگر ورثه و اول 
 جداگانه الزم است.  ۀدام، قسامکهر  یگناهیاثبات ب یه متعدد باشند، برایال یاگر مدّع یاست، ول

1639 مسئلۀ ه در کـ  ییدر اعضـا آنست که  یه اقواگرچ ،است یقسّامه در قطع اعضا هم جار
ه خـود فـرد بـا    کـ ت، یو آلت رجول ینیند، مانند بکیت میفاکامل انسان است شش قَسم کدیۀ  آنها

لّـم را از دسـت داده باشـد،    کا تیـ  ییا شنوای یینایششم بکیخورند، مثالً اگر یگر قسم میپنج نفر د
گـر قسـم   ینفـر د  کیـ رفته باشـد خـودش بـا    ن یسوّم آنها از بکیخورد و اگر یتنها خودش قسم م

ن یخورند و بـه همـ  یگر سه قسم مین رفته باشد خودش با دو نفر دیخورند و اگر نصف آنها از بیم
 ست و پنج قسم بخورند. یدر عمد پنجاه قسم و در خطا و شبه عمد بآنست که  ن احوطکیب، لیترت

1631 مسئلۀ ه گذشـت  کـ صـورت   م قسـامه بـه همـان   کـ ه زن باشد، حیعل یا مدّعی یاگر مدّع
بخواهد  یقسامه وجود نداشته باشد و مدّع مگر آنکهد مرد باشند یافراد قسامه با یشود ولیم یجار

 تواند اگرچه زن باشد. یقسم بخورد م

1631 مسئلۀ خـود را   ۀنـ ینـد تـا او ب  ک یه متّهم بـه قتـل را زنـدان   کم بخواهد کاز حا یاگر مدّع
 یمـتّهم فـرد   مگـر آنکـه   ،نـد کرا قبول  یعه درخواست مدّکم شرع الزم است کد، بر حاکنحاضر 
 ست. یالزم ن ین صورت اجابت درخواست مدّعیوجود ندارد، در ا یو ه احتمال فرارِکباشد 

1635 مسئلۀ حاضر به قسـم   ینه ندارند و مدّعیدام بکچ یه هیعل یو مدّع یه مدّعک یدر موارد
 یه دعـو یـ عل یدن مـدّع رده است، با قسم خورک -متّهم -هیعل یست و قسم را متوجّه مدّعیخوردن ن
ابـان، راه  یرا در ب یسکاگر  همچنین ت المال پرداخت شود وید از بیمقتول با ۀید یول ،شودیختم م
ن نباشـد،  یدر بـ  یابند و متّهم خاصـ یشته بکد، یمانند نماز جمعه و ع یا در اجتماعات عمومی یعموم

 ود. رهدر نجهت بی ت المال بپردازند تا خون مسلمانید از بیاو را با ۀید

  
 قتل ۀفّارک

1636 مسئلۀ ر بر قاتل واجب است: یزترتیب به قتل  ۀفّارک 

د عـالوه بـر   یشته باشد، قاتل باکرا  یسکا شبه عمد، ی ییقتل خطاصورت به  ًۀراگر قاتل مباش -3
عنـوان  بـه  د شصـت روز  یـ است، با ینون منتفکردن بنده اکند و چون آزاد کبنده را آزاد  کیه، ید
ت یـ فیکمـاه بـا آن    اگر نتوانـد دو  .باشد یروز آن متوال کیو  یه سک یرد به نحویفّاره، روزه بگک

 ر شوند. یر را طعام دهد تا سیرد، شصت فقیروزه بگ

 ۀفّـار کنند، قاتل واجـب اسـت   کمقتول، قاتل را عفو  ۀه قتل عمد باشد، اگر ورثک یدر صورت -9
ر را اطعـام  یـ رد و هـم شصـت فق  یگند، هم شصت روز روزه بکبنده آزاد  کیهم  یعنیجمع بدهد، 

 ند. ک

1633 مسئلۀ  قتـل بـر    ۀفّارکاط واجب یت داشته باشند، بنا بر احتکقتل شر کیاگر چند نفر در
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 دام جداگانه واجب است. کهر 

1638 مسئلۀ احساســات و  کیــ، منشــأ تحریردن در زمــان خاصــکــه قصــاص کــ یدر صــورت
د تـا  بینـداز ر یبه تـأخ  راآن م شرع موظف استکن مردم شود، حایر در بیثکو  شدید ۀعواطف و فتن

 قصاص الزم است.  یفتنه برطرف گردد و در هر صورت اجرا

  
 ه و انواع آنید

1632 مسئلۀ از آنهاست:  یکیمت یا قیز یشش چاین از  یکیمرد مسلمان آزاد،  ۀید 

 یان نـر و مـادّه فرقـ   ید شتر بزرگ و پنج سال آن تمام باشد اگرچه میدر قتل عمد با ؛صد شتر -3
 ت نر باشد. بهتر اس یول ،ستین

 د. نو بهتر است نر باششده باشد شان تمام پنج ساله کات شتر، یبا همان خصوص ؛ست گاویدو -9

 ست. یاستحباب، در گوسفند الزم ن جهتو دو از  کی یط بندهایشرا ؛هزار گوسفند -1

 91 یمثقـال معمـول   -جـده نخـود اسـت   یه هر مثقـال آن ه کدار هکس یطال یهزار مثقال شرع -1
 یگرم است و هر گرم (156/1نخود و برابر با ) 38 یو مثقال شرع (گرم 608/1است و برابر )نخود 

 است. « سوت»گرم  یلیبرابر با هزار م

 و احـوط  -گـرم اسـت   (132/9دار و برابـر ) هکس ۀنخود نقر (6/39هر درهم ) -درهم ده هزار -5
متر نباشد کباشد و  کوکمس یطالنار یمت هزار دیبرابر با ق کوکمس ۀده هزار درهم نقرآنست که 

 نشود.  کاط ترین احتیا و

خواهـد حلـه بدهـد، از    یاگـر مـ  آنست کـه   ه هر حله دو پارچه است و احوطکست حله یدو -6
 گذشته معمول بوده است.  یه در زمانهاکمن باشد یمعروف  یهاحله

1680 مسئلۀ  گران، یا دیخون  یّر است و ولیگانه مخن اصول ششیدام از اکقاتل در دادن هر
 ند. ک یدهد خودداریه میدعنوان به ه کحق ندارد از گرفتن آنچه 

1683 مسئلۀ راآن متیبخواهد قگانه از اصول شش کیهر  یقاتل اگر به جا که آنست یاقو 
گر را گاو یه را شتر و نصف دیند مثالً نصف دکق یان آنها تلفیند و اگر بخواهد مکیت میفاکبدهد 
عنـوان  بـه  و صـلح،   یدر صـورت تراضـ   -مت بدهدیگر را قیصف دشتر و ن راآن از یا نصفیبدهد 

 است.  یافکآنست که  اظهر -مت باشدیق

1689 مسئلۀ قتل مرد است.  ۀیبنا بر مشهور، نصف د -یا ذمّیمسلم  -قتل زن ۀید 

1681 مسئلۀ ۀنقـر  (گـرم  1/3211برابـر بـا)   -افر اهل ذمّه، هشتصد درهـم کمرد  کیامل ک ۀید 
 ۀیـ برابـر بـا د   یافر ذمّـ ک ۀید شده باشد دیداد ذمّه قراره در متن قک یمگر در صورت ،است -دارهکس

افر از اهل ذمّه بنا کزن  ۀید .آن قرارداد را معتبر بداند یمصالح به علت یاست و نظام اسالم انمسلم
ه بپردازد یدعنوان به د آن مقدار را ین قتلش باشد، بای. اگر قاتل مسلمان و اولآنست به مشهور نصف

افر کشود و یمسلم، از قاتل قصاص م ۀیمقدار د ۀرده با پرداخت اضافکل عادت دوّم چون قاتبار و 
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ه یـ شـته شـد، د  کاگـر   یول ،حرام است یشتن وکشت و کتوان یل نمیرا اگر چه بدون دل یر ذمّیغ
 ندارد. 

1681 مسئلۀ  واقع شود،  -الحجّهذیقعده و یمحرم، رجب، ذ -حرام یهااز ماه یکیاگر قتل در
اسـت   همچنـین  رد،یـ حـرام روزه بگ  یهاد در ماهیز باین یود و دو ماه متوالشیه اضافه میسوم دکی

 ه واقع شده باشد. کاگر قتل در حرم م

1685 مسئلۀ ظـرف مـدّت سـه     ییقتل خطـا  ۀیشود و دیسال پرداخت م کیقتل عمد در  ۀید
شبه عمد را در دو سال و در دو قسط پرداخت  ۀیشود و دیالظاهر در سه قسط پرداخت م یسال، عل

است و  یه زمان توافق و تراضکبل ،ستیت نیو مبدأ سال، زمان جنا آنست تینند و احوط رعاکیم
ا اقسـاط  یـ نقـد  صـورت  بـه   ه رایـ تواننـد بـا توافـق، د   یمقتول مـ  یاین موارد، ورثه و اولیا یدر تمام

 نند. کپرداخت  یادتریز

1686 مسئلۀ شـود،  یجام ممقتول با قاتل، ان ۀه و مقدار آن با توافق ورثیدر قتل عمد، انتخاب د
ن یـ ده باشـند در ا یرده بـه توافـق رسـ   که شرع مشخّص کگانه همان اصول شش یقبالً رو مگر آنکه

از اصـول  دام کـ ه، هـر  یـ د ۀو شـبه عمـد، دهنـد    ییدر قتـل خطـا   یول .صورت انتخاب با قاتل است
 راآن مـت ینـد و ق کاز آنهـا را انتخـاب    یکـ یتواند یز میتواند بدهد و نیه بخواهد مکگانه را شش

 بپردازد. 

1683 مسئلۀ یزیاز آن شش چ کیمتر از هر کا یشتر یب یزیتوانند به چیمقتول و قاتل م ۀورث 
 گر به توافق برسند. یدکیر شد، با که ذک

  
 بدن یاعضا ۀیا دیقصاص 

1688 مسئلۀ ز است، مشروط یجاد جراحت در آن، قصاص جایبدن انسان و ا یدن اعضایدر بر
م شرع جـامع  کحا ۀاجازاالحوط با ینشود و عل یروادهیه زکنترل باشد و دقت شود کقابل  آنکهبر 
 رند. یه بگین نباشد، دکنترل ممکط انجام شود و اگر یشرا

1682 مسئلۀ ه کـ  یه هر عضوکن است یبدن انسان ا یاصل یاعضا ۀیدر د یلّک ۀزان و ضابطیم
از  یکـ ی یعنـ ی ؛امل استک ۀین بردن آن موجب دیدن و از بی، بریفرد است مانند زبان و آلت تناسل

ه کـ  ین. هـر عضـو اصـل   یطـرف  یمت آنها با توافق و تراضـ یا قیقتل گفته شد  ۀیه در دک یزیشش چ
ن بردن یامل و از بک ۀین بردن جفت آنها دیا از بیدن یجفت باشد مانند دست، پا، چشم و گوش، بر

چـپ باشـد،    ۀضـ یه بکـ  یضه در صورتیدن بیدر بر یول .امل استک ۀیاز آنها موجب نصف د یکی
 یولـ  ،املک ۀیدن هر دو لب، دیه؛ در بریسوم دکیراست باشد  ۀضیه بک یه و در صورتیسوّم ددو

 ۀیـ د کدن هـر دو پلـ  یـ امـل؛ در بر ک ۀیسوم دن دوییدن لب پایه و در بریدن لب باال نصف دیدر بر
سـوم  کی ییباال به تنها کها، پلکاز پل یکیدن یامل است و در برک ۀیه نصف دکچشم  کیامل ک
لب و  کیدن یاط در بریاگرچه احت ،چشم الزم است کی ۀینصف د ینییدر پا یول ،چشم کی ۀید
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ان صورت یم یه فرقیم دکامل انسان است و در حک ۀینصف د ی، مصالحه براکضه و دو پلیب کی
 ر عمد آن وجود ندارد. یعمد و غ

1620 مسئلۀ قتل است:  ۀیز مانند دیچند چ ۀید 

د نصف ینند باکور کا یاز آنها را درآورند  یکی. اگر نندکور کا یرا درآورند  یسکدو چشم  -3
چشـم   کیـ ، یر ارادیـ غ یاا به جهـت حادثـه  یبر حسب خلقت  یسکاگر  یول ،قتل را بپردازند ۀید
 کامل الزم است و اگر چهار پلـ ک ۀیچشم، د کیردن همان کور کا یدرآوردن  یشتر ندارد، برایب

ه و احـوط  یـ را ببرنـد، نصـف د   کام است و اگر دو پلـ ه تمیرا ببرند، بنا بر مشهور د یسکدو چشم 
 مصالحه است. 

و خـوب شـدن    ید بهبـود ینند و امکر ک یلّکطور به ا آنها رایخ ببرند یرا از ب یسکدو گوش  -9
 کیـ نرمه  اگر .قتل را بدهند ۀید نصف دینند، باکر کا یاز آنها را ببرند  یکیهم نداشته باشد و اگر 

د به یگوش را ببرند با کی ۀاز نرم یگوش و اگر مقدار کی ۀیسوم دکید یرا ببرند با یسکگوش 
 نند. که پرداخت یده شده به تمام نرمه، دینسبت بر

را نفهمـد و   ییبـو  یلّکطور به هکنند ک یارکا یرا ببرند و  یسک ینیب ۀنرم یا تمامی ینیتمام ب -1
 ن رفته باشد. ید خوب شدن هم از بیام

نسبت  األحوطعلیاز زبان را ببرند،  یاگر قسمت یول ،خ ببرندیست از بیالل نه کرا  یسکزبان  -1
سـت  یدن زبان در مخارج حروف بیدر اثر بر یاگر نقص همچنین .زبان بسنجندهمۀ آن قسمت را به 

 گانـه سـت و هشـت  یامل انسان را به حروف بک ۀید یعنی ،نندکمحاسبه  راآن دا شود،یگانه پو هشت
دن و بعـد از آن در مخـارج   یـ ه در دو حالـت قبـل از بر  کـ  ینند و در صورتکم یقست یمساوطور به

ه کـ ن اسـت  یـ م بـا توجّـه بـه ا   کـ ن حیـ نند و اکگر مصالحه یدا شده باشد، با همدیپ یحروف، تفاوت
ط و یاست و در تقسـ  یم زبان عربیست و هشت حرف است و اصل در تقسیب یحروف در زبان عرب

سـت و اگـر زبـان آدم الل را    یر آنها نیو غ کف و سبین حروف خفایم یم مخارج حروف فرقیتقس
زبان او همۀ ببرند، آن قسمت را نسبت به  راآن از یقتل را بدهند و اگر قسمت ۀیسوم دکید یببرند با

 نند. کبسنجند و حساب 

 ه شش عددکدهان  یدام از دوازده دندان جلوکهر  ۀید ؛ن ببرندیرا از ب یسک یتمام دندانها -5
دار و هکسـ  یطـال  (جـده نخـود  ی)ه ین است، پنجاه مثقال شرعییآنها در باال و شش عدد آنها در پا

سـت و پـنج مثقـال    یدهـان ب  یدام از شـانزده دنـدان عقبـ   کهر  ۀیدار است و دهکس ۀقرپانصد درهم ن
 دار است. هکس ۀست و پنجاه درهم نقریا دویدار هکس یطال یشرع

آنسـت   عمل شود و احوطپیش  مسئلۀاز آنها را ببرند مطابق  یکیر اگ ؛را ببرند یسکدو لب  -6
 نند. که توافق و مصالحه یبر نصف دکه 

 ،دیـ گـر نرو یزد و دیـ ا سـر او بر یـ ش یتمام ر یه موکب برسانند یصدمه و آس یطور یسکبر  -3
 ه را بدهند. یسوم دکید ید، بایرا بتراشند و دوباره برو یسک یاگر با زور رو یول
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د یـ ننـد با کدسـت او را قطـع    کیـ اگـر   یولـ  ؛نندکا باالتر قطع یرا از مچ  یسکر دو دست ه -8
 قتل را بدهند.  ۀینصف د

هـر بنـد    ۀیـ دهم قتل اسـت و د کیهر انگشت  ۀید ؛خ ببرندیرا از ب یسکهر ده انگشت دست  -2
 نصف انگشت است.  ،هر بند ۀیانگشت و در انگشت شست د ۀیسوّم دکیانگشت 

هر انگشـت   ۀید ؛او را ببرند یپاها یانگشتهاهمۀ ا یا باالتر و یرا از مَفصل  یسک یو پاهر د -30
 دهم قتل است. کی

 چ وجه خوب نشود. یند و به هیه اصالً نتواند بنشکنند کبش یرا طور یسکپشت  -33

 ن برود و برنگردد. یه عقل او از بکب برسانند یآس یسکبه  یطور -39

 گر برنگردد. ین برود و دیه صدا و نطق او از بکبرسانند  بیآس یسکبه  یطور -31

 خ ببرند. یدو ران انسان را از ب -31

ـ  یاگـر آلـت مردانگـ    یولـ  ؛شـتر ببرنـد  یا بیـ گـاه  مرد را از ختنه یآلت تناسل -35 ن را ببرنـد،  یعِنّ
 د بدهند. یامل را باک ۀیسوّم دکی

عمل پیش  مسئلۀن ببرند، مطابق یاز آنها را از ب یکیاگر  یول ،ن ببرندیرا از ب یمرد یهاضهیب -36
 نند. که توافق و مصالحه یبر نصف دکه  آنست نند و احوطک

 ن ببَرند. یببُرند و از ب یلّکطور به و فرج زن را یآلت زنانگ -33

 زن را بدهند.  کی ۀید نصف دیاز آنها را ببرند با یکیاگر  یول ؛را ببرند یدو پستان زن -38

ا مـدفوع خـود را   یـ ادرار  یچ وجـه نتوانـد جلـو   یه به هـ کنند کب وارد یآس یطور یسکبه  -32
 رد. یبگ

 نند. کقطع  یلّکطور به را یسکنخاع  -90

افضا شده باشـد   یاجنب وسیلۀبه اگر  .شود یکیض او یمخرج بول و ح یعنی ،افضا شود یزن -93
 یکـ یاگر به سـبب نزد یول ،به او بدهد املک ۀید دیگر، باید وسیلۀبه ا یردن ک یکینزد وسیلۀبه چه 
اگر  یول ،ستیالزم ن یزیه بعد از بلوغ باشد، بر شوهر چک یردن شوهر افضا شده باشد در صورتک

بـه حالـت اول    یکات پزشـ یـ اگـر بـا عمل   .بـا طـالق جـدا شـود    آنست که  احوط ،قبل از بلوغ باشد
د بدهد یامل است باک ۀیه دکافضا را  ۀیه و دیاگرچه مهر ،بازگردد، ازدواج مجدد با او بالمانع است

 آنسـت  اطیـ رده باشد، احتکهم ازدواج  یگریس دکو اگر آن زن پس از طالق و خروج از عدّه با 
 او را تا آخر عمر بپردازد.  ۀنفق ،نندهکافضا که 

1623 مسئلۀ یکـ یض او را یمخرج بول و حـ  یعنیند، کراه افضا کرا با ا یزن یاجنب یاگر مرد 
ار کـ ن یـ ل خود تن بـه ا ید بپردازد و هم مهرالمثل او را بدهد و اگر زن با میا باامل رک ۀیند، هم دک

راه واقع شود عالوه کره باشد و مورد اکاگر زن با .د بپردازدیه را باید تنها دنداشته باشراه کا بدهد و
 ،مـل اک ۀیـ ره نباشـد عـالوه بـر د   کم د بدهد و اگریارت را هم باکب« اَرش»امل و مهرالمثل، ک ۀیبر د

 د بدهد. یارت را باکارش ب
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1629 مسئلۀ  عاقله است.  ۀعهد ره بیه و دیر بالغ باشد، مهریننده غکاگر افضا 

1621 مسئلۀ  مصالحه  خود بازگشت، احوط ۀیافت و به حالت اولیاگر پس از افضا محل بهبود
 است. 

1621 مسئلۀ  ب گرددکگفته شد مرت 1623 مسئلۀه در ک ییتهایاز جنا یکیش از یب یسکاگر، 
ور کـ ن بـرود و هـم   یاو از بـ  یه هم صـدا کند کوارد  یاضربه یسکالً اگر به مث .شودیرار مکه تید

 د به او بدهد. یامل باک ۀیر، سه دکشود و هم 

1625 مسئلۀ  ه از یـ دچنانچـه   اسـت و  یامـل قتـل مسـاو   کدیـۀ  سـوم  یـک مرد تا دیۀ  زن بادیۀ
 ه است. یت امامن از متفرّدایابد و اییمرد تنزّل مدیۀ  زن به نصفدیۀ  شتر باشد،یقتل بدیۀ  سومکی

1626 مسئلۀ  ه بـه اسـتخوان   ک یامل ببرد طورکطور به را یسکگوشت هر دو باسن  یسکاگر
ه یـ د دیـ ده شده بایمساحت بر ۀانداز ببرد به نسبت راآن از ید بدهد و اگر مقداریامل باکدیۀ  برسد

 ست. ین یان زن و مرد فرقین جهت میند و در اکپرداخت 

1623 مسئلۀ رد و یـ قـرار گ  ی، همانها مورد عمل جرّاحـ باسن یده شدن گوشتهایاگر پس از بر
 د بپردازد. یمتها را باینماند، تفاوت ق یت باقیاز آن جنا یاثر

1628 مسئلۀ قطـع دیـۀ   دارد، دو سـوّم  ینـ یمعدیـۀ   هکـ  یردن هر عضـو کشل و فلج دیۀ  مقدار 
د بـه  یـ با راآن قطـع عضـو سـالم   دیـۀ  سوم یکنند، کرا قطع  یسکعضو شل و فلج چنانچه  و آنست

 ازند. مصدوم بپرد

1622 مسئلۀ  ن برود و هم یراه رفتن او از ب ییه هم تواناکسته شود کش یطوربه مر انسانکاگر
 امل انسان را بپردازد. کدیۀ  د دوین عمل بایب اکردن، مرتک یکینزد

1300 مسئلۀ ت قاعده و خون او یه وضعکبزند  یاآن چنان ضربه یم زن جوانکبه ش یاگر مرد
ن مـدّت بـه   یـ شود، اگـر در ا یمهلت داده م یال به وس کیند، یند و خون نبکزده و فاسد  به همرا 

ن وضـع  یـ ننـد و بـا ا  کیرا بـرده فـرض مـ   او  یعنیاست « ومتکح»باز گردد، در آن  یت عادیوضع
دهنـد و اگـر برنگـردد    یالتفـاوت را بـه او مـ   بـه ننـد و ما کیمـت مـ  ینند و بدون آن هم قکیمت میق

 دهند. یامل را به او مکدیۀ سوم یک

1303 مسئلۀ ا نـه،  یـ ن رفتـه  یاز بـ  زن ۀدن و قاعدیت خون دی، وضعاینکه ختالف دردر موارد ا
نان حاصل شود یار است. اگر از ابتدا با گفتن آنان اطمکن یص، اهل خبره و متخصص ایمرجع تشخ

د بدهـد و اگـر اهـل خبـره و     یـ ه را بایـ سوم دکیند، ضارب یبیت خون نمیه زن به سبب آن جناک
عمـل   پـیش  مسـئلۀ خود آنـان اخـتالف داشـته باشـند، مطـابق      ینکه ا ایمتخصص وجود نداشته باشد 

 شود. یم

1309 مسئلۀ دن او بـه سـبب   یـ ت قاعـده و خـون د  یشود، بر هـم خـوردن وضـع    یاگر زن مدّع
 ند، قول زن با قسمش مقدّم است.کار کان راآن یجان یول ،است یت جانیجنا
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  نیسقط جن دیۀ
1301 مسئلۀ  ب گناه شـده،  کمرتاینکه  ند، عالوه برکه زن حامله سقط کند ک یارک یسکاگر

 ر است: یآن به شرح زدیۀ  وم به اسالم باشد،کن آزاد و محیه آن جنک یدر صورت

 دار است. هکس یطال یست مثقال شرعیآن بدیۀ  نطفه باشد،صورت به  نیاگر جن -3

 دار است. هکس یطال یآن چهل مثقال شرعدیۀ  باشد -بسته خونِ -«عَلقه»اگر  -9

 دار است. هکس یطال یآن شصت مثقال شرعدیۀ  باشد -پاره گوشت کی -«مُضغه»اگر  -1

 دار است. هکس یطال یآن هشتاد مثقال شرعدیۀ  استخوان شده باشد،صورت به  اگر -1

آن دیـۀ   هنوز روح نداشته باشـد،  یل گرفته باشد ولکده و شییاستخوان گوشت رو یاگر رو -5
 دار است. هکس یطال یصد مثقال شرعکی

 یطـال  یهـزار مثقـال شـرع    کیـ او دیـۀ   ن پسـر باشـد  یده شده و آن جنـ یاگر روح در آن دم -6
ن یـ دار اسـت و در ا هکسـ  یطـال  یاو پانصد مثقـال شـرع  دیۀ  ن دختر باشدیدار است و اگر جنهکس

 ن است. یجن ۀنندکساقط  ۀعهداط واجب بر یقتل هم بنا بر احت ۀفّارکصورت 

1301 مسئلۀ سـت روزه  ی، هشتاد روزه علقـه، صـد و ب  دشومین چهل روزه، نطفه محسوب یجن
 امل را دارد. کانسان دیۀ  امل الخلقه بوده وکمضغه و اگر چهار ماهه است 

1305 مسئلۀ  ننـده اسـت و اگـر    کسـاقط   ۀعهـد ن در صورت عمد و شبه عمد بر یسقط جندیۀ
سـاقط   ۀعاقلـ  ۀعهدآن بر دیۀ  ده شده باشد،ین صورت اگر روح در آن دمیحض باشد در اخطای م

سـت و  یال نکاز اشـ  یده نشده باشد ثبوت آن بر عاقله خـال ین است و اگر روح در آن دمیجن ۀنندک
و  یمحض است فعل صب یم خطأکنند و در حکو تصالح  یدم با عاقله تراض یولآنست که  احوط

 مجنون. 

1306 مسئلۀ  مسئلۀاو را مطابق دیۀ  دین او سقط شود بایه جنکند ک یارک عمداًاگر زن باردار 
 ۀبـرد و اگـر ورثـ   یه ارث نمین دیقاتل است از ااینکه  لین بدهد و خود زن به دلینج ۀبه ورث 1301
قتـل را   ۀفّـار کده شـده،  یه روح در آن دمک ینیشود منتها در جنیه ساقط مید ،نندکن او را عفو یجن

 د بدهد. یاط بایهم بنا بر احت

1303 مسئلۀ  د ی، بان منجر شودیشته شدن جنکشتن آن زن به کشد وکزن حامله را ب یسکاگر
 بپردازد.  1301 مسئلۀن را مطابق یجندیۀ  خود زندیۀ  عالوه بر

1308 مسئلۀ  انجـام دهـد و آن زن مسـلمان شـده و      یتیافر جنـا کنسبت به زن باردار  یسکاگر
ه آن کـ  ید بپـردازد و در صـورت  یبا 1301 مسئلۀن مسلمان را مطابق یجندیۀ  ،یند، جانکن یسقط جن

رده باشـد بهتـر اسـت تصـالح و     کـ د مسـلمان شـده و سـقط    بوده و بع یت، حربیزن موقع وقوع جنا
 نند. ک یتراض

1302 مسئلۀ اگرچه روح در آن  ،ندکاش را سقط ست بچّهیز نیاز زنا باردار است، جا یاگر زن
 ۀیجمع، د ۀفّارکد عالوه بر یند باکده شده باشد و سقط یروح در آن دمچنانچه  ده نشده باشد ویدم
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ـ کـ دیـۀ   قن از آن مقـدار یاند قدر متـ عظام فرموده یهااز فق یاگرچه بعض .هم بپردازد راآن  یافر ذمّ
اگـر ولـد    کـه  آنست ین اقوکیو ل -ان شدیب 1681 مسئلۀه در کدار هکس ۀهشتصد درهم نقر -است

ه وارث کـ اسـت   یمسلم را داشته باشد و مصرف آن مصرف ارثـ دیۀ  م مسلم باشد همانکزنا در ح
 ط برسد. یه جامع شرایبت به فقیدر زمان غ ای امام معصومدست به د یندارد و با

1330 مسئلۀ   اگر زن از زنا باردار شده باشد و بر سالمت جان خود بترسد و مردد شود، در امـر
آنست  ر است و مورد از موارد اهم و مهم است اظهریه از زنا داک یان حفظ جان مادر و جان بچّهیب

رده باشد و در هـر صـورت   کزن توبه  حفظ جان مادر اهم است و اسقاط بالمانع، مخصوصاً اگرکه 
 د پرداخت شود. یبا 1301 مسئلۀترتیب به ه ید

  
 جراحات ۀید

1333 مسئلۀ  شـتر بـه مجـروح     کیـ د یـ ند باکرا پاره  یا صورت مسلمانیپوست سر  یسکاگر
از  یادیـ اگر مقدار ز .د دو شتر به او بدهدیببرد، با راآن هم از یده و قدریاگر به گوشت رس .بدهد

د چهـار  یـ اسـتخوان برسـد، با   یرو کناز ۀاگر به پرد .بدهد ید سه شتر به ویند باکه گوشت را پار
ند، کد پنج شتر به او بدهد و اگـر اسـتخوان بشـ   یان و ظاهر شود بایاگر استخوان نما .شتر به او بدهد

مغز  ۀاگر به پرد .د پانزده شتر بدهدیجا شود، بااستخوان جابه یاز اجزا یاگر بعض .د ده شتر بدهدیبا
ه مقصـود از  کبل ،ت نداردیخصوصدر اینجا شتر آنست که  سه شتر بدهد و اظهروید سیسر برسد با

ا یـ گر مانند طـال، نقـره   یه را از اقسام دیتواند دیم هدهنددیه لذا .امل استکدیۀ  صدمکیشتر  کی
 ند. کبهتر است شتر را انتخاب  یول ،ندکمت آنها انتخاب یق

1339 مسئلۀ  ه صورت ک یطوربهبزند  یگریز دیا چی، لگد یلیس یشخصصورت به  یسکاگر
، بـه او  سـت گـرم طال  381/5ه معـادل  کـ دار هکسـ  یطال یم شرعیمثقال و ن کید یاو سرخ شود، با

اه یگـرم طـال و اگـر سـ     168/30دار معـادل  هکس یطال ید سه مثقال شرعوبود شکاگر سبز و  .بدهد
 یاگـر جـا   .به او بدهـد  ستگرم طال 316/90ه معادلکدار هکس یطال ید شش مثقال شرعیشود با

د نصف آنچه را یاه شود بایا سیبود و کا یر از سر و صورت، به سبب زدن، سرخ یغ یسکگر بدن ید
 ه گفته شد به او بدهد. ک

  
 ومتکرش و حاَ تفاوت ؛ن نشدهییه تعیه دک یم مواردکح

1331 مسئلۀ طـرف شـارع    از اگرشود، وارد  یبدن آدم یاز اعضا یکیبر  یتیه جناک یموارد
از  یادیـ مـوارد ز  .نامنـد یمـ « هیـ د» راآن هکـ ن مقدّر شده است یمعصورت به  یزیآن مورد چ یبرا
آنهـا  همـۀ   در مـورد س بخواهـد  کـ آنها نبود و هر همۀ شامل  یول ،ان شدیگذشته ب مسائلات در ید

 یبـرا  یخاصـ  زیاز طرف شارع چ اما اگر .ندکمراجعه  یمفصّل فقه یتابهاکد به یند باکدا یاطالع پ
 یبعضـ «. ومـت کح» ینند و گـاه کیر میتعب« اَرش»به از آن  یه گاهکر نشده است ین و تقدییآن تع
ه کـ است  ییومت در جاکاند حو گفته اندفرق گذاشتهها یاست، بعض یکیاز هر دو  منظوراند گفته
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وب یالم و معمت سیه اگر بنده و قابل فروش بود، تفاوت قکنند کند او را عبد فرض کم کم حکحا
، نقـص در نظـر گرفتـه    ارشدر امـا   .امل انسان بپـردازد ک ۀین نسبت از دیبه هم ،شدیبه چه نسبت م

ومت شامل صلح هـم  کاند حز گفتهیها نیبعض .نندکقابل فروش فرض  او را عبدِشود بدون اینکه می
 شود. یشامل صلح نممعین است و ارش  یباشد ول یقهرحتی اگر صلحِ  شودیم

1331 مسئلۀ کیـ ات بـر اطـراف بـه    یـ ومـت در بـاب جنا  کارش و ح کـه  آنست و اظهر یواق 
ول بـه  کـ ار هـر دو مو یر و وارد است و اختیم شرع عادل، خبکحا ۀعهدن آن بر ییمعناست و چون تع

دهـد  یوب را دسـتور مـ  یـ مت سـالم و مع یان قیند، تفاوت مکن یاگر بخواهد ارش مع ؛است ینظر و
ون تومـان ارزش داشـت و   یـ لیش ده معبد بـود و قابـل فـروش و سـالم    ه یعل یبپردازند مثالً اگر مجن

ه یعل یامل است به مجنکدیۀ پنجم یکه کون یلیداد دو میون تومان، دستور میلیش هشت ممجروح
د و یــدیت را مــیــرد و نــوع جناکــیت را مشــاهده مــیــرد، جناکــومــت کپرداخــت شــود و اگــر ح

رد و مطـابق  کـ یسـه مـ  یبـا مـوارد مشـابه مقا    راآن و ردهکمالحظه  راآن ۀانداز ات و قدر ویخصوص
 داد. یم مکاش حیص و خبرگیتشخ

   
 اتیقصاص و د ۀمتفرّق مسائل

1335 مسئلۀ  را بدهند، همان عُصـبه و مـردان عاقـل و     ییقتل خطادیۀ  دیه باکمقصود از عاقله
در، پدربزرگها، پ زادگان،ادگان، عمو، عموزمانند برادران، برادر ند،ستهقاتل  یشان پدریبالغ از خو

 یولـ  ،ر مصالحه استیاط مستحب در سه مورد اخیاگرچه احت ؛ن روندییاوالد و اوالد آنها هر چه پا
فّار اگرچه اهل ذمّه باشـند، جـزء عاقلـه    کها و وانهیها، دبچّه ، -یلّکطور به -و زنان یشان مادریخو
 باشند. ینم

1336 مسئلۀ م شـرع اسـت و در   کحـا  ۀعهـد ه اطـاً بـ  یاز عاقله، احت کیو سهم هر  اندازه نییتع
رد و با توجّـه بـه   کن خواهند یین منطقه تعیبه آن، عدول مؤمن یان دسترسکا عدم امیصورت نبودن 
تر از نظر مراتـب موجـود هسـتند مـثالً پـدر و      کین اگر افراد نزدیشوند، بنابراین مییمراتب ارث تع
ن نباشـند،  کبه قاتـل مـتم   کیافراد نزدرسد و اگر یبزرگ و برادر نمگر نوبت به پدریفرزند دارد د
ا در صـورت داشـتن   یشود و اگر قاتل عاقله نداشته باشد یبعد گذاشته م ۀطبق ۀعهده به یپرداخت د

 ت المال بپردازند. ید از بیه را بپردازد و اگر او هم نتواند باید دین نباشد خود قاتل باکمتم

1333 مسئلۀ دیـۀ   د خـود او یبا ییر صورت تواناه دکبل ،اگر قاتل از اهل ذمّه باشد عاقله ندارد
 شود. یت المال پرداخت میرا بدهد و اگر نتواند از ب ییقتل خطا

1338 مسئلۀ  ر شده، یتعب« موضحه»ات از آنها به یه در رواک ییخطا یقطع اعضا و جراحتهادیۀ
 ییخطا یقطع اعضا و جراحتهادیۀ  نیاست، بنابرا ییامل قتل خطاکدیۀ  ستمیبکیپنج شتر به مقدار 

 یسـ کمتر باشـد، از  کشود و اگر یشتر باشد، از عاقله گرفته میا بیامل کدیۀ  ستمیبکیبه مقدار  اگر
 افت شود. یرده درکه جراحت را وارد ک
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1332 مسئلۀ  ه را از مـال  یست دیبه او ن یرده و دسترسکدر قتل عمد و شبه عمد اگر قاتل فرار
رند و اگر آنها هم یگیشان او میخو ت مراتب ارث ازیدارند و اگر مال ندارد با رعایخود قاتل بر م

 شود. ین پرداخت میت المال مسلمیندارند از ب

1390 مسئلۀ  ه کـ بزنـد   یلیا بـه او سـ  یـ بزنـد و   یاا به او ضربهیند کرا مجروح  یسکاگر انسان
 یوانه را طوریا دیاگر بچّه  یول ،ده بدهدیب دید به خود آسیبا راآندیۀ  اه شود،یبود و سرخ و سک

وانـه برسـاند و   یا دیـ به مصرف بچّه  یبدهد تا ول یشرع یّد به ولیه را بایجب شود، ده وایه دکبزند 
گر بچّه بدهد و به خود پدر ید به ورثه دیبچّه را بادیۀ  ،ردیه بمکبزند  یا مادر، بچّه را طوریاگر پدر 

 رسد. یه نمیاز د یزیه قاتل است چکا مادر چون ی

1393 مسئلۀ  رسد و از یاو م یهایاول به بده ۀر درجاو محسوب شده و د ۀکترجزء  مقتولدیۀ
شـود و زن و شـوهر هـم سـهم     یم مین ورثه تقسیمانده ب یاو و باق یتهایسوّم به وصکیمانده،  یباق

 ،برنـد یه از پدر جدا هستند از آن ارث نمک یبرند و در هر صورت برادر و خواهر مادریخود را م
در  اگرچـه  ،ه مشهور گفته انـد کبرند، همان طور یه ارث نمیاز د یشان مادریاز خو کیچ یه هکبل
 است. ر بهتو مصالحه با آنان  ی، جلب تراضیر خواهر و برادر مادریغ

1399 مسئلۀ همـۀ  مقتـول بـه تعـداد    دیۀ  باشند کیشر یفرد ییدر قتل خطا یاگر افراد متعدد
 یاهباشد مثالً عـدّ  کیشود و اگر خود مقتول هم در قتل خودش شریم میدر قتل تقس کیافراد شر

ن آنان قرار داشـته باشـد و ناگهـان    یباشند و خود مقتول هم در ب یا ساختمانیوار یب دیدر حال تخر
شـمرده   یدام از آنـان مسـبب اصـل   کـ چ یشته شود و هکاز آنان  یکیزد و یا ساختمان فرو بریوار ید

سـر  که یـ وع دسهم او از مجمـ  ۀبه اندازشود و یه در نظر گرفته میم دینشود، سهم مقتول هم در تقس
 پردازند. یمقتول م ۀدر قتل، به ورث کیافراد شر ۀعاقل راآن یشود و مابقیم

1391 مسئلۀ  طـور  بـه  شنا، در حال آمـوزش شـنا،   یبا دستور مربّ یا شخص بالغیاگر بچّه نابالغ
 یشنا مستند باشد، مربـ یا مقررات، به مربین اتفاق در نظر عرف یه اک یغرق شود، در صورت یاتفاق

 ه غرق شده است. کاست  یشخص ۀیضامن د

1391 مسئلۀ  ه روح در آن کـ اسـت   یاملکـ ن یجندیۀ  ت مسلمان آزاد مانندیم یقطع اعضادیۀ
ر از یـ غ یارکـ ا یـ نند کمش را پاره کا شیرا سر ببرند  یمسلمان ۀن اگر جنازیده نشده است، بنابرایدم
 یصـد مثقـال شـرع   کید یـ مـرد، با یماند و مین سبب زنده نمیه اگر زنده بود به اکنها انجام دهند یا

 خود اوست. دیۀ  او به نسبت یدن اعضایبردیۀ  بدهند و -گرم طال 115/6 -دارهکس یطال

1395 مسئلۀ د یـ ه باکـ بل ،رسـد یاو نم ۀشود به ورثیت واجب میت بر میه از باب جناک یاهید
 شود.  تیشخص م یرات برایا صدقات و خیصرف حجّ 

1396 مسئلۀ ه از مقتـول ارث  کـ هسـتند   یسـان که حـقّ قصـاص دارنـد،    کمقتول  یایا اولی یول
ت کشـر  همچنـین  .برنـد یه ارث مـ یـ ه حقّ قصاص ندارند اگرچه از دکر از زن و شوهر یبرند، غیم

ه کـ  یه وقتـ کبل ،ستیال نکاز اش یدر حقّ قصاص خال یخواهر و برادر مادر ی، حتّیشان مادریخو
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حـقّ قصـاص محـروم    ه محـروم شـدند، از   یـ از ارث د یو برادر و خواهر مـادر  یشاوندان مادریخو
و  3حقّ قصـاص نـدارد   یلّکطور به زن که شودیظاهر م تیبات اهلیروا یشوند و از بعضیم

حـقّ قصـاص محـدودتر شـود      ۀت شود مطلوب است و هرچه دامنیاط رعایدر باب خون هرچه احت
 بهتر است. 

1393 مسئلۀ ب یآسـ  یسـ کوان بـر  یـ ه آن حکـ ند ک یارکاست اگر  یوانیه سوار بر حک یسک
صدمه بزند،  یگریا دیبش کوان بر رایه آن حکند ک یارک یگریز اگر دی، ضامن است و نندکوارد 
 است.  9ضامن

1398 مسئلۀ  کت بـوده و در ملـ  یـ که قابـل مل کـ  یا حـرام گوشـت  یـ وان حالل یبه ح یسکاگر 
ان یمت مید تفاوت قیوان را ببرد، بایاز بدن ح ییا جایوارد سازد  یبیاست و ارزش دارد آس یگرید
ش د بـه صـاحب  یـ با راآن متین برود، تمام قیش بپردازد و اگر از بوب را به صاحبیعوان سالم و میح

وان زنـده و ذبـح   یـ مـت ح یتواند تفاوت قیوان میند، صاحب حک یوان را ذبح شرعیاگر ح .بپردازد
وان را بخواهـد بنـا بـر    یـ حهمۀ مت یند و قکنظر وان ذبح شده صرفیرد و اگر از حیشده را از او بگ

 ند. کت او را جلب ید رضایننده باک اط ذبحیاحت

1392 مسئلۀ  مت است. یشته ضامن قک آنکه، فتدیمت بیوان از قیشتن، حکاگر با ذبح و 

1310 مسئلۀ یارکسـگ شـ   یسک، اگر یات اسالمیاز روا یمطابق نظر مشهور و مدلول تعداد 
اسـت بـه    یمثقـال معمـول   کیـ ست و یه معادل بکدار هکس ۀد چهل درهم نقریند، باکرا تلف  یسک

ز، یـ سـگ گلـه ن   یدار و براهکس ۀست درهم نقریا باغ، بیسگ محافظ خانه  یبدهد، براصاحب آن 
گوسفند  کی 1ریبصیت ابیمطابق رواآنست که  دار به صاحبش بدهد و اظهرهکس ۀست درهم نقریب

شود به صاحبش بدهـد،  یه ده من مکز گندم یفقَ کیسگ محافظ مزرعه  یبه صاحبش بدهد و برا
مـت  یر باشد، همان قین مقادیش از ایها بگس یمت معمولین موارد اگر قیاهمۀ ه در ک آنست اظهر

 نند. کمتر باشد با هم مصالحه کرا بدهد و اگر 

1313 مسئلۀ  راآن متیننده قکند، تلف کتلف  را یافر ذمّکمتعلّق به  کخمر و خو یسکاگر 
 دانند ضامن است. یه حالل مکنزد آنان 

1319 مسئلۀ اند اگر ند، مشهور گفتهکخسارت وارد  یگریبه زراعت و مال د یسکوان یاگر ح
در صـورت   یسـت ولـ  یدر روز ضـامن ن  یولـ  ،وان ضامن خسـارت اسـت  یدر شب باشد، صاحب ح

د یوان را در روز هم اگر باشد، بایح وسیلۀبه وان، خسارت وارد شده یصاحب ح یوتاهکمسامحه و 
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 بپردازد. 

1311 مسئلۀ  ه منفعـت آن  ک یربرساند طو یبیمنفعت است آس یه داراک یوانیبه ح یسکاگر
ن رفته اسـت مـثاًل سـگ آزمـوده را بزنـد و آن سـگ دچـار        ی، ضامن منفعت از بین برود، جانیاز ب

موقت، ضامن منفعـت و در  صورت به  ن رفتن منفعتیشده و ولگرد شود، در صورت از ب یفراموش
 . آنست مت اصلیضامن ق ین رفتن دائمیصورت از ب

1311 مسئلۀ  شـد و پـس از   کز القتل اسـت ب یافر و جاکاو ه اینک را با اعتقاد به یفرد یسکاگر
 فّاره بدهد. کشتن معلوم شود مؤمن بوده واجب است ک



 

 

 
 

 بخش دهم: 

 احکام پزشکی

 
 
 

 در پزشکی 3ضمانت قهری

1315 مسئلۀ ص مـرض  یو از لحاظ تشخ استداراز تخصصها را  یانواع گوناگون کیعلم پزش
هـر   .یع اسـت معالجه، متعـدد و وسـ   یهاوهیمختلف و متناسب با آن امراض و ش یو شناخت داروها

ا یه نتواند مرض ک ین در هر موردیند، بنابراکتواند طبابت یتخصص خود م ۀکی فقط در حوزپزش
مـار دچـار   ید نظـر دهـد و اگـر نظـر داد و بـه معالجـه پرداخـت و ب       یـ ص دهد، نبایتشخرا ی آندارو

 د، ضامن است. یگرد یعوارض سوء و ناراحت

1316 مسئلۀ ند، در صورت اقدام به معالجه اگـر ضـرر و   کاو شرط  یّا ولیمار یبا ب کاگر پزش
اط و دقـت  یـ حاذق بـوده و در معالجـه احت   کست، اگر پزشیضامن ن کض برسد، پزشیبه مر یانیز

ض برسـد، مطـابق   یبـه مـر   یرده باشد و ضررکن یوتاهکز به عمل آورده و در دادن نسخه یالزم را ن
 ست. یشرط ضامن ن

1313 مسئلۀ ف یـ تعر یجمعـ  یرا بـرا  ییداروخه یا صدور مجوز، بدون نوشتن نس کاگر پزش
ه یار خود دارو را تهیمار به اختید است و شخص بیمف بیماریی فالن فالن دارو برا که یدبگویا ند ک
 ست. یضامن ن کد، پزشیآ به وجود یند و بخورد و از آن دارو عوارض سوئک

1318 مسئلۀ د به نظر و دسـتور  مار به جهت اعتمایسد، آن بیبنو ییمار دارویب یبرا کاگر پزش
ن یـ نـد، در ا کیعمل مـ  کن رابطه به دستور پزشیرد و در واقع در ایگیم نمی، خودش تصمکپزش

 کرد، پزشـ یـ ا بمیـ مار برسـد  یبه ب یبیآس کپزش یصورت اگر با مصرف آن داروها به جهت خطا
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 شد. اط به عمل آورده بایرده و در معالجه دقت و احتکشرط عدم ضمان  اینکهمگر  ،ضامن است

1312 مسئلۀ ا آمپـول  یـ ند کز مصرف یمار بدهد و او نیداروها را با دست خود به ب کاگر پزش
داشـته باشـد،    یا عـوارض سـوئ  یـ مار برسد یه ضرر به بک یند، در صورتکق یمار تزریرا خودش به ب

اط و دقّت الزم بـه عمـل آورده   یرده باشد و احتکشرط عدم ضمان  اینکهمگر  ،ضامن است کپزش
 باشد. 

1310 مسئلۀ مـار  یباشد، مثالً ب یع در امر معالجه و مداوا ضروریه تسرکد یش آیپ یطیاگر شرا
مـار  یا اجازه گرفتن از خود بیمارستان و بخش اورژانس قرار گرفته باشد وشرط عدم ضمان و یدر ب

متخصـص باشـد و بـا     کن صـورت اگـر پزشـ   یـ ن نباشـد، در ا کمم یا نبود ولیاو  یهوشیببه خاطر 
 ست. یند، ضامن نکدام به معالجه اطات الزمه اقیت احتیرعا

1313 مسئلۀ رنـد، در  یشرط عـدم ضـمان را نپذ   کاو از پزش یّا ولیمار یه خود بک یدر موارد
 یاولـ  کن باشـد، پزشـ  کـ گـر مم یتـر د کمار به نزد دیا بردن بیمار در خطر نباشد یه جان بک یصورت

خطـر بـوده و مراجعـه بـه      مار دریاگر جان ب یول ،ندکرده و اقدام به معالجه نکمار را رها یتواند بیم
نـد و اگـر متخصـص باشـد و در     کمعالجه او اقدام  ین نباشد واجب است براکگر هم ممید کپزش

 ست. یاط الزم را به عمل آورد، ضامن نیمعالجه دقت و احت

1319 مسئلۀ توسـط   یمارستان و مانند آن و اعـالن عمـوم  یه در مطب، بیبا صِرف نصب اطالع
او  یا ولـ یـ مـار  ید خـود ب یه باکبل ،شودیثابت نم کبودن پزشعام، ضامن نطور ی بهجمع یهارسانه

باشد، در  یناچار به سبب ولو اینکه ،ندکمربوط، قبول  کاز نحوه درمان توسط پزش یپس از آگاه
را مجبـور بـه    او یّض و ولـ یاگـر مـر   یول ،ستیز است و ضمان آور نیجا کن صورت اقدام پزشیا

 ن است. ضام کن صورت پزشینند، در اکقبول شرط 

1311 مسئلۀ رد و یـ جه در معالجه اشتباه صورت گیند و در نتکشگاه خطا یه آزماک یدر موارد
 یین صورت اگر آن خسارات مستند به نقص و نارسایبر آن مترتب شود، در ا یخسارات و عوارض

باشـد، او ضـامن    کشگاه ضامن است و اگر مستند بـه پزشـ  یشگاه باشد، صاحب آزمایدستگاه آزما
ن یـ ه در اکـ رد یـ ار گکـ اط الزم را به یند و دقت و احتکشرط عدم ضمان  کپزش آنکهمگر  ،است

شگاه یرده باشد، صاحب آزماک یاری هم در دستگاه دستکگریاگر شخص د .یستصورت ضامن ن
 ضامن است. 

1311 مسئلۀ  ا یـ به مـادر   یبیر در آن آسین داشته باشد و تأخیاج به عمل سزاریمادر احتچنانچه
ا مـرگ  یـ ب یه آسـ کـ  ی، در صـورت یردبم (ا بچهیمادر آنها )از  یکیر، یخا در اثر تأیبچه وارد سازد 

مگـر   ،مستند باشد، فقط او ضامن است یسکست و اگر به یس ضامن نکیچنباشد، ه یسکمستند به 
 اط الزم را به عمل آورده باشد. یاحت ه ضامن نباشد و در عمل هم دقت وکند کشرط  آنکه

1315 مسئلۀ  ن باشد یننده متخصص و امکند و ختنه کختنه  اش رابچه ،یولاجازۀ با  یسکاگر
ننـده  کرد، ختنـه  یـ بم یا حتـ یـ به بچه برسـد   ین حال ضرریرده باشد و در عکو مطابق معمول ختنه 
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 رده باشد، ضامن است.کا مطابق معمول ختنه نین نباشد یاگر متخصص و ام یول .ستیضامن ن
 

 تلقیح، مسائل و احکام آن 
1316 مسئلۀ ا بـه عبـارت   یـ ننـد  کق یمرد را در رحم زن تزر یمن کهاست  این ح عبارت ازیتلق
ق زن را بـاردار  یـ ن طریـ ننـد و از ا کابزار و آالت خاص وارد رحـم زن   به وسیلۀمرد را  ۀیگر، نطفد

 شود. یان میب یآت مسائله در کحرام است  یحالل و در موارد ین عمل در مواردیسازند. ا

1313 مسئلۀ در رحم همسر خـود   یگرید ۀیلا هر وسیسرنگ  به وسیلۀخود را  یاگر شوهر من
ت زن یاگر با رضـا  لذا .کنندز یزن و شوهر از مقدّمات حرام پرهاینکه  ز است به شرطیند جاکوارد 

اورده و در رحـم زن  ین به وجودآورد، مثالً از راه تماس حرام دست بهل حالل کرا به ش یبوده و من
همان زن و مرد است و با آنان محرم بوده و  ز است و نوزاد او حالل زاده و وابسته بهیند، جاکوارد 
 برد. یشان ارث میاز ا

1318 مسئلۀ ی فرضاً مقدّمات آن حرام باشدنند ولکله وارد رحم زن یمرد را به هر وس یاگر من 
شـود بـدون   ین راه متولّد میه از اک یابچّه یارند، ولکاب مقدّمات حرام گناهکارتبه خاطر اگرچه 

شود و یام و آثار فرزند حالل زاده را دارد، هم محرم مکاحهمۀ ه و متعلّق به آن زن و مرد بود کش
 برد. یهم ارث م

1312 مسئلۀ  زن اجازه بدهـد  خواه  ،است حرام یدر رحم زن اجنب یمرد اجنب یردن منکوارد 
یـا  اجـازه بدهـد    شوهرش خواهدر صورت شوهر داشتن  .باشد ا نداشتهیشوهر داشته باشد  ،ندهد یا

  هم حرام است. ندهد
1350 مسئلۀ  بـه اشـتباه  اگـر   ،ننـد کوارد  یرا در رحـم زن اجنبـ   یمرد اجنب یه منک یصورتدر 

شوهر خودش  یمناینکه  الین زن همسر خودش است و زن هم به خیرده اکیال میباشد مثالً مرد خ
ی ن صورت شرعاً بچّه از مرد صاحب منـ ین گونه نبوده، در ایت داده و بعداً معلوم شود ایاست رضا

 را دارد.  یام فرزندکو آن زن مادرش است و تمام اح یبچّه، صاحب من پدر .و آن زن است

1353 مسئلۀ  ننـد و زن  ک یرا وارد رحـم زن اجنبـ   یمـرد اجنبـ   یعمد منـ از روی علم و  بااگر
 از نظر نسبت دو حالت دارد:  یاند ولردهک یار حرامکشوهر باشد، اگرچه بی وه ویب یاجنب

مـال صـاحب    کودکن صورت بنا بر ظاهر، یدر ا ی معلوم و شناخته شده باشداگر صاحب من -3
اگـر  آنست که  احوط یول ؛یستچون صدق عنوان زنا معلوم ن ،و آن زن هم مادر اوستاست  یمن

شـدند،  یمحـرم مـ  بـه او  ح بـود،  یه اگر عقـد صـح  ک یگریو مردان د یبچّه دختر باشد با صاحب من
شدند، یمحرم مبه او ح بود یر عقد صحه اگک یسانکند و اگر بچّه پسر باشد با مادرش و کازدواج ن
 ند. کازدواج ن

معلـوم   یصاحب من یقرار دهند ول یعلم و آگاه با یرا در رحم زن اجنب یمرد اجنب یاگر من -9
نـد و چـون   کت یـ را رعا« 3»ور در بند کاط مذین صورت بچّه متعلّق به مادر است و احتینباشد، در ا
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 عنا ندارد. ست، الحاق به پدر میمعلوم ن یصاحب من

1359 مسئلۀ ار کدار شود، کنند و بچهدار وارد ی شوهررا در رحم زن اجنب یمرد اجنب یاگر من
 از نظر نسبت سه حالت دارد:  یول ،اندب شدهکمرت یحرام

 یشـود، چـون صـاحب منـ    یبه مادر ملحـق مـ  آنست که  شناخته نشود ظاهر یاگر صاحب من -3
ح بود به او محرم یه اگر عقد صحک یسانکا مادر و تمام ناشناس است الحاق به او معنا ندارد و بچّه ب

 ند. کاط واجب ازدواج نیشدند، بنا بر احتیم

، پدر بچّه و زن مادر یبچّه متعلّق به اوست، صاحب مناینکه  زیمعلوم شود و ن یاگر صاحب من -9
 ست. یام زنا مترتب نکن فروض احیدر تمام اآنست که  شود و اظهریاو م

، یا از صاحب منین بچّه از شوهر زن است یه اکباشد  کش یمعلوم شود ول یب مناگر صاح -1
 ام ولد حالل بر او مترتب است. کن زن است و تمام احین صورت بچّه متعلّق به شوهر و همیدر ا

1351 مسئلۀ ی بـاز جـنس بـا مسـاحقه و هـم    -کردهنا یخدا -با شوهر یکیپس از نزد یاگر زن
د، آن بچّه متعلّق به صاحب یایا بیبه دن یاسازد و از آن زن بچّه گر واردیشوهر را در رحم زن د ۀنطف
ور کب گناه شده است و در تمام موارد مـذ کو آن مادر است اگرچه عمل حرام بوده و زن مرت یمن

ه کـ ن است یاط در باب ارث ایح گفته شد، احتیتلق دربارۀه ک 1351و  1359 مسائلو  مسئلهن یدر ا
 نند. ک سبکت تمام ورثه را یرضا

1351 مسئلۀ چنانچـه   ت بچّـه یـ د و تربیـ تول یبرا یگرفتن نطفه و گذاشتن آن در رحم مصنوع
ا آمد چـه بـا   یگذاشته شد و بچّه به دن یاال ندارد و اگر نطفهکمقدّمات حرام نداشته باشد، ظاهراً اش

ان آن دو یـ م یم پـدر و فرزنـد  کـ ا بدون آن، بچّه متعلق به صاحب نطفه اسـت و ح یمقدّمات حالل 
 بچّه مادر ندارد.  یاست ول یجار

1355 مسئلۀ  ارند، چنـد صـورت   کب یرا در رحم زن یاد نطفهیجد یعلم راههایاگر با ابزار و
 ن است فرض شود: کمم

 یگـر نبـوده و متعلـق بـه مـرد اجنبـ      یس دکز مال یه بوده و شوهر نداشته باشد و نطفه نیزن خَل -3
و زن خـود را   انـد می( آنرا حاصـل کـرده  و آزمایشگاهی )غیر از بدن آد یه از طرق علمکنباشد، بل

ار حـرام و  کـ چ گونـه  ید و هـ یـ آ به وجـود  یااشته شود و بچّهکنطفه  یر قرار داده تا در رحم ویاج
آنسـت کـه    رد، ظـاهر یصورت نگ یر آن از محذورات شرعیو غ یلمس بدن نامحرم و ضرر جسمان

اگرچـه   ؛حق اجـرت مقـرّره اسـت   ط اجاره تمام است و زن مستیبر حرمت وجود ندارد و شرا یلیدل
 ز شود. یپرهآنست که  اطیاحت
ال که مزاحم حقّ شوهر باشد بال اشـ ک یا در صورتیشوهر اجازۀ زن شوهر داشته باشد، بدون  -9
ط سـتر و  یز اگر شوهر اجازه بدهد و با حقّ شوهر تزاحم نداشته باشد و زن تمام شرایست و نیز نیجا

  ال است و در هر دو صورت بچّه ملحق به مادر بوده و پدر ندارد.اشکند، محل کت یعفاف را هم رعا
ار مستلزم اعمـال  کن یا ایند یر قابل تحمّل ببیغ یضررها یعادّطور به اشتن نطفه،کاگر زن با  -1
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 ست و حرام است. یز نیخالف شرع باشد، مطمئنّاً جا

1356 مسئلۀ مده اسـت و  علقه و مضغه درآبه صورت  اینطفه است  ۀکه در مرحلرا  یاگر حمل
بـه   نـد و کننـد و در رحـم دوّم رشـد    کگـر منتقـل   یده شدن روح در آن، به رحـم زن د یا بعد از دمی

، نسـبت بـه صـاحب    آنسـت  یان مدّت از زن دوّم متولّد شود، اظهر و اقـو یپس از پا یعیطبصورت 
دوّم در  زن یولـ  ،، مترتب استینَسَب یت و فرزندیو محرم یام مادرکاحهمۀ  یرحم اوّل و زن اوّل

یـن  رده و بـا او در ا کـ  یت را جاریام محرمکاطاً احیاحتآنست که  ت، ظاهریام ازدواج و محرمکاح
او  دربارۀ یام مادرکگر مانند ارث، حضانت و امثال آن، احیام دکند و در احک یمادر ۀجهت معامل

 ست. ین یجار

1353 مسئلۀ  ع یمادر سرنند حمل در رحم ک یارکمدرن،  یهاانات و دستگاهکام به وسیلۀاگر
ان یـ نـدتر انجـام شـود و پـس از پا    کا رشـد آن  یـ د یـ ایا بیـ ند و زودتر از مدّت شش ماه به دنکرشد 
آن  و ماننـد  ییایمیر آن چـه از مـواد خـاص شـ    یردن سـ کند کد. در یایا بیثر مدّت، حمل به دنکحدّا
ندتر شود کنطفه  یعیانجام دهند و در اثر آن سرعت طب یا در مزاج آن فعل و انفعاالتیده شود استفا

د بچّه متعلّق به پـدر اسـت و   ن مواریا ید، در تمامیایا بیو پس از گذشتن زمان مدّت حمل بچّه به دن
 است.  یو معمول یعیطب یهاتمام بچّه ۀآن با پدر و مادر مانند رابط ۀرابط

 
  بارداریاز  احکام سقط جنین و جلوگیری

1358 مسئلۀ  ن از ید و چه نباشد، چـه آن جنـ  ده شده باشین چه روح در آن دمیردن جنکسقط
ده نشـده باشـد و بـه    یـ ن دمیاگر روح در جنـ  یمنته 3ه هم داردیا از زنا، حرام است و دیحالل باشد 

آن  یا بقـا یـ متخصص و مورد وثوق، زنده ماندن مادر متوقّف بر سقط آن باشد و  کص پزشیتشخ
زنده نگاه داشتن آن در خارج مادر باشد و  یر قابل تحمّل برایا درد غیدر رحم موجب نقص عضو 

مطـابق  را ی دیـۀ آن ندارد ول یالکن نباشد، ظاهراً سقط آن اشکمم یمصنوع یهارحم و در دستگاه
 د بپردازد. یات گفته خواهد شد بایام دکآنچه در اح

1352 مسئلۀ  یطــیسـت مح یالت زکمشــبــه خـاطر  و مشـروع،   یومــت صـالح، قــانون کاگـر ح ،
ص دهـد،  یم خـانواده تشـخ  ینتـرل و تنظـ  کعـه را در  ، مصـلحت جام یو اجتمـاع  ی، اقتصـاد یفرهنگ

را بـه   یمعقول و شـرع  راههایند و کق ی، جامعه را تشویو هنر یتواند از طرق گوناگون فرهنگیم
ن یر حـالل ماننـد سـقط جنـ    یـ نامشـروع و غ  راههـای ت قرار دهـد و از  یمردم نشان داده و مورد حما

 ند. کم خانواده ید و تنظینترل، تحدکبه حق ندارد افراد جامعه را ملزم  یند ولک یریجلوگ

1360 مسئلۀ ست، مگـر  یز نیباشد، ظاهراً جا یلّکو  یدائمطور چنانچه به ردن زن و مردکم یعق

                                                             
  مربوط به دیۀ سقط جنین در بخش دیات آمده است. . احکام3
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ردن کـ م یا مرد منحصراً متوقّف بر عقیه معالجه و سالمت زن ک یدر موارد یعنیدر موارد ضرورت 
و مبتال به فلج  ی، جسمیذهن ۀعقب ماند ین وضعد، با ایآیا میه به دنک یاا احتمال بدهند بچّهیباشد 

ـ یدارو و آمپول زدن  به وسیلۀن اگر یو مانند آن باشد، بنابرا بـدون ضـرورت، زن رحمـش را     یا حتّ
ت انعقـاد نطفـه   یـ مـرد از قابل  یه منـ کنند کاستفاده  یمرد و زن از ابزار و آالتاینکه  ایرون آورد و یب
ا جـوان،  یر باشد ی، پیا غنیر باشد ید، فقبیندازش دادن نطفه ا زن رحمش را از استعداد پروریو  یفتدب

ار ک آنکهند، عالوه بر کار را بکن یا یسکن اگر یست، بنابرایز نیاالظهر جا یر، علیبکا یر باشد یصغ
  .ز هستیه نیب شده ضامن دکحرام مرت
1363 مسئلۀ چـه از   یو شـرع  یـی ح عقالیبا در نظر گرفتن اغراض صـح از بارداری  یریجلوگ
زنـان   یقرص، آمپول و گذاشتن دستگاه برا به وسیلۀهر دو،  ۀیا از ناحیمرد  ۀیزن و چه از ناح ۀیناح

ل یا استفاده از وسایختن نطفه توسط مرد یرون ریبهمچنین  متخصص مورد وثوق و کز پزشیبا تجو
ال موقّـت ببنـدد، در حـ   طـور  بـه  شـان را یهاا زن لولـه یـ ز اگر مرد یال ندارد و نک، اشیریگر جلوگید

جنس به وسیلۀ هم یاگر عمل جراح یر ضروریال ندارد و در موارد غکاصالً اش یضرورت و ناچار
حرام  یه نگاه و لمس وک یسک به وسیلۀردن به عورت و لمس آن کرد و موجب نگاه یصورت پذ
طور به ه اصل قوّت تناسل و توالد راک یرد طوریماهر صورت گ کز پزشین بستن با تجوینباشد و ا

 ید داشته باشد، طـور یا حرج شدی یزن ضرر جان یال ندارد و اگر حمل براکن نبرد، اشیاز بیئمدا
 واجب است.  یز و گاهیوجود نداشته باشد، بستن لوله جا یگریست و راه دیه عادتاً قابل تحمّل نک

1369 مسئلۀ بـدون   یشـوهر در مـورد زن دائمـ    بـه وسـیلۀ   یکـی در حال نزد یختن منیرون ریب
ا موقّـت  یـ باشـد و   یال ندارد امّا زن چه دائمـ کاح موقّت اشکست و در متعه و نروه اکت او میرضا

رون یـ ه بکـ  یخته شـود مگـر در مـورد   یرون ریه نطفه بکند ک یارکت شوهر یحق ندارد بدون رضا
او  یبرا یه زن نسبت به آن شرعاً معذور است مثالً باردارکدار شدن شود یختن نطفه موجب بچّهنر

 اشد. داشته ب یخطر جان

1361 مسئلۀ بـه او   یرا با عمل جرّاحـ  یگریست تخمدان زن دیز نیدار نباشد، جابچّه یاگر زن
بـه شـمار    ین عمل انجام شد و تخمدان را انتقال دادند و جزء بـدن زن دوّمـ  یاگر ا ینند ولکمنتقل 

 ن زن دوّم است. ید مربوط به همیآیا مین تخمدان به دنیه در اک یارفت، بچّه

1361 مسئلۀ نـد و بعـد   کها خود را نـازا  و بستن لوله ی، با عمل جرّاحمسئلهبه با جهل  یاگر زن
ه خـودش بتوانـد   کـ ین عمل حرام بوده و موجب اضرار به نفس است، در صـورت یه اکمتوجّه شود 

الزم مانع را  یت تحفّظهایبا رعا یگرید به وسیلۀند و اگر نتواند کرده و ضرر را رفع کد معالجه یبا
 مرتفع سازد. 

   
 جلوگیری از حیض، استحاضه و نفاس احکام

1365 مسئلۀ ض، نفـاس و  ین بردن خـون حـ  یو از ب یریجلوگ یخوردن دارو و زدن آمپول برا
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د بـه  یـ ه باک یاا بچّهیبر خود زن، حملش  یه ضررک یردن مدّت آنها، در صورتکم کا یاستحاضه 
ه به ک یاا بچّهیو  یا حمل ویزن  یاگر موجب ضرر برا یندارد ول یر دهد، نداشته باشد، مانعیاو ش
 ست. یز نینده، جایدهد باشد، هر چند در آیر میاو ش

1366 مسئلۀ ـ یـ آیاد مـ یـ ه زکـ ض، نفاس و استحاضه یح یزن حق دارد از خونها اگـر   ید، حتّ
 ه ضرر داشته باشد واجب است. ک یند و در صورتک یریضرر هم نداشته باشد، جلوگ

1363 مسئلۀ ض را بـا اسـتفاده   یام حیا و استمتاع، از زنش بخواهد یبهره بردار یاگر شوهر برا
شـه آخـر مـاه قـرار     یضـش را هم یام حیـ ر دهد مثالً ایید تغیجدو یا روشهای درمانی از ابزار و آالت 

ه درآن صـورت  کموجب ضرر شود  آنکهمگر  ،ردیدهد، بر همسر واجب است حرف شوهر را بپذ
 ست.یاطاعت الزم ن

1368 مسئلۀ ن یاگـر چنـ   .شود یض زن بستهه حکندک یارکزن حق ندارد اجازۀ بدون  پزشک
  آمده است.ات ید بخش مربوط بهه در که هم هست یار و ضامن دکرد گناهک

 
 و احکام آن حیتشر

1362 مسئلۀ ت مسلمان بدون جهت و غرض مهم، یاز م یردن عضوکردن و جدا کح، بازیتشر
ر مسـلمان، در  یـ ت غیـ ح میتشر یول ،ه بپردازدید دیب شود باکمرت یسکحرام و ممنوع است و اگر 

ه حفظ جـان  ک یح جسد اهل ذمّه در صورتیز است و تشریال جاکاهل ذمّه نباشد بالاش هک یصورت
ننـد  کح یو اگـر تشـر   آنسـت  کز بـوده و االّ احـوط تـر   یا اهل ذمّه بر آن متوقف باشد، جایمسلمان 
 ه ندارد. یظاهراً د

1330 مسئلۀ یریادگیـ  یح بـدن مسـلمان بـرا   ین باشـد، تشـر  کر مسلمان ممیح بدن غیاگر تشر 
ح متوقـف  یاز مسـلمانان بـر تشـر    یاا عـدّه یمسلمان  کیه حفظ ک یدر موارد ی، حتیکپزش مسائل

اند ردهکنند، گناه کح یر مسلمان بدن مسلمان را تشریح بدن غیان تشرکست و اگر با امیز نیباشد، جا
 ه بپردازند. ید دیبا 1395 مسئلۀو مطابق 

1333 مسئلۀ  ان متوقـف باشـد و   ح انسـ یاز مسـلمانان بـر تشـر    یاا عدّهیاگر حفظ جان مسلمان
ز است و تنها ین نباشد، از باب تزاحم اهم و مهم، به مقدار رفع ضرورت جاکر مسلمان ممیح غیتشر
سـت و هـم   یز نیبر آن متوقف باشد، هم جا یمسلمان یزندگ آنکهاد دادن، بدون یادگرفتن و ی یبرا

 ه است. یموجب د

1339 مسئلۀ ر مـوارد ضـرورت و   د یول ،شودیه ساقط نمیز است دیح جایه تشرک یدر موارد
ر مسـلمان،  یـ ح بـدن غ یان تشـر کـ ح بدن مسـلمان و عـدم ام  یانسان مسلمان بر تشر کیتوقف نجات 
ه با اصـل ضـمان   کباشد  یضرورت در حدّ مگر آنکه ،ه استی، پرداخت دیو وجوب یاحوط لزوم

 ست. یار نکدر  یز است و هم ضمانیح جاین صورت هم تشریمنافات داشته باشد، در ا

1331 مسئلۀ ان زن و مـرد وجـود   یـ م یا ممنـوع اسـت، فرقـ   یـ ز یح جایه تشرک یموارد در تمام
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 نند. که را بیت تمام جهات شرعینند الزم است رعاکح یاگر بدن زن را بخواهند تشر یول ،ندارد

   
 و احکام آنوند اعضاء یپ

1331 مسئلۀ ت مسلمان بـه بـدن   یم یاز اعضا یوند عضویمتوقف بر پ یاگر حفظ جان مسلمان
وند آن عضو ین نباشد، قطع و پکر مسلمان حفظ جان مسلمان ممیوند عضو غیپ قیباشد و از طر یو
ض یا بـر خـود مـر   یـ ننده اسـت  که بر قطع یداینکه  ه است ویپرداخت د یز است و احوط وجوبیجا

ه را یند و قرار بگذارد دکض شرط یحق دارد با مر کپزش یول ،ال و احوط تصالح استکمحل اش
 ض بپردازد. یخود مر

1335 مسئلۀ وند بـا  یت مسلمان و پی، متوقف بر قطع عضو میاز مسلمان یو مهم و مؤثّراگر عض
چون حفظ آن عضو مهـم و   ،ندارد یوند آن مانعیقطع و پآنست که  ن صورت اظهریآن باشد، در ا

دیـۀ   یرده باشد ولـ کت یت به آن وصیتر است، مخصوصاً اگر خود مت مهمیمؤثر، از حفظ عضو م
 دازند. د بپریبا األحوطعلی راآن

1336 مسئلۀ یشـرع  و ییعقال یا به جهت امری یآفت آسمان وسیلۀبه از مسلمان  یاگر عضو 
از او، متوقـف بـه آن    یا عضـو یـ ات فرد مسـلمان  یوند دادن را داشته باشد و حیت پیقطع شده و قابل

ات در آن ظـاهر شـد آثـار طهـارت بـر آن      یـ وند اگر آثار حیندارد و پس از پ یوند آن مانعیباشد، پ
 ح است. ینماز با آن صح مترتب و

1333 مسئلۀ ات یوند اگر آثار حیست و پس از پیوند حرام نیپ یر مسلمان برایت غیقطع عضو م
 األحـوط علـی در اهـل ذمّـه    یبر آن مترتب باشد، آثار طهارت و صحت نماز بر آن مترتب است ول

 د پرداخت شود. یاش باهید

1338 مسئلۀ ت یت میشد، از عضوات بایاثر ح یرد و دارایوند جان بگیت پس از پیاگر عضو م
ن ماننـد سـگ و   یوان نجـس العـ  یه اگر عضو حکشود و بلیرون آمده و عضو انسان زنده شمرده میب

رون یـ وان بیـ ت آن حیات انسان زنده شود، آن عضـو از عضـو  یوند بزنند و به حیرا به انسان پ کخو
ارت بـر آن  ام طهـ کـ سـت و اح ین یام نجاست بر آن جارکد و احیآیت انسان درمیآمده و به عضو

 شود. یم یجار

1332 مسئلۀ ام و یوند التیدر اثر پ اگر ،ردیانجام پذ یداخل یوند نسبت به اجزایه پک یدر صورت
جـزء   اگـر انسان را خواهد داشـت و   یگر اجزایم دکه حکشود یند و جزء انسان مکیدا میم پیترم

ان نـدارد،  کوردن آن امرون آین صورت اگر بیه در اکند کیدا نمیام پیم و التیشود و ترمیانسان نم
رون یـ ان بکـ امـده و ام یجـزء انسـان درن  صـورت  به  اگر یرا خواهد داشت ول یاصل یم اجزاکباز ح

 ته را خواهد داشت. یم مکن صورت حیز وجود داشته باشد، در ایآوردن آن ن

1380 مسئلۀ از شخص  یگریا عضو دیه یلک کیوند یمتوقف بر قطع و پ یمسلمان یاگر زندگ
او نداشـته   یبـرا  یه قطع آن عضو از شخص زنده ضـرر قابـل تـوجّه   ک یصورت زنده به او باشد، در
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 ا هبه و بخشش. یفروش باشد صورت به  ال ندارد چهکشود، اش یباشد و خودش هم به آن راض

1383 مسئلۀ  ام کـ وارد شـود، اح  یتیرد و پس از مـرگ بـر او جنـا   یافر مسلمان شود و بمکاگر
 است.  یت مسلمان بر او جاریم

1389 مسئلۀ یایـ ننـد و اول کبدن او را قطع  یازه دهد پس از مرگش اعضاحق ندارد اج یسک 
توانـد  یمـ  که پزشکنیا یشود ولیه ساقط نمیرا ندارند و اگر هم اجازه دهند د یحق همچنین تیم

ه حاذق ک یشود، در صورت یاو از ضمانت بر ۀذمند در صورت عمل، کشرط  او یّا ولیض و یبا مر
ه از بـاب  کـ بل ،سـت یقطع عضـو ن  ۀاجازح است و از باب ید، صحنکاطات الزم را بیباشد و تمام احت

 ح اهم بر مهم در صورت تزاحم است. یترج

1381 مسئلۀ ز است مثالً یبدن انسان هم جا یان اعضایز است تبادل میوند جایه پک یدر موارد
 یگـر یمسلمان د یپا یاز انگشتها یکیدستش را با  یانگشت از انگشتها کیاز افراد مسلمان  یکی

 وجود ندارد. یو خارج یداخل یان اعضایم ین جهت فرقینند و در اکمبادله 



 

 
 
 

 بخش یازدهم: 

 تغذیۀ انسان و احکام پیرامون آن

 
 
 

 خوردنیها و آشامیدنیها
1381 مسئلۀ از:  عبارتندوانات حالل گوشت یح 

آن موقـع   یفلسـها  ولـو اینکـه   ؛حالل اسـت  -دارکپول –دار فلس ی، ماهییایوانات دریاز ح -3
هـا تنهـا   یاز ماه یداننـد بعضـ  یشناسان مـ کاره کخته باشد و همان طور یر یگریعوارض دا با ید یص

وانات یر حیه ساکبدون فلس حرام است همان طور  یشان ظاهر است و ماهیاطراف گوشها یفلسها
 یات اسـالم یـ گـو در لسـان روا  ینـد امّـا م  یـز حرام ، خرچنگ و قورباغـه ن یا مانند نهنگ، مارماهیدر
 دار است. فلس یماه یچون نوع ،م دارد و حالل استنا 3«یاناِرب»

گوشت شتر، گاو و گوسفند حـالل اسـت و گوشـت اسـب، قـاطر و االغ       یان اهلیاز چهار پا -9
 متر است. کت اسب یروهکه مکروه است کم

س، کرکـ ه چنگال دارند و درنده هسـتند ماننـد عقـاب، بـاز،     کاز پرندگان، گوشت آن دسته  -1
الغها هم حرام کنباشد گوشت انواع  یاط اگر اقویخفّاش حرام است و بنا بر احتن، طاووس و یشاه
، کلـ  ک، لـ ی، مرغابیهو، قَطا، مرغ خانگی، تکبکبوتر، کگر مانند یگوشت پرندگان د یول ،است
شـتن  کحالل است. گوشت پرستو حالل است اگرچـه   ک، بوقلمون، شترمرغ و انواع گنجشکارد
اطـاً اجتنـاب شـود    یان پناه آورده است و از خوردن گوشت هدهـد احت روه است چون به انسکآن م

 ست. یبر حرمت ن یل قویاست اگرچه دل مانیچون مسح شده حضرت سل

1385 مسئلۀ از  یا مقدارینند مانند دنبه کوان زنده جدا یروح است از ح یه داراک یاگر عضو
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 وان حالل گوشت مانند گوسفند زنده را ببرند، نجس و حرام است. یگوشت ح

1386 مسئلۀ وانات حالل گوشت پس از ذبح حرام است: یر از حیز یایخوردن اش 

 – 5ی، فرج و آلت مؤنث بودن و مـادگ  -1، یو آلت تناسل ینر -1فضله، مدفوع،  -9خون،  -3
ل نخـود در مغـز   که به شـ ک یاغدّه -8دشول،  -ها انواع غده -3دنبالن،  -تخم -6دان و رحم، بچّه

 ۀیـر ، در دو طـرف ت یپـ  -30پشت وجـود دارد،   ۀیران تیه در مک -ممغز حرا -نخاع -2وجود دارد، 
ی اهیو سـ  یعدسـ  -کمردمـ  -31 ،مثانه – 31 ،سپرز و طحال -39دان، زهره – 33پشت قرار دارد، 

وان اسـت و از آن بـه ذات   یح یان دست و پایه در مک یزیآن چ یقلب؛ ول یهاچهیدر -35چشم، 
ن موارد یا .ط در هر حال حسن استایافته نشد اگرچه احتیمت بر حر یلینند، دلکیر میاالشاجع تعب

آمده و هم مـورد اجمـاع واقـع     ییال حرام است، چون هم در نصوص رواکبال اش یبعضگانه پانزده
ه مـورد  کـ اند و بلداده اامده و مطابق آنها مشهور فتویح نیات صحیاز آنها در روا یشده است و بعض

وآن به آن اشاره شد  مسئلهن یه در اکاط همان است یرسد احتیظر ماجماع هم واقع شده است، به ن
 روه است. کز میها نگانه است و خوردن قلوهلزوم اجتناب از موارد پانزده

1383 مسئلۀ وان حـرام  یـ وان و حالل و تخم حیحالل گوشت تابع همان ح ییایوان دریتخم ح
اگرچه لزج و چسبنده  ،تحالل اس -اریخاو -حالل گوشت ین تخم ماهیگوشت حرام است، بنابرا

انسـان شـبهه    یاگر در موارد .اگرچه سفت و زبر باشد ،حرام گوشت حرام است یباشد و تخم ماه
ه شود اگر لزج و چسبنده بود، ن صورت مالحظیا حالل، در ایل حرام است ین تخم از قبیه اکند ک
 ال ندارد. کن اجتناب شود و اگر سفت و زبر بود خوردن آن اشآاز 

1388 مسئلۀ وانات سَـبُع و  یو ح -کسگ و خو -نیوانات نجس العیر حیگوشت و ش خوردن
انـد ماننـد   ه مسـخ شـده  ک یواناتیز حیفتار، گرگ، شغال، روباه، گربه و نکر، پلنگ، یدرنده مانند ش

 نه و خرگوش حرام است. یل، بوزیخرس، ف

1382 مسئلۀ ز، خزندگان و انواع حشرات حرام اسـت ماننـد: مـار،    یخوردن گوشت جانوران ر
 مگس. و کها، زنبور، مورچه، خرچنگ، عقرب، سوسکسوسمار، مارمولموش، 

1320 مسئلۀ یح نشـده معمـوال از دو   ا حرام بودن آنها تصـر یه در پرندگان بر حالل ک یموارد
 شود: یحالل گوشت از حرام گوشت شناخته م ۀراه پرند

 کانسـان شـ   یدر مـوارد  ن اگریشتر باشد، بنابرایبشان هنگام پرواز، بال زدن آنها از بال نزدن -3 
شتر بود، یند اگر بال زدن از نزدن بکد نگاه به بال زدنش بیا حرام، باین پرنده حالل است یه اکند ک

 حالل و اگر نبود حرام است. 

مانند انسـان دارنـد، حـالل     ییا انگشت جدایدان و ینها چیه سنگدان ک یآن دسته از پرندگان -9 
 ند. ینها را ندارند حرامه اکگوشت و آن دسته 

1323 مسئلۀ ان آنهـا واقـع نشـد،    یـ م یتضـاد  ور هر دو جمع شدند و تعارض وکم مذیاگر عال
واقـع   یان آنهـا تعارضـ  یاگر م یول ،دیآیش نمیپ یالکاند، اشاز اعاظم فرموده یه بعضکهمان طور 



 آن رامونیانسان و احکام پ یۀتغذ :ازدهمیبخش 

        

663 

نـدارد   یدان و سنگدان و انگشت اضافنهیچ یول ،شتر استیه بال زدنش بکاست  یاشود مثالً پرنده
ن صـورت  یـ متـر اسـت، در ا  کآن « فیصـف »آن از « فیـ دف» یعنـ یبال زدنـش   یا را دارد ولا آنهیو 

 عمل خواهد بود.  کمال گفته شدپیش مسئلۀ ه در کعالمت اول 

1329 مسئلۀ  تخم پرندگان حالل گوشت حالل و تخم پرندگان حرام گوشت حرام است و در
اسـت حـرام و    یاوه دو طـرف آنهـا مسـ   کـ  یین حالل و حـرام، مـردد باشـد، تخمهـا    یه بک یموارد
 تر باشد، حالل است. یکگر باریاز طرف د -کیهر چند اند -طرف آنها یکه ک ییتخمها

1321 مسئلۀ نها را یشود و در اصطالح فقها ایل حرام گوشت میوان حالل گوشت به سه دلیح
 نامند: یم« محرمات بالعرض»

ن صـورت  یـ در اآن مـدفوع انسـان شـده باشـد،      کعادتاً خـورا  یعنی ؛وان جالّل باشدیاگر ح -3
ه کـ  یاز عـرق، بـول و مـدفوع آن هـم مـادام      یوجـوب  األحوطعلیر آن حرام است و یگوشت و ش

 رد. کد اجتناب یرده است، باکاستبراء ن

شود یر آن حرام مین صورت گوشت و شیند، در اک یکیبا چهار پا نزد یرده انسانکنا یخدا -9
اط یـ ز نجس اسـت و بنـا بـر احت   یبول و مدفوع آن نرد، کد اجتناب یاط از نسل آن هم بایو بنا بر احت
 ز شود. ید از آن پرهیواجب با

ر یشـ  بـه وسـیلۀ  نـد و اسـتخوان آنهـا    که رشد کبخورد  قدرآن کر خویاگر بره و بزغاله از ش -1
اط الزم و یـ شود و بنـا بـر احت  یر، گوشت و نسل آنها حرام مین صورت شیم شود، در اکمح کخو

 رد. کد اجتناب یآنها هم باواجب از بول و مدفوع 

1321 مسئلۀ کرده است اگر بخواهند حالل و پاکه به خوردن مدفوع انسان عادت ک یوانیح 
 یاو را از خـوردن مـدفوع بازدارنـد و بـه آن غـذا      یمـدّت  یعنینند کاستبراء را آن شود واجب است

واجب مدّت اط یند و بنا به احتیگر به آن نجاست خوار نگویه در نظر مردم دک یطور ،بدهند کپا
ی پـنج  روز باشد، گوسـفند ده روز، مرغـاب   یبهتر است س کهیست روز استبراء شتر چهل روز، گاو ب

 شبانه روز است.  یک یسه روز و ماه یبهتر است هفت روز باشد، مرغ خانگ کهروز 

1325 مسئلۀ خواهنـد سـر ببرنـد و بخورنـد، مسـتحب اسـت چنـد        یه مـ ک یرا وقت یمرغ خانگ
اگرچـه معلـوم    ،ننـد کسر ببرند و از گوشتش اسـتفاده  را آن دارند، سپسنگاه  ییدر جارا ی آنروز

 نباشد نجاست خوار بوده است. 

1326 مسئلۀ رده است اگر مانند گوسفند و ک یکیبا آن نزد -ردهکنا یخدا -ه انسانک یوانیح
شـد و  کبرا آن ننـد واجـب اسـت بالفاصـله    کیده مـ آن استفا ر و گوشتیه معموالً از شکگاو است 
وان اگر خـود  ید به صاحب آن حیبا -ردهک یکیه نزدک یسک -راآن متیبسوزاند و قرا آن گوشت

شـود  یده مـ آن استفا از یا سواری یباربر یه براکاست  یواناتیاگر از ح یول .ش نباشد بپردازدکمال
ببرند و در آنجا به فـروش برسـانند و در    یگریبه شهر درا آن مانند اسب، االغ و قاطر، واجب است

 به صاحبش بپردازد. را آن د پولیآن نباشد، با کننده مالک یکیصورت هم اگر نزدن یا
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1323 مسئلۀ د ید به قیمشتبه شود، با یگریوان دیرده اگر با حک یکیه انسان با آن نزدک یوانیح
مه ین یکنند و با قرعه کیبه دو قسمت مرا آن ه اول مجموعکق ین طریرد به اکمشخص را آن قرعه

وان را یـ آن ح یینهـا  ۀدهنـد تـا بـاألخره بـا قرعـ     ین طور ادامه میهمرا آن بعدنند و کیرا مشخص م
 نند. کیمشخص م

1328 مسئلۀ قابـل   یانسان ضـرر بـدن   یا برایت انسان شود که موجب هالک یزیخوردن هر چ
ا یـ ت و مرگ او نباشـد، چـه بدانـد مضـر اسـت      کن ضرر موجب هالیا ولو اینکهتوجه داشته باشد، 
ان مـردم و  یـ ن احتمـال قابـل توجـه در م   یه اک یاحتمال بدهد، در صورت ییا حتگمان داشته باشد و 

 عقال باشد، حرام است. 

1322 مسئلۀ ا روح یـ بدن  یه براکگر ید یزهایا استعمال دارو و چیق یدن، تزریخوردن، آشام
متخصـص و مـورد    که در نظـر پزشـ  کـ  یحرام اسـت مگـر در مـورد    ،انسان ضرر قابل توجّه دارد

ن صورت در حدّ ضـرورت  یردن آن باشد، در اکض منحصر به مصرف یرم یمارینان، درمان بیاطم
 سازد. یشتر را از خود دور میمتر، ضرر بکقت با تحمل ضرر یز است و در حقیجا

1800 مسئلۀ از آن  یفطـر طور به انیه طبع آدمک یدیث و پلیز خبینجس و چ یزهایخوردن چ
باشد و با حالل مخلوط شـده   کز شرعاً نجس نبوده و پایاگر آن چ یشود، حرام است؛ ولیمتنفر م

شود، یه با آرد مخلوط مک جزئید مثالً گرد یایه عرفاً به حساب نک یگردد طور کو در آن مستهل
 ندارد.  یالکخوردن آن اش

1803 مسئلۀ ه طبع انسان، از ک یه در دهان آمده، در صورتکنه یو اخالط س ینیفرو بردن آب ب
 ید مـانع یـ آیرون مـ یردن دندانها بکه موقع خالل ک ییال ندارد و فرو بردن غذاکآن متنفر نباشد اش

 ندارد. 

1809 مسئلۀ از تربـت امـام    یمـ کخـوردن مقـدار    یول ،و گل مطلقاً حرام است کخوردن خا
و گـل   یز خوردن گل ارمنـ یز است و نیشفا جا ینخود متوسط برا یک ۀانداز در حد و نیحس

قدر اینکه  لیبه دل یول ،ل ندارداکه معالجه و درمان منحصر به آنها باشد، اشک یداغستان، در صورت
معلـوم   یزیـ ن چین زمـان چنـ  یف است و در ایتربت قبر مطهر و شر نیقن از تربت امام حسیمت
 یو داغستان، طبق اصـل اولـ   یگل ارمن یو گل حت کخوردن هر نوع خااینکه  لیز به دلیست و نین

آنسـت کـه    اطیـ اسـت، احت حرام و ممنوع است و جواز خوردن و استعمال آنها در موارد ضـرورت  
نند و بخورند کگر مخلوط ید یزهایا چیا شربت و یرا با آب  نیتربت منسوب به امام حس یحت

 ند. کو گل بر آنها صدق ن کتا عنوان خوردن خا

1801 مسئلۀ  یحـرام اســت و در بعضــ  یلــکدن شــراب و انـواع مشــروبات ال یخـوردن و آشــام 
ه آن در قـرآن و  کبداند  یسچنانچه ک و ن گناهان محسوب شده استیتراز بزرگ یات اسالمیروا

 ن حـال یانـد و در عـ  حرام دانسـته را ی آنامبران الهیه تمام پکسنّت حرام است و خدا و رسولش و بل
از امـام  همچنـین   افر اسـت؛ کـ ب خدا و رسـول اسـت،   یذکآن ت ۀکه الزمحالل بداند و بداند را آن
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 یسکها و منشأ تمام گناهان است و یم بدتما ۀیشه فرمودند: شراب رکت شده است یروا صادق
اب کـ شناسد و از ارتیدهد و در آن هنگام خدا را نمیعقل خود را از دست م ،خوردیه شراب مک
 کرده و هتـ کـ ت نیـ ان را رعایکـ دارد، حـقّ نزد یرا نگاه نم یچ حرمتینداشته و ه کبا یچ گناهیه
شود یمان از روح و بدن او خارج میوح است و ریگردان ن یار روکآش یهایند و از انجام زشتکیم

مانـد و خـدا، فرشـتگان، رسـوالن و     یه از رحمت خدا دور است، در او مـ ک یثیو خب یدیو روح پل
شـود  یاه میش سیامت رویست و روز قیرفته نیفرستند، تا چهل روز نماز او پذیمؤمنان به او لعنت م
و  3ی او بلند اسـت اد تشنگیزد و فریریاش منهید و آب دهانش به سیآیرون میو زبانش از دهانش ب

توانند به آنها رجـوع  یمندان مهه عالقکور وارد شده کتاب مذکگر و ید یتابهاکدر  یادیات زیروا
 نند. ک

1801 مسئلۀ دار شـد، مسـتحب اسـت    یـ ه شراب بخورد و تا صبح بخوابـد، هـر وقـت ب   ک یسک
شـارب خمـر و    ۀکـه توبـ  ت ات آمـده اسـ  یـ روا یو در بعضـ  بجـای آورد مانند غسل جنابـت   یغسل
ن غسـل  یا مگر آنکهشود یشود، مورد قبول واقع نمیه از او صادر مک یادهیخوب و پسند یارهاک

 ام. ه انجام دادهک یتوبه از شرب خمر ینم براکین است: غسل مین غسل چنیت ایرا انجام دهد و ن

1805 مسئلۀ ز آنـان  ا یکـی ه انسـان  کـ  ینوشند، طـور یه در آن شراب مک یانشستن سر سفره
 اگرچه خود غذا حالل باشد.  ،ستیز نیز خوردن از آن سفره جایمحسوب شود حرام است و چ

1806 مسئلۀ بـه  حـالل   یزیـ ده و چیبـه حـد اضـطرار رسـ     یا تشنگی یه در اثر گرسنگک یسک
اشامد یز حرام بخورد و بیند از آن چکه خطر را از خود دفع ک یز است در حدّیآورد، جاینمدست 
از مقـدار   آنکـه رده است مشـروط بـر   کبخورد، گناه ن یزیچ یگریر از مال داضطرابه خاطر و اگر 

 به صاحبش بدهد. را آن شتر نباشد و عوضیضرورت ب

1803 مسئلۀ در  یا تشـنگ یـ  یه در اثر گرسنگک یگریواجب است به مسلمان د یبر هر مسلمان
 ا غذا بدهد. یحال مرگ است، آب 

1808 مسئلۀ  ه مـالش محتـرم   کـ اشـد  ب یافرکـ اگرچـه   یگریردن از مال دکخوردن و استفاده
از  یسکه اگر کوارد شده  یات اسالمیت او حرام است و در روایتاب، بدون رضاکاست مانند اهل 

  9.ی از آتش را خورده استاهکه تکن است یه به آن دعوت نشده مانند اکبخورد  یطعام
1802 مسئلۀ انسـان ماننـد پـدر، مـادر،      ینسب یکا باغ بستگان نزدیدن از منزل یو آشام نخورد
ه منزل و محـل  ک یدوستان و اصدقائهمچنین  ، خاله، فرزند همسر وییهر، برادر، عمو، عمه، داخوا

                                                             
و ح  133، ص33، ح مةة المحر بة، از ابواب اشر39، باببةواالشرطعمة البیت، کتاب اال، چاپ آل95الشّیعه، ج وسائل. 3
   .  923ص  2از باب  1ح  و 139ص 33از باب  8و ح  193ص 31باب 31
 .3، ح61، باب 91البیت، ج الشّیعه، چاپ آلوسائل .9
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ت آنـان  یا گمان به عـدم رضـا  ینان یه انسان اطمک یاند، در صورتردهکار خود را به انسان واگذار ک
 ند. کدا یم به منزل اختصاص پکن حیاآنست که  اطیز است اگرچه احتینداشته باشد حالل و جا

 
 احکام سر بریدن و شکار حیوانات 

1830 مسئلۀ د، سـر ببرنـد، گوشـت آن    یآیه بعداً مک یوان حالل گوشت را به دستوریاگر ح
یـوان در اثـر   ح مگـر آنکـه  ، یباشـد و چـه اهلـ    یوان وحشـ یـ چـه ح  ،اسـت  کحالل و بـدن آن پـا  

براء ه استک یمادام -ندیخوار بگون نجاستمتعارف به آطور به هکشده باشد  یطور یخوارنجاست
خورده  قدرآن کر خویه از شک یا گوسفندیاند و ردهک یکیه با آن نزدک یوانیا حی -رده باشندکن
 ست. یوان حالل نیدن، گوشت آن حیگانه بعد از سر برین صور سهه با آن بزرگ شده است، در اک

1833 مسئلۀ وان یـ ا حیـ  کبـ ک، یوهکـ است مانند آهـو، بـز    یوان حالل گوشت وحشیاگر ح
ه گفتـه خواهـد   کیشده است را مطابق دستور یوحش حاال یبوده ول یقبالً اهل هکرا  یحالل گوشت

 یمانند گوسفند، مـرغ خـانگ   یوان حالل گوشت اهلیح یول ،حالل است و کنند، پاکار کشد، ش
و  کردن پـا کـ ار کشده، با ش یت اهلیبه سبب ترب یبوده ول یه قبالً وحشک یوان حالل گوشتیا حی

 شود. یحالل نم

1839 مسئلۀ ا یـ ه بتواند فرار کشود یار حالل مکبا ش یدر صورت یالل گوشت وحشوان حیح
ردن حـالل  کـ ار کند بـا شـ  کتواند پرواز یه نمکبوتر کو  کبک ۀیا بچّآهو  ۀین بچّند، بنابراکپرواز 

 یننـد، آهـو حـالل ولـ    کار کر شـ یـ ت یکند با کتواند فرار یه نمکاش را شود و اگر آهو و بچّهینم
 اش حرام است. بچّه

1831 مسئلۀ دن و ذبـح حـالل   یه خون جهنده ندارد، مانند مار، با سر برک یوان حرام گوشتیح
 شته باشند. را کآن رد و چهیاست چه خود بم کآن پا ۀی مردشود ولینم

1831 مسئلۀ کار شـدن، نـه پـا   کدن و شـ یـ باشند، بـا سـر بر  ین میالعکه نجس کسگ و خو 
گوشـت، درنـده و گوشـت خـوار     ه حرام ک کوان پایاما ح ،شودیحالل مشان شوند و نه گوشتیم

ر و مانند یا با تیه گفته خواهد شد سر ببرند ک یر و پلنگ، اگر مطابق دستوریاست، مانند گرگ، ش
آنهـا   یارکخوردن گوشت آنها حرام است و اگر با سگ شـ  یول ،خواهد شد کنند پاکار کآن ش
 است. ال است و احوط اجتناب کمحل اششان شدن بدن و پوست کنند، پاکار کرا ش

1835 مسئلۀ ز مـوش و  یـ انـد و ن شـمرده شـده   3«مُسوخ»ه کمون یل، خرس و میمانند ف یواناتیح

                                                             
عبارت است از تغییر صورت و شکل ظاهری موجود زنده به صورت و شکل بدتر. در منابع  مسخ کهسوخ، جمع مُ . 3

خوک، فیل و گرگ . اندقرآنی و حدیثی آمده است که در دوران گذشته انسانهایی به خاطر اعمال زشتشان مسخ شده

از این دسته موجودات هستند که جزء مسوخ بوده و استفاده از گوشت آنها به هر حال در اسالم ممنوع شده و این 
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ننـد، اگـر خـون جهنـده     کیمـ  ین زنـدگ یه در داخل زمک یخزندگان مانند مار و سوسمار و حشرات
ه کیـ تزآنسـت کـه    یند و اگر سر آنها را هـم ببرنـد، اقـو   یرند نجسداشته باشند، اگر خود به خود بم

 شوند. ینم کن پایبنابرا ،ستندین یشدن

1836 مسئلۀ خود و قبل  یه خون جهنده ندارد، اگر به خودک یمانند ماه یوان حالل گوشتیح
رون آب در یـ در ب ینـد مـاه  یبب صـیاد اگرچه  ،گوشت آن حرام است یول ،است کرد پایبم صیداز 

، چون صید ماهی مالک است و در این حالت ماهی صید نشده است خوردنو تکان حال اضطراب
 است.

1833 مسئلۀ م مـادرش  کمرده از شـ را آن اید یایا بی، مرده به دنیاوان زنده بچّهیم حکاگر از ش
اگـر خـون    یولـ  ،وان اگر خون جهنده داشته باشد هم حرام و هم نجس استیاورند، آن حیرون بیب

 خوردنش حرام است.  یول ،ستیجهنده نداشته باشد نجس ن

1838 مسئلۀ د، در یـ ایرون بیـ مش بکزنده از ش یاها سر ببرند و بچّینند کار کرا ش یوانیاگر ح
حـرام   وگرنـه  ،کن شده سر ببرند حالل و پایه در شرع معک یه آن بچّه را مطابق دستورک یصورت
 است. 

1832 مسئلۀ اورند، در یرون بیمش بکمرده از ش یاا سر ببرند و بچّهینند کار کرا ش یوانیاگر ح
شته شدن مادر کده باشد و در اثر ییا پشم در بدنش رویامل شده باشد و مو که خلقت آن ک یصورت

ا قبل یا پشم و یدن مو ییش از رویپ یعنیامل شدن کاگر قبل از  یول ،و حالل است کمرده باشد، پا
 شته شدن مادرش، مرده باشد، هم حرام است و هم نجس. کاز 

  
 و احکام آن وانحی( )ذبحدستور سر بریدن 

1890 مسئلۀ راه تـنفّس  ینـا  یعنـ یرگ ه چهار رگ بزکن است یوان ایدن حیدستور سر بر() ،
 یه برآمـدگ کـ  یطـور  -ی آنگلـو  یر برآمدگیوان را، از زیرگ حو دو شاه (ی )راه غذا و آبمر
ببرنـد و سـر را از بـدن جـدا      یدر پـ  یامل و متّصل و پطور کبه -بدن یبماند و نه رو یسر باق یرو
 ند. کینم تیفاک یاقو کنند، بنابرافند و جدا نکنند؛ اگر آن چهار رگ را بشک

1893 مسئلۀ ه یـ رد و بعـد بق ینند تا بمکاز چهار رگ را ببرند و صبر  یوان، بعضیاگر در ذبح ح
سر ببرند  یبا تأن ینند و طورکن مقدار هم صبر نیاگر به ا حتی .ندکیصدق نم یرا ببرند، ذبح شرع

ش از جـان دادن  ید، اگرچـه پـ  یـ ایچهارگانه عمل واحد به حساب ن یدن رگهایه در نظر عرف برک

                                                                                                                                                
سوره 65آیات  اند.ممنوعیت، بیشتر بار تربیتی دارد و به خاطر گناهانی است که این موجودات به خاطر آنها مسخ شده

از ابواب اطعمۀ حرام،  9، باب 91راف اشاره به این معنا دارند. )در وسائل الشیعه، ج سوره اع366سوره مائده و  60بقره، 

 حدیث در این باره آمده است( 90بیش از 
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 خورد.را آن شودیال دارد و نمکهم ببرند، اشرا بقیۀ آنوان یح

1899 مسئلۀ وان را از ین اگر حیمتعارف ببرند، بنابرا شکلوان را به یواجب است چهار رگ ح
ارد کاگر  یول .ندکیت نمیفاک یده شود، در ذبح شرعیآن بر یپشت، سر ببرند، اگرچه تمام رگها

 یاگرچه اقو ،ده شودیشند تا چهار رگ آن برکطرف باال بر به یبرند و از ز وان فرویح یرا در گلو
 ه از آن اجتناب شود. ک آنست دید و شدکیاط ایاحت یول ،ندکیت میفاآنست که ک

1891 مسئلۀ  یبرآمـدگ  یوان را از بـاال یـ ند و سر حکبرد اشتباه یوان را سر میه حک یسکاگر 
وان جـان داده باشـد،   یـ گـر ح ده نشـوند، ا یـ ه رگها برک یبدن بماند طور یرو یگلو ببرد و برآمدگ

دن یـ ه برکـ  طـوری بـه رد و اگر هنوز جان نداده باشد و جان دارد کد از آن اجتناب یحرام است و با
ش را بـه  یوان دسـت و پـا  یـ دن رگهـا، ح یـ چهارگانه در جـان دادن او اثـر دارد و پـس از بر    یرگها
وان را ذبـح  یح ،گلو یمدگر برآیند و از زکن صورت اگر بالفاصله اقدام یآورد، در ایت درمکحر
 شود. یوان حالل میند، حک

1891 مسئلۀ ه هر چهـار رگ  کبدرد  یگوسفند را طور یوان درنده، گلویاگر گرگ و هر ح
اگر آن رگها سالم بمانـد   یول ،ته و حرام استیوان مین برود، آن حیده شود از بید در ذبح بریه باک
از رگهـا سـالم باشـد،     یبعضـ اینکـه   ایـ اند بم یباق یمقدار یاز رگها را برده و از هر رگ یا مقداری

وان در جان دادن آن مؤثر واقع یدن حیبر ه سرک یبه نحو -وان هنوز جان داشته باشدیه حک یطور
ن صورت اگر مطابق دستور شارع مقدس یدر ا -ندکت کش حریدن دست و پایشود و بعد از سر بر

 شود. یو هم حالل م کسر ببرد، هم پا

1895 مسئلۀ وان ذبـح شـده را از بـدنش    یـ قبل از جان دادن پوست حکه آنست  اط واجبیاحت
 ۀیـر ه در تکـ -ز قبل از جـان دادن، مغـز حـرام را    ینخورند و نرا آن ندند گوشتکنند و اگر کجدا ن

ا سر یمغز حرام را ببرند  عمداًه اگر کبل ،نندکوان را هم جدا نینبرند و سر ح -وان قرار داردیپشت ح
ار یـ اختبـی  غفلـت،  به خـاطر یا ارد ک یزیت به خاطراگر  یول ،ل استاکنند محل اشکوان را جدا یح

 ال ندارد و خوردن گوشت آن حالل است. کوان جدا شود، اشیا سر حیمغز حرام و 

  
 شرایط سر بریدن حیوان

1896 مسئلۀ ر است: یط زیشرا یوان دارایدن حیسر بر 

ه کـ  یسـ ک -ید، ناصـب د مسلمان باشـ یبرد چه زن باشد و چه مرد بایوان را سر میه حک یسک -3
دهد یص میه خوب و بد را تشخکمسلمان  ۀبچّ .نباشد –دارد یرا دشمن م ت رسول خدایباهل
 وان را ببرد. یز است سر حیداند، جایدن را میت سر بریفکیو 

 یدا نشـود و طـور  یـ اگر جنس آهن پ یول ،ه از جنس آهن باشدکببرد  یزیوان را با چیسر ح -9
ه چهـار رگ را ببـرد و   ک یزیت ۀیلن صورت با هر وسیرد، در ایمیان را نبرند مویه اگر سر حکباشد 

 وان را ببرند. یز است سر حیز، جایا سنگ تیز یت ۀیشند مانند شکسر را از بدن جدا 
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ست یننده الزم نکذبح  یول ،وان رو به قبله باشدیم حکدن، صورت، دست، پا و شیموقع سر بر -1
وان را یعمد و علم و توجّه حبا  یدبرد بایوان را سر میه حک یسکهتر است. رو به قبله باشد اگرچه ب

ز نبوده و گوشت یشود و خوردن آن جایوان حرام میند حکار را نکن یا عمداًند و اگر کرو به قبله 
ا جهت قبله را ندانـد و  یند کص آن اشتباه یا در تشخیند کاگر قبله را فراموش  یول ،آن نجس است

وان در یـ مـثالً ح  ،نـد کوان را رو به قبلـه  ینتواند حاینکه  ایباشد  مسئلها جاهل به یند و کسؤال نتواند 
 ال ندارد. کند، اشکن موارد هر طور ذبح یا یچاه باشد، در تمام

دن، نـام  یـ ت سـر بر ید به نیش بگذارد بایارد به گلوکا یوان را ببرد یخواهد سر حیه مک یوقت -1
نـد و اگـر بـدون قصـد     کیت مـ یـ فاکاللّه، ید بسمبگوکه  اندازه نیازد و همس یخدا را به زبان جار

اگر فراموش  یول ،شود و گوشتش حرام استیوان حالل نمیاورد آن حیدن نام خدا را بر زبان بیبر
بِسْـمِ اللَّـهِ   »د: یادش آمد بگویبهتر است هر وقت  یول ،ال نداردکاورد اشیند و نام خدا را بر زبان نک
 «.أَوَّلِهِ وَ آخِرِهِ یعَلَ

خود  یا پایان دهد کا دم خود را تیند، اگرچه مثالً چشم کب یتکدن حریوان پس از سر بریح -5
متعـادل  بـه صـورت    به خروج خون یازین صورت نیه معلوم شود زنده است، در اکن زند یرا بر زم

طره خارج شود. با علم ل و قطره قیثقبه صورت  شودخارج  ا اگریست اگرچه خون خارج نشود و ین
 یند ولکت نکاگر حر .یابدیه تحقق مکیت دادن پا و دم و چشم، تذکق حریوان از طریات حیبه ح
آنسـت کـه    اطیـ نـد اگرچـه احت  کیت مـ یـ فاآنست کـه ک  متعادل خارج شود ظاهربه صورت  خون
 یولـ  ،دوان نداشته باشـ یه علم به زنده بودن حکاست ین عالمت در صورتیا .یردت صورت گکحر

 ندارد.  یالکچ اشیمعتدل، هبه صورت  ق خروج خونیوان از طریدر صورت علم به زنده بودن ح

ز رگ یوان را از بدن جدا نسازند و نیسر ح عمداًرون آمدن روح، یاط واجب قبل از بیاحتبنابر -6
نـد را قطـع   یگویوان ادامه دارد و به آن نخاع و مغز حرام مـ یگردن تا دم ح یهاه از مهرهک یدیسف
 وان را از بدن جدا نسازند. یرون آمدن روح، پوست حیقبل از بهمچنین  نند وکن

1893 مسئلۀ سـت و  یر نشـده و معتبـر ن  کـ ذ یت خاصیفکیوان در حال ذبح یدن حیخوابان یبرا
وان، همان یبدن ح یا چپ و در هر صورت جلویوان را به جانب راست بخوابانند یند حکینم یفرق

 قبله باشد.  د رو بهیه گذشت باکطور 

1898 مسئلۀ  ا ضـبط صـوت و امثـال آن    یـ ر از ذابـح  یگر غیشخص د به وسیلۀ« بِسْمِ اللَّهِ»گفتن
 ند. کیت نمیفاک

1892 مسئلۀ یط شـرع یت تمام شرایه اگر با رعاکبل ،ندکار ذبح یاخت باکننده ست ذبح یالزم ن 
اینکه  سته الزم اکر نام آنچه کدر ذ .ک و حالل استراه باشد، پاکا بااگرچه  ،کندوان را ذبح یح

ن اگر ذابح یبنابرا ،نده بر لزوم و وجوب آن نباشدیبِسْمِ اللَّهِ به قصد ذبح گفته شود اگرچه اعتقاد گو
ن حـال بـه قصـد ذبـح     یسـت و در عـ  یمعتقد باشد گفتن بِسْمِ اللَّهِ موقع ذبح مستحب است و واجب ن

 ند. کیت میفاکوان را سر ببرد ید و حیبگو
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1810 مسئلۀ  وان با آنها یدن حین سر برین طور، بنابرایز همیل نیاستفوالد از جنس آهن است و
مسامحه و جهالت بـه آنهـا   و به خاطر که آهن به شمار نروند باشد  ییزهایاگر چ یول ،ال نداردکاش

 ست. یح نیر حال ضرورت، صحیدن با آنها در غیآهن گفته شود، سر بر

1813 مسئلۀ وتاه فاصلۀ که در کشده  راً متداولیه اخک یبرق یهانها و دستگاهیدن با ماشیسر بر
، مانند رو بـه قبلـه بـودن، بسْـم اللّـه      یط شرعیاگر تمام شرا ،بردیا گوسفند را سر میچند هزار مرغ 

دن و از آهـن بـودن   یدهد، از طرف جلو بریدستگاه را فشار م ۀکه دگم یسکگفتن، مسلمان بودن 
ه کـ د، بلیـ بِسْمِ اللَّـهِ بگو  یکدام کهر  یست برایز است و الزم نیت شود، جایدن، رعایسر بر ۀیلوس

ند و بِسْـمِ اللَّـهِ را   کوان را قصد یدهد و با گفتن بِسْمِ اللَّهِ، ذبح چند حیه دگمه را فشار مک یاگر وقت
آنهـا در  همـۀ  عرفاً ذبح  آنکهمشروط بر  ،شودیه شده و حالل مکیآنها تذهمۀ د، یبه قصد آنها بگو

 ند. یبِسْمِ اللَّهِ بگو یکدام کهر  یو با فاصله ذبح شوند، براج یاگر به تدر یزمان باشد ول یک

1819 مسئلۀ ننـد اگـر  کحـس  بـی  قبل از ذبح یگریز دیا هر چیدستگاه  به وسیلۀوان را یاگر ح 
ندارد و در  یوان پس از ذبح نشود، مانعیامل نباشد و مانع خروج خون در حد متعارف از حطور کبه
دن در یوان قبل از سر بریننده بر سر حکج یگ ۀردن ضربکد د از واریو ضرورت، با یر حال ناچاریغ

شود و در هر صورت موجب حرام شدن گوشت  یوان باشد، خودداریت حیه موجب اذک یصورت
 شود. یوان نمیح

1811 مسئلۀ بـه  معمـول  طـور  بـه  رسند و ذبح آنهاین به فروش میه در بازار مسلمک ییگوشتها
ه مستحب هم کست و بلیق و سؤال الزم نیو تحقاست  کرد حالل و پایگیمسلمان صورت م وسیلۀ

شود، یوارد م یر اسالمیغ یشورهاکه از ک یادهیبر سر یاما گوشتها و مرغها .روه استکنبوده و م
 مسلمان انجام گرفته است.  به وسیلۀه ثابت شود ذبح کخواهد بود  کحالل و پا یتنها در صورت

1811 مسئلۀ ومـت  کاگر ح .آنست سلمان درت میثرکبودن و نبودن ا یشور اسالمکدر  کمال
شور که در نزد عرف، کیت است طوریوم به اسالمکت مسلمان باشد، محیثرکا یول ،نباشد یاسالم
 و در مواردی که نسبت مساوی باشد، حکم کشور اسالمی بر آن مترتب نیست.  شان نسبت دهندیرا به ا

1815 مسئلۀ ا نحر یالم ذبح مطابق دستور شرع اسرا آن ش شود و انسان نتواندکوان سریاگر ح
شتن آن مطابق دسـتور  کرد و یوان در چاه بمیو احتمال دهد آن ح یفتدوان در چاه بیا مثالً حیند و ک

وان بزنند و در اثر زخـم  یر و چاقو به بدن حیزه، شمشیمانند ن یاز برندهین نباشد، اگر با چکشرع مم
ت یـ شـتر و رو بـه قبلـه بـودن رعا    ر شتر، نحر در یشود، اگرچه ذبح در غیوان جان دهد، حالل میح

ه کـ  یطیگـر شـرا  یگر مانند بِسْمِ اللَّهِ گفتن، مسلمان بودن ذابح و نـاحر و د یط دیشرا ینشده باشد ول
 د مراعات شود. یوان شرعاً الزم است، بایدن حیسر بر ین است فراهم گردد و براکمم

  
 دستور کشتن شتر

1816 مسئلۀ  گفتـه   1893 مسـئلۀ ه در کـ  یشـرط  6ت یشتن شتر واجب است عالوه بر رعاکدر
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ان گـردن و  یم یز از آهن باشد، در گودیز باشد و جنس آن نیت ۀیزه مانند نکرا  یزیا چیارد کشد، 
ه زانوهـا  ک یدر حالهم اگر  ستاده باشد.یو بهتر است شتر در هنگام نحر ا -نحر -نندکنه شتر فرو یس

ننـد،  کش فـرو  یارد را در گلـو کقبله است، جلو بدنش رو به  یده ولیا به پهلو خوابین زده یرا به زم
 ال ندارد. کاش

1813 مسئلۀ  گردن شتر فـرو   یدر گودرا آن ا مانندیارد ک آنکه یشتن شتر اگر به جاکهنگام
ننـد، گوشـت   کسرشان را ببرند آنها را نحر ی اینکه نند، سرش را ببرند و در گاو و گوسفند به جاک

ه زنده است مطابق ک یرگ شتر را ببرند و چند منتها اگر چهار ،شودیآنها حرام و بدنشان نجس م
گـردن   یارد در گـود کـ ه فرو بردن ک ینند طورکآن را نحر  گفته شد پیشمسئلۀ ه در ک یدستور

معتـدل خـارج شـود،    طـور  بـه  خوناینکه  ایند کت کش حریباعث جان دادن آن شود و دست و پا
گـردن   یدر گـود را آن ا مانندیارد که ک یز در صورتیشود و نیم کگوشت آن حالل و بدنش پا

ه در کـ  ینند و تا زنده است سـرش را ببرنـد مطـابق همـان دسـتور     کگاو، گوسفند و مانند آنها فرو 
 شود.یم کگفته شد، گوشت آنها حالل و بدنشان پا 1893 مسئلۀ
  

 مستحبّات و مکروهات سر بریدن حیوان 
1818 مسئلۀ وان مستحب است: یدن حیز در سر بریچند چ 

 یـک ش را ببندند و یپا یکه مشهور است دو دست و کدن گوسفند همان طور یبرهنگام سر  -3
باز بگذارند و را آن ش را ببندند و دمیدن گاو هر چهار دست و پایش را باز بگذارند و در سر بریپا

ش را بـاز  یگر ببندند و پاهایدیکر بغل به یا تا زین تا زانو ییاز پارا آن دن شتر دو دستیهنگام سر بر
 نند تا پر و بال بزند. کدن رها یگذارند و مرغ را مستحب است بعد از سر برب

 اط، رو به قبله باشد. یشد مطابق احتکیوان را میه حک یسک -9

 ش آب بگذارند. یوان جلویشتن حکمطابق نظر مشهور قبل از  -1

وان را یـ ه سر حنند و با عجلکز یارد را خوب تکمثالً  ،ت شودیمتر اذکوان یه حکنند ک یارک -1
 ببرند.

 نند. کتش نیه جان دارد، اذک یدن و پس از آن چندیقبل از سر بر -5

1812 مسئلۀ روه است: کوان میدن حیز در سر بریچند چ 

 ند. یگر ببیوان دیه حکشند کوان را بیح ییدر جا -3

ه کاج یمگر در صورت ضرورت و احت ،وان را سر ببرندیش از ظهر روز جمعه حیا پیدر شب  -9
 راهت ندارد. کصورت  نیدر ا

 ند.که پرورش داده ذبح کرا  یوانیخود انسان ح -1
  

 شرایط شکار با سالح و احکام آن 
1810 مسئلۀ ر یـ ط زیت شـرا یـ نند، بـا رعا کار کرا اگر با سالح ش یوان حالل گوشت وحشیح



 630 و احکام آنشکار با سالح  طیشرا

 شود: یو حالل م کپا

، بـدن  یزیـ ه در اثر تکز باشد یر، تیزه و تیا مانند نیر، برنده یارد و شمشکمانند  یارکش ۀاسلح -3
ننـد و  کار کوان را شـ یـ دام، چـوب، سـنگ و ماننـد آن ح    گر به وسـیلۀ ن ایند، بنابراکوان را پاره یح
زنـده بـه دام   را مگـر آنکـه آن   ،ز حـرام اسـت  یـ شود و خوردن گوشت آن نینم کرد، پایوان بمیح

ار کا بـا تفنـگ شـ   ر یوانیـ اگـر ح  شود و حالل است. کن صورت پایه در اکنند کند و ذبح بینداز
و هـم   اسـت  کند، هم پاکپاره را آن وان فرو رود ویه به بدن حکز باشد یت قدرآننند اگر گلوله ک

ه کـ  آنسـت  نـد، اظهـر  کپاره را آن وان فرو رفته ویه در اثر فشار در بدن حکبل ،ز نباشدیاگر ت .حالل
فشـار  به خـاطر  ا اگر گلوله شود و هم حالل است، امیم کشامل است، هم پارا آن ات،یاطالق روا
ه دارد محل اصـابت را بسـوزاند و در اثـر حـرارت     ک یه به سبب حرارتکوان فرو نرود، بلیبه بدن ح

ن مورد هم یاگرچه شمول اطالقات به ا ؛ستیال نکاز اش یو حالل شدن آن خال کرد، پایوان بمیح
ه از ساچمه استفاده شود، به کبل ار گلوله نداشته باشدکش ۀیلاگر وساینکه  ماک ،ستیاز قوت ن یخال

 ن صور اجتناب شود. یدر اآنست که  اطیست اگر چه احتیرسد شمول اطالقات قاصر نینظر م

اگرچـه   -نباشـد و اگـر مسـلمان زاده باشـد     ید مسلمان باشد، ناصبیننده مانند ذابح باکار کش -9
 ند. کیت میفاک -دهدیص میفهمد و تشخیخوب و بد را م یده ولیه به حدّ بلوغ نرسک یابچّه

ا یـ نـد  ک یریـ گنشانهرا  یگرید ین اگر جایبنابرا ،ار ببردکوان به یار آن حکش یاسلحه را برا -1
و حـالل   کشـد، پـا  کبرا آن وان بخـورد و یـ ن حیـ ند و تصادفاً بـه ا ک یریگی را هدفگریوان دیح
بـه   یتصـادف طـور  به رده وکیتحان مامرا آن ایرده و کیم یاگر مثالً با اسلحه بازهمچنین  .شودینم
 شود. یو حالل نم کشد، پاکبرا آن وان بخورد ویح

نـام   عمـداً ن اگـر  ید، بنابرایار ببرد، بِسْمِ اللَّهِ بگوکار به کش یخواهد اسلحه را برایه مک یوقت -1
 د. ال ندارکد، اشینگو یاگر بر اثر فراموش یول ،شودیو حالل نم کار پاکد، شیخدا را نگو

دن وقـت نباشـد و   یـ سـر بر  ۀبه اندازا یوان مرده باشد یرسد حیوان میبه ح یارچکه شک یوقت -5
ند کدن گفته شد، عمل یسر بر یه براک ید مطابق دستوریباشد با یدن باقیسر بر ۀبه اندازاگر وقت 
و  ذبحش موجود باشـد  یهم برا یافکوان زنده باشد و وقت یه حکسر برسد  یوقت یارچکو اگر ش

 رد، گوشت آن حرام و نجس است. یوان بمیند تا حکن حال صبر یدر ع

1813 مسئلۀ ا یافر باشد و ک یگریاز آنها مسلمان و د یکینند و کار کرا ش یوانیاگر دو نفر ح
 شود. ینم کوان حالل و پاید، آن حینگو یگرید و دیبِسْمِ اللَّهِ بگو یکی یهر دو مسلمان باشند ول

1819 مسئلۀ  وه پـرت شـود و انسـان    کا از ی یفتدر زدند در آب بیبا توان را یح آنکهاگر بعد از
وه جـان داده  کـ ا پـرت شـدن از   یـ ر و هم افتـادن در آب  یوان هم به سبب تیه آن حکند کدا یعلم پ

ا نـه، بـاز هـم    یشته شده کر یه تنها با تکهم بشود  کوکه اگر مشکبل ،شودینم کاست، حالل و پا
 شود. ینم کپا حالل و
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 ط شکار با سگ شکاریاحکام و شرای
1811 مسئلۀ ر یـ ط زیند، بـا شـرا  کار کرا ش یوان حالل گوشت وحشی، حیارکگاه سگ شهر
 شود: یو حالل م کوان پایآن ح

ار بفرستند برود و هرگاه بـاز دارنـد،   کش یبرارا آن ه هرگاهک یت شده باشد طوریوان تربیح -3
 -آنسـت کـه   اطیـ احت .ی نداردرادیاستد، یار باز دارند و ناکشدن به ش یکاگر موقع نزد یستد ولیبا

از  یدن صـاحبش مقـدار  یقبل از رس که ن باشدیاگر سگ عادتش ا -انده مشهور گفتهکهمان طور 
 یزیـ دن صـاحبش چ یار تـا رسـ  کاگـر از گوشـت شـ    یولـ  ،خورد، از آن اجتناب شـود یار را مکش
ه از خـونش  کـ بل ،خـورد یا از گوشتش نمـ یخورد یخورد و در صورت خوردن هم به ندرت مینم
 ال ندارد. کخورد، اشیم

ار بـرود و  کن اگـر سـگ خودسـرانه بـه شـ     یبنـابرا  ؛ار بفرستدکش یار سگ را براکصاحب ش -9
ار بـرود و بعـد صـاحبش    کسرانه دنبـال شـ  که اگر سگ خودبل ،اورد، حرام و نجس استیب یارکش

 اطیـ نـد، احت کب صـاحبش شـتا   یبه سـبب صـدا   ولو اینکهار برسد که زودتر به آن شکبانگ بزند 
ت اصـل و  یـ ه نکـ ن اسـت  یار اجتناب شود و آنچه معتبر است اکه از خوردن آن شک آنست واجب

بفرسـتد و آن آهـو    ییار آهـو کش ین اگر سگ را برایند و سگ را بفرستد، بنابراکار را بکش یلّک
تـا  دو  یکـی  یاگـر بـه جـا   اینکه  ماکند کیت میفاکند کار کرا ش یگرید یند و سگ آهوکفرار 
 ند حالل است. کار کش

ه خـوب  کنابالغ مسلمان زاده  ۀفرستد مسلمان باشد و اگر بچّیار مکش یه سگ را براک یسک -1
سـگ را بفرسـتد،    یا مسلمان ناصبیافر کن اگر یبنابرا ،ندکیت میفاکز بفرستد، یفهمد، نیو بد را م

 ار نجس و حرام است. کش

د یـ ند و بسم اللّه نگوکرا بر زبان آورد و اگر فراموش فرستد نام خدا یه سگ را مک یهنگام -1
 -ید، احوط وجوبیار بگوکدن سگ به شیه قبل از رسکد بلیندارد و اگر وقت فرستادن نگو یرادیا

 . آنست اط ازیاحت -نباشد یاگر اقو
ار را خفـه  کن اگر سگ شـ یبنابرا ؛ردیند بمکیدا میه از دندان سگ پک یار به سبب زخمکش -5
 نجس و حرام است.  ،ردیبم یگریل دیا هر دلیا ترس و یاد یدن زیا در اثر دویند ک

 ار برساند. کبا سرعت متعارف خود را به ش یارچکش -6

یوان زنده بـوده و  دن حین اگر هنگام رسیبنابرا ،وان مرده باشدیرسد حیم یارچکه شک یوقت -3
ش را بـه  یا پاهـا یـ دهـد و  یان مکش را تیهاا گوشیوان چشم یدن وقت باشد، مثالً حیسر بر ۀبه انداز

 رد هم گوشتش حرام و هم نجس است. یوان بمیوان را سر ببرد و اگر نبرد و حید حیزند، باین میزم

1811 مسئلۀ  وان را سر ببرد یه بتواند حکبرسد  یار فرستاده وقتکش یه سگ را براک یسکاگر
رون آورد و مسامحه از خود نشان یرا ب اردکمعمول و با شتاب طور چنانچه به وان را ببرد،ید سر حیبا

رد، حـالل اسـت   یـ وان بمیـ ارد و مانند آن وقت ذبح بگذرد و حکرون آوردن یبه سبب ب یول ،ندهد
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مسـامحه   یموجود بوده، وقت ذبـح بگـذرد و نـوع   اینکه  ذبح با ۀیلردن وسکاگر در اثر آماده ن یول
ه بـا  کنباشد  یهمراه و یزیاگر چ یول .ه از آن اجتناب شودک ی آنسترد، احوط وجوبیصورت گ

 ید جـا یـ اگرچـه با  ،و حالل اسـت  کشد، پاکب وان رایند تا سگ حکوان را سر ببرد و صبر یآن ح
 د. یدهان سگ را بشو

1815 مسئلۀ ار را داشـته  کط شـ یآنها شـرا چنانچه همۀ  نند،کار رها کش یاگر چند سگ را برا
ار حرام و نجس کار نباشد آن شکشط یشرا یها دارایکی از سگاگر  یول ،ار حالل استکباشند، ش

 ،ا همه مسلمان باشندیافر باشد کاز آنها  یکیار بفرستند و کهم سگ را به ش است و اگر چند نفر با
 ار حرام و نجس است. کد، آن شیبه عمد بِسْمِ اللَّهِ نگو نفر یک یول

1816 مسئلۀ  ار کرا ش یوانی، حیارکر از سگ شیغ یگریوان دیا حی یارکباز ش به وسیلۀاگر
مطـابق دسـتور   را آن وان برسـد و یقبل از مرگ ح یارچکش مگر آنکه ،شودیار حالل نمکنند، شک

 شود. یو حالل م کن صورت پایه در اکند کشرع ذبح 

  
 صید ماهی، ملخ و احکام آن

1813 مسئلۀ و  کآب جان دهـد، هـم پـا   از رون یرند و بیدار را زنده از آب بگی فلساگر ماه
اد تـور  یخـوردنش حـرام اسـت، اگـر صـ      امـا ک اسـت  رد پـا یـ ماگـر در آب ب  یول ،هم حالل است

رون آوردن از تـور  یا هنگام بیها پس از افتادن در تور یاز ماه ید و بعضبیندازرا در آب  یریگیماه
 -کپولـ  -بـدون فلـس   یمـاه  .یاط اجتناب استاگرچه احت ،و حالل است کپا یرند، بنا بر اقویبم

 خوردنش حرام است.  یول ،کرد خودش پایاز آب بمرون یاگرچه زنده از آب گرفته شود و ب

1818 مسئلۀ ا آب یـ انـدازد و   رونیـ برا آن ا مـوج آب یرون افتد یدار از آب بکپول یاگر ماه
ی الهیا به هـر وسـ  یبا دست  یسکقبل از مردن، چنانچه  بماند، کیدار در خشکپول یفرو رود و ماه

 حالل است.  و کرد و سپس جان دهد، پایبگرا آن

1812 مسئلۀ د نـام  یست موقع صـ یست مسلمان باشد و الزم نیرد الزم نیگیرا م یماهه ک یسک
رون آب جـان داده  یـ زنـده از آب گرفتـه و ب  را آن هکـ د بداند یمسلمان با یول ،خدا را بر زبان آورد

 است. 

1850 مسئلۀ انـد، اگـر در دسـت    چگونـه از آب گرفتـه  را آن سـت یه معلـوم ن کـ  یامرده یماه
 ام، حـرام اسـت مگـر   ید زنده گرفتهافر باشد اگرچه بگوکست مسلمان باشد حالل است و اگر در د

را زنده از آب گرفته و خارج  یه ماهکا دو شاهد عادل شهادت دهند یند کدا ین پیقیخودش اینکه 
شـود در  یه مـ یـ ر مسـلمان ته یغ یشورهاکه در ک یینسروهاکن استفاده از یبنابرا .از آب مرده است

نـده  ه آنهـا را ز کـ ننـد  کدا یـ نـان پ یه اطمکـ ال اسـت  کون اشـ مسلمانان مصرف آن بـد  یبرا یصورت
 . انداند و در خارج آب مردهگرفته
1853 مسئلۀ آن بهتر است.  کاگرچه تر ،ندارد یزنده مانع یخوردن ماه 
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1859 مسئلۀ خـودش جـان دهـد    آنکـه ش از یرون آب پـ یا در بینند کان یزنده را بر یاگر ماه 
 رده نشود. ال ندارد اگرچه بهتر است خوکشند، خوردن آن اشکبرا آن

1851 مسئلۀ ه زنـده  کـ  یقسمت آن در حـال  یکنند و کرون آب به دو قسمت یرا ب یاگر ماه
بهتـر اسـت خـورده     ، گرچـه ندارد یرون آب است مانعیه بک ی، خوردن آن قسمتیفتداست درآب ب

 نشود. 

1851 مسئلۀ خـوردن آن پـس از جـان     ،رنـد یزنـده بگ  یگرید ۀیلا هر وسیدست  اگر ملخ را با
ست موقـع گـرفتن نـام    یرد مسلمان باشد و الزم نیگیمرا آن هک یسکت سیز است و الزم نیدادن جا

در دست  یاشود و اگر ملخ مردهیرد حرام مید بمیسازد و اگر ملخ قبل از ص یخدا را بر زبان جار
 ،امید زنـده گرفتـه  ست اگرچه بگویا مرده، حالل نیزنده گرفته را آن هکباشد و معلوم نباشد  یافرک

ن صـورت  یـ ه در اکد یگویه راست مکا دو شاهد عادل خبر دهند یند کدا ین پیقی انسان مگر آنکه
 حالل است. 

1855 مسئلۀ ند، خوردنش حرام است. کتواند پرواز یاورده و نمیه بال در نک یملخ 

 

 مستحبّات و مکروهات خوردن و آشامیدن
 خوردنغذا مستحبّات  -الف

1856 مسئلۀ ند: کت یز را رعایموقع غذا خوردن مستحب است چند چ 

 کد و خشیند و پس از غذا بشوکن کد و با حوله خشیقبل از شروع به خوردن دستها را بشو -3
 ند. ک

د و اگر چند نوع غذا سر سفره وجود دارد، هنگام خـوردن از هـر   یدر آغاز غذا بسم اللّه بگو -9
 د. یدام از آنها بسم اللّه بگوک

 شد. کت بند و پس از همه دسکزبان قبل از همه شروع به غذا یم -1

خود اوست غذا بخـورد و   یه جلوک ییس از غذاکاند، هر سفره نشسته یکاگر چند نفر سر  -1
 ند. کگران است دست دراز نیه در مقابل دک ییبه غذا

 با دست راست غذا بخورد.  -5

 شتر غذا بردارد و با دو انگشت نخورد. یا بیخورد با سه انگشت یاگر با دست غذا م -6

 بردارد و غذا را خوب بجود.  کوچکرا ها لقمه -3

 اد نشسته و غذا خوردن را طول بدهد. یسر سفره ز -8

 بخورد.  کنم یمکدر اول و آخر غذا  -2

 . بجای آوردرا  یشد، حمد وسپاس خداکیه دست از غذا مک یوقت -30
 ند. ک کا مسوایپس از غذا خالل  -33

ت بهداشـت بخـورد و   یـ ند و با رعاکخته را جمع یرون ریاگر در منزل باشد، آنچه از سفره ب -39
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 ند. کوانات رها یپرندگان، درندگان و ح یابان باشد برایدر ب راگ

 د. بیندازچپ  یپا یراست را رو یپس از غذا به پشت بخوابد و پا -31

 ند.کان روز و شب اجتناب یدر آغاز روز و آغاز شب غذا بخورد و از غذا خوردن در م -31

 د. یش از خوردن بشویا پوه ریم -35

ند و از وسط غذا شروع کند از جوانب آن شروع کخواهد آغاز به خوردن غذا یه مک یوقت -36
 ند. کن

 . گذاشته شود یجات خوردنیسفره سبز در -33
  

 روهات غذا خوردنکم -ب
1853 مسئلۀ روه است: کز میموقع خوردن غذا چند چ 

 غذا خوردن.  یریدر حال س -3

  3.یدآیم پر بدش مکاز ش یزیش از هر چیمتعال ب یه خداکخبر است  در ؛کردن یپرخور -9
 در هنگام صرف غذا.  یگریدبه صورت  ردنکنگاه  -1

 آشامد. یا میخورد یه مک یزیردن به چکداغ و فوت  یخوردن غذا -1

 دن. یشکرا  یگریز دیپس از گذاشتن نان در سفره انتظار چ -5

 ارد. کدن آن با یاسه و برکمانند  یزیر چیگذاشتن نان ز -6

 نماند.  یزیه در آن چک یردن استخوان از گوشت طورکز یتم -3

 با پوست خورد. را آن شودیه مک یوه در مواردیردن پوست مکجدا  -8

 امل خورده شود. طور کآنکه بهوه قبل از یانداختن م دور – 2

  
 دنیمستحبات آشام -ج

1858 مسئلۀ تحب است: زها مسیچ یت بعضیدن آب رعایدر آشام 

 اشامد. یدن بکیمبه صورت  آب را -3

 ستاده آب بخورد. یدر روز ا -9

 د. یبگو« أَلْحَمْدُ لِلَّهِ»و بعد از آن « بِسْمِ اللَّهِ»دن یقبل از آشام -1

 اشامد. یل بیم باآب را با سه نفس و  -1

تد و بر قاتالن و شان درود فرسیاران ایت و یبو بر اهل نیدن آب بر امام حسیپس از آشام -5
 ند. کن یلعنت و نفر معاندان آن امام مظلوم

  

                                                             
 .3، ح 912، ص ۀاز ابواب آداب مائد 3، باب 91الشّیعه، ج وسائل .3
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 دنیروهات آشامکم -د

1852 مسئلۀ روه است: کز میدن آب چند چیدر آشام 

 دن. یاد آشامیز -3

 ستاده. یدن آب در شب در حال ایآشام -9

 دن آب با دست چپ. یآشام -1

 چرب.  یدن پس از غذایآشام -1

ز آب یـ گـر و ن یا هـر ظـرف د  یـ وزه و کـ ا یـ وان باشـد  یل ظرف آب، ۀکستش یدن از جایآشام -5
 ظرف آنجا قرار دارد. ۀکه دستخوردن از آن قسمت ظرف آب 

   
 3احکام آنهاو  ظروف

1860 مسئلۀ یه در آن طهارت شرط است با ظروفک یا هر نوع استعمالیدن و یخوردن و آشام 
ز چـرم سـگ و   ه اکـ  آنسـت  ا مردار ساخته شده، حرام است و بهتریو  که از پوست سگ و خوک

 اگر ظرف هم نباشد اجتناب شود.  یو مردار حتّ کخو

1863 مسئلۀ ه نوعــاً کــگــر ینجــس د یزهــایرات و چکه در ســاختن شــراب و مســکــ یظروفــ
ه در بـاب  کـ  یطیر بـا آن شـرا  یـ روند، پس از شستن و تطهیار میت کننده است به کسراشان نجاست

 ال ندارد. کخودش گذشت، استعمالشان اش

1869 مسئلۀ روف طال و نقره و هر گونه استعمال آنها حرام است، امّـا  دن از ظیخوردن و آشام
ق اسـتعمال نباشـد   یق استعمال باشد حرام و اگر از مصادیه از مصادک ین با طال و نقره در صورتییتز

ال و نقره را نگاه دارنـد و  ه بخواهند ظروف طک ید اجتناب شود و در صورتیاط واجب بایبنا بر احت
 شود.  یز خودداریبهتر است از نگاه داشتن آنها ن ، گرچهستیحرام ن ،نندکناستفاده و  از آنها

1861 مسئلۀ  نند و ظرف بسازند اگر عرفاً به آن ظرف طال و کاگر فلز را با طال و نقره مخلوط
 ال ندارد. کند، استعمالش اشینقره نگو

1861 مسئلۀ ا یـ ه جنس آنهـا از طـال   کست یرند و معلوم نیگیه مورد استعمال قرار مک یظروف
 ال ندارد. کستعمال آنها اشنقره است، ا

1865 مسئلۀ ال نـدارد کانـد، اشـ  ا نقره دادهیآنها آب طال  یه بر روک یاگرچه استعمال ظروف، 
 ه از استعمال آنها اجتناب شود. ک آنست احوط یول

                                                             
در بخش خرید و فـروش آمـده   مانند طال و نقره  . احکام مربوط به خرید و فروش ظروف ساخته شده از فلزات خاص 3

  است.



 

 

 
 

 ملحقات پایانی

 
 
 

 ،یمات الهمحرّ دربارۀابتدا ن بخش یدر ابا پایان گرفتن احکام رساله، با توجه به اهمیت موضوع، 
و اقسـام آن   ی که بر عهـدۀ انسـان اسـت    حقوق دربارۀ سپسو  هاآن کره و مالیبکره و یگناهان صغ

 .شودیبحث م
 

 (رهیبکره و ی)گناهان صغ یاز گناهان و محرمات اله یان بعضیب: اول
ه واجبات را انجام کد است یبند به آنهاست، طبعاً مقیو پا ینیانسان مسلمان معتقد به دستورات د 

ه کـ ان شد. راجع به نمـاز  یواجبات و محرمات باحکام ن رساله یند. در اک یاز محرمات دور دهد و
ات، جهاد و حـج  کگر واجبات چون روزه، زیز راجع به دیاست، بحث شد و ن یاز اهم واجبات اله

ح داده یهـا توضـ  گـر بحث یز در خالل دیمحرمات نتعدادی از بحث به عمل آمد و  یمستوفطور به زین
و گناهـان   یمحرمـات الهـ   یاجمال و مختصر به بعضطور به شتر،یب ۀاستفاد ین قسمت برایا شد. در

ت انسـان در ابعـاد   کـ اب آنهـا موجـب سـقوط و هال   کـ الزم و واجب و ارت یه اجتناب از آنها امرک
 کو تـر  یبـا انجـام واجبـات الهـ     -شـتر آنهـا  یشود، تا با شناخت بیاست، اشاره م یو اجتماع یفرد

از  ییرهـا  یروشـن بـرا   یموجبات قرب به حضرت حـق، فـراهم شـود و راهـ     -یاوندمحرمات خد
بـه  ار گـردد و اهـم آن گناهـان    کن آشـ یعـامل  ی، فرا رویسقوط و مبتال شدن به عذاب جاودانه اله

 ر است: یزترتیب 

ره اسـت و در قـرآن بـه    یـ بکمتعال از گناهـان   یخدا یقائل شدن برا کیدن؛ شریورز کشر -3
بِاللَّـهِ   کْشْرِیُإِنَّهُ مَنْ »عذاب سخت داده شده است:  ۀاند وعدقائل شده کیخدا شر یه براک یسانک
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  ؛3«لنَّارُهُ ایوَ مَأْوَ ةَلْجَنَّهِ ایفَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَ
سُ مِنْ أیْیَإِنَّهُ الَ »؛ خداوند متعال در قرآن فرموده است: یأس از رحمت خداوند و الطاف الهی -9

  ؛9«افِرُونَکَللَّهِ إِالَّ الْقَوْمُ الْرَوْحِ ا
ه خداوند متعـال در قـرآن فرمـوده    ک؛ چنانیر الهکمن دانستن و مطمئن شدن از غضب و میا -1

ر خدا همان عقوبتها کاز م منظورو  ،1«الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ رَ اللَّهِ إِالَّکأْمَنُ مَیرَ اللَّهِ، فَالَ کْأَفَآمِنُوا مَ»است: 
شـود، از طـرف خداونـد جهـان     یب مـ که مرتک یانسان در برابر اعمال یه براکاست  ییازاتهاو مج

  ؛ده استیمقرر گرد
قْتُـلْ  یَوَ مَـنْ  »آنان فرموده است:  ۀبارمتعال در ی؛ خداعمداًگناه به ناحق و بی یشتن انسانهاک -1

  ؛1«ماًیوَ أَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِ هُهِ وَ لَعَنَیغَضِبَ اللَّهُ عَلَهَا وَ یمُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِ
 داًعمه ک یسک»ه فرمودند: کنقل شده  و انتحار؛ از امام ششم حضرت صادق یشکخود  -5

  5؛«خواهد بود یشگیشد، در آتش جهنم همکخود را ب
پـدرم  »ه فرمودنـد:  کـ آمـده اسـت    اظمکیاز امام موس یثیشمردن نماز؛ در حد کوچک -6
 کوچـ که نمـاز را  کـ  یسـ کشـود  یل نمـ یرفت فرمود، فرزندم به شفاعت ما نایا میه از دنک یموقع

 6؛«به حساب آورد کشمرده و سب
روز از مـاه   کیه ک یسک»فرمودند:  امام صادق ضان؛بدون عذر در ماه رم یخوارروزه – 3

 3؛«رودیرون میاز او بمان یقت ایند روح و حقکرمضان را بدون عذر افطار 
 یاز واجبات اله یکیه ک یابنده»فرمودند:  ؛ حضرت صادقیاز واجبات اله یکی کتر -8
متعـال بـه او بـا نظـر رحمـت نگـاه        یب شود، خـدا کره را مرتیبکاز گناهان  یکیا یند و ک کرا تر
  8؛«گرداندینم کند و او را پاکینم

زنا شش »ه فرمودند: کت شده یروا اسالم یرسول گرامنامشروع با اجانب؛ از  ۀزنا و رابط -2

                                                             
 د، بهشت را خداوند بر وی حرام فرموده و جایگـاهش دوزخ اسـت  ورزیعنی: حتماً و قطعاً هر کس که به خدا شرک  .3

 (.39)مائده: 
 ورزنـد مگـر کسـانی کـه بـه خـدای جهـان کفـر مـی         ،شـوند یعنی: به درستی از رحمت خداوند مأیوس و ناامید نمـی  .9
 (.83یوسف: )
 (.22اعراف: ) کارندشوند از مکر خدا مگر آنانی که زیاناند از مکر الهی، پس ایمن نمییعنی: آیا آنان ایمن شده .1
یعنی: کسی که عمداً مؤمنی را به قتل برساند، جزای او آتش جهنم است و در آن جاودانه خواهد مانـد و خشـم خـدا     .1

 .(21نساء: )برایش آماده ساخته است برای او بوده و او را لعنت کرده و عذاب بزرگی را
 .91ص، 1و  9و  3اب القصاص فی النفس، ح ، از ابو5، باب 92البیت، ج الشّیعه، چاپ آلوسائل .5
 .91ص ،1از ابواب اعداد فرائض، ح  6اب ب ۀ، کتاب الصلو1همان، ج .6
 .39از ابواب احکام شهر رمضان، ح  3، کتاب الصوم، باب 916، ص3همان، ج . 3
 .13ص  ،33العبادات، ح  مةاز ابواب مقد 9، باب ۀ، کتاب الطهار3همان، ج .8



 638 (رهیو کب رهی)گناهان صغ یاز گناهان و محرمات اله یبعض انیاول: ب

بـرد،  یت انسـان را مـ  یـ ا، نورانیـ ا و سه در آخرت، اما آن سه اثر سـوء در دن یاثر سوء دارد، سه در دن
سازد و امـا آن سـه اثـر سـوء در آخـرت، موجـب       یم کیند و مرگ و فنا را نزدکیم مکرا  یروز

نـد و سـبب دخـول و خلـود در     ک یامت را سخت میق شود و حساب روزیغضب پروردگار عالم م
  3؛«شودیآتش جهنّم م

هـر   :ه فرمودنـد کـ نقل شده  اسالم ی؛ از رسول گرام -رکدو مذ یهم جنس باز -لواط -30
را لعنت و غضب فرمـوده   یمتعال و ید و خدایآیند، عرش خداوند به لرزه در مکلواط  یسکگاه 

دارد تـا بـه   یلواط شـده، در جهـنّم نگـاه مـ     یه با وکرا  یسکآن  سازد ویا میش مهیو جهنّم را برا
ن ر طبقـات آ د انـدازد و مـی  عـالم او را در جهـنّم   یگـاه خـدا  شـود آن  یدگیمردم رسهمۀ حساب 

  9؛معذّب خواهد بود
ه کـ آمـده اسـت    ؛ از امـام ششـم حضـرت صـادق    (دو مؤّنـث  یبـاز همجـنس ) مساحقه -33

  1؛«بزرگ است ی، زِنابه خدا قسم مساحقه»فرمودند: 
 یسـان کند از جمله که استمناء ک یسک»اند: ن گناه فرمودهیا دربارۀ استمناء؛ امام صادق -39
شـان  کنگـرد و پا ید و بـا نظـر رحمـت بـه آنـان نمـ      یـ گویجهان با آنـان سـخن نمـ    یه خداکاست 

  1؛«استیمه کدردنا یآنان عذاب یگرداند و براینم
 یبـرا یـا دو زن  ا دو مـرد  یـ زنا  یرساندن زن و مرد نامحرم به هم برا -یگرادت و واسطهیق -31
هر »ه فرمودند : کنقل شده  اسالم یاست، از رسول گرام ین عمل گناه بزرگی؛ اجنس بازیهم
ش را ینـد و جـا  کیحـرام مـ   یواسطه شود، خداوند بهشت را بر و یمرد و زن یعمل زنا یس براک

شـه مـورد خشـم و غضـب خداسـت تـا       یاسـت دوزخ و هم  یبـد گـاه  یدهد و چه جایدوزخ قرار م
  5؛«ردیبم

م یرکعالم در قرآن  یف مسلمان، خدایا مرد عفیا لواط دادن به زن ینسبت زنا  یعنیقذف؛  -31
وَ لَهُمْ عَذَابٌ  ِۀا وَ الْآخِرَیالدُّنْ یرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِالَتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِینَ یإِنَّ الَّذِ»فرموده است: 

  ؛ 6«مٌیعَظِ
نَ یإِنَّ الَّـذِ : »دیـ فرماین مـورد مـ  یـ متعـال در قـرآن در ا   یر؛ خداکفحشا و من ۀج و اشاعیترو -35

                                                             
 .133ص  ،36از ابواب النکاح المحرم و ما یناسبه، ح  3، کتاب النکاح، باب 90همان، ج .3
 .111ص ،3، ح 38باب  ؛192ص  ،3، ح 33همان، باب  .9
 .116ص ،5ه، ح از ابواب النکاح المحرم و ما یناسب 91، باب همان .1
 .159ص ،9از ابواب النکاح المحرم، ح  98همان، باب  .1
 .153ص ،9از همان باب، ح 93همان، باب  .5
خبـر هسـتند، نسـبت زنـا داده و آنـان را      کسانی که به زنان مؤمن و پاکدامن که از هر گونه آلودگی و فساد بـی  یعنی: .6

نـور:  ) گیرند و بـرای آنـان عـذاب بزرگـی اسـت     رد لعنت خداوند قرار میدهند، در دنیا و آخرت مومورد اتهام قرار می
91). 
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  ؛ 3«ۀِالْآخِرَ ا وَیَالدُّنْ یمٌ فِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیالَّذِ یفِ ةُحِشَعَ الْفَایحِبُّونَ أَنْ تَشِیُ
ه کـ نقـل شـده    ت او؛ از امـام صـادق  یـ ثیردن بـه ح کـ ن و ضربه وارد حرمت مؤم کهت -36

ه بـه سـبب آن خبـر آن مـؤمن     کن باشد یند و هدفش اکنقل  یزیه مؤمن چیه علک یسک»فرمودند: 
ن یمتعال چن یاعتبار شود، خدایشان بیش برود و از چشم مردم افتاده و نزد ایف گشته و آبرویتضع
طان هم او را ید و شیفرما یطان رهسپار میت شیوال یته و به سوت خود خارج ساخیرا از وال یسک

 9؛«ردیپذیت خود نمیتحت وال
 :دیفرمایم میرکمتعال در قرآن  یگران؛ خداید یو شخص یش و تجسس در امور داخلیتفت -33

  1؛«وَ الَ تَجَسَّسُوا»
ه کـ نقل شده  اسالم یاز رسول گرام یثیافراد؛ در حد یالمات شخصکگوش دادن به م -38

راهـت دارنـد و دوسـت ندارنـد     که آنهـا  کافراد  یالمات خصوصکه به سخن و مک یسک :فرمودند
  1؛شودیخته میامت در گوش او سرب گداخته ریند، روز قکگران بشنوند، گوش ید

  ؛ه مشروع و صالح استک یومت و نظامکا حیافراد و  یردن اسرار شخصکفاش  -32
  ؛ردنکبت یغ -90
  ؛بت گوش دادنیغبه  -93
 گران بستن؛ یتهمت و افترا به د -99

 ردن؛ ک یزیو فتنه انگ ینیسخن چ -91

 به مؤمن؛  یظنّ و بدگمانسوء – 91

 ردن و مورد استهزا قرار دادن مؤمن؛ کمسخره  -95

 ردن مؤمن؛ کسرزنش و مالمت  -96

 مؤمن و آزار رساندن به او؛  کردنت یاذ -93

 شماردن او؛ ر مؤمن و خوار یتحق -98

متعـال   یهمانـا خـدا  »ه فرمودنـد:  کنقل شده است  اسالم یدشنام دادن؛ از رسول گرام -92
ه چـه  کـ ه پـروا نـدارد   ک ییایحیم شرم و بکپست و  ۀده است بهشت را بر هر دشنام دهندرکحرام 
  5؛«ا چه به او گفته شودید یبگو

                                                             
یعنی: کسانی که دوست دارند فحشا در میان مؤمنـان شـیوع و رواج پیـدا کنـد بـرای آنـان در دنیـا و آخـرت عـذاب           .3

 .(32نور: ) دردناک است
 .921ص 9، ح ۀاز ابواب احکام العشر 353، کتاب الحج باب 39الشّیعه، جوسائل .9
 .(39حجرات: ) دتجسّس نکنی: یعنی .1
 .923 -928صص  ،2، از ابواب ما یکتسب به، ح 21، کتاب تجارت، باب 33الشّیعه، ج وسائل .1
 .15ص ،9از ابواب جهادالنفس، ح  39، کتاب الجهاد، باب 36همان، ج  .5



 680 (رهیو کب رهی)گناهان صغ یاز گناهان و محرمات اله یبعض انیاول: ب

 هر دو باشد؛ ا یت پدر و مادر یه موجب اذک یارک کا تریانجام  -10

 ه؛ یت و آزار رساندن به همسایاذ -13

 قطع رحم؛  -19

 ؛ ینکمان شیپ -11
 ؛ ییگودروغ – 11
 ردن؛ کاد یقسم دروغ  -15

ــدا   -16 ــه خ ــتن ب ــدا   یدروغ بس ــول خ ــالم، رس ــی، ع ــاز انب یک ــ یای ــو  یاله ــی ای از  یک
 ؛ نیمعصوم
 ؛ یافکفتوا دادن بدون علم  -13
 شهادت ناحق دادن؛  -18

 از شهادت به حق؛  یخوددار -12

 ت مردم؛ یش و امنیو سلب آسا یامننا جادی، ایراهزن -10

 ت المال؛ یو ب یاز اموال مردم و اختالس از اموال عموم یدزد -13

 ردن؛  ک یم فروشک -19

 در معامالت؛  غشِّ -11

 ر مجاز در آن؛ یم و تصرف غیتیخوردن مال  -11

 نامشروع و حرام؛  یمدهااز درآ یبرداراستفاده و بهره -15

 ؛ یو عموم یانات دولتکاز اموال و ام یشخص ۀاستفاد -16
 گران و تجاوز به حقوق آنان؛ یغصب اموال د -13

 ه توان پرداخت باشد؛ ک یگران در صورتیاف از پرداخت حقوق دکو استن یخوددار -18

ه کـ نقل شـده   رضا ردن؛ چه به افراد باشد و چه جامعه، از امام هشتم حضرتکانت یخ -12
  3؛«ندکانت یخ یه به مسلمانک یسکست آن یاز ما ن»فرمودند:  اسالم یفرمود، رسول گرام

دن به حـقّ مشـروع خـود ناچـار از     یرس یه براک یسک یرشوه گرفتن و رشوه دادن مگر برا -50
ه دهنـد  یضـرورت بـرا  خـاطر  به  ، گرچهرنده حرام استیگ ین صورت برایرشوه دادن است، در ا

 راد ندارد؛ یا

 ؛ ییو روا یگرفتن و دادن ربا مطابق نصوص قرآن -53
  9؛یقمار باز -59

                                                             
 .518لئالی االخبار، ص  .3
 .همائد از سورۀ 23طبق نصّ قرآن کریم در آیۀ  .9
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 ؛ یگساریشُرب خَمر و م -51
 از مردم؛ یمورد ن یاالهاکاه در یجاد بازار سیار و اکاحت -51

ر قائل ی، تأثکا باإلشترایر خدا، هر چه باشد، باإلستقالل یغ یه براک یم؛ طوریهانت و تنجک -55
 ند؛ شو

باشد  یگریابطال سحر د یه براک یاد گرفتن آن مگر در مواردیاد دادن و یسحر و جادو و  -56
 ندارد؛  یه آنجا مانعک

 وجود نداشته باشد؛ یگریدرمان بوده و راه د یه براک یاستعمال مواد مخدّر مگر در صورت -53

واقـع ضـرورت بـه    مگـر در م  ،نشـده اسـت   یه ذبح شـرع ک یوانیخوردن گوشت مردار و ح -58
 رفع آن؛  ۀانداز

 وانات حرام گوشت؛ یر حیو سا کخوردن گوشت سگ، خو -52

 گر نجاسات جز در موارد ضرورت؛ یخوردن خون و د -60

نمـا شـدن   اً زشت و زننده است و موجـب انگشـت  ه عرفک یلباس یعنیدن لباس شهرت یپوش -63
 شود؛ یانسان م

مـردان جـز در مـوارد     یشـم بـرا  یدن ابریپوش همچنین ان ومرد ین به طال براییا تزیدن یپوش -69
 ضرورت؛ 

 استعمال ظروف طال و نقره؛  -61

 ن ته زن؛ یا با ماشیغ یش چه با تیدن ریتراش یه اقوکاط بلیبنا بر احت -61

 مرد نامحرم؛  یردن زن براکنت یز -65

 در برابر نامحرم؛  یت حجاب اسالمیعدم رعا -66

 مرد و چه زن؛  ۀیچه از ناح یانطینگاه حرام و ش -63

 و مصرف خارج از حد متعارف؛  یروادهیاسراف و ز -68

 هوده؛ یمصرف نابجا و ب یعنیر، یتبذ -62

 است؛  کوچکست و ین گناه مهم نیااینکه  یا تفوه و تلقیره یاصرار بر گناهان صغ -30

 ب دادن؛ یر، خدعه و فرکم -33

 در عبادت؛  یارکوکیو ن یکیو تظاهر به ن یارکایر -39

 ن خدا؛ یبدعت در د -31

 ؛ یام الهکف احیتحر -31
 ام مسلم آن؛ کا احین یب اصل دیذکت -35

 ن و مذهب گردد؛ ید یه موجب وهن و سستک یاب اعمالکارت -36

 م؛ یرکحرمت قرآن  کهت -33

 رّمه؛ که مکحرمت م کهت -38
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 حرمت مساجد و مشاهد مشرّفه؛  کهت -32

 من؛ حرمت مؤ کهت -80

 ه استثنا شده است؛ ک ینبش قبر مسلمان مگر در موارد -83

 شود؛ یگران مید یه موجب ضاللت و گمراهکر کزشت و من یردن سنّتهاکبرپا  -89

 شود؛ یانجام م یو معاص یه در آن محرمات الهک یمراسم و مجالس یبرگزار -81

 گذشت؛  یواز و آواز خوانه در فصل آک یامکغنا و گوش دادن به آن با توجّه به اح -81

 وت در برابر آن؛ کو س یرات و محرمات الهکوع منینسبت به وقوع و ش یاظهار خوشحال -85

 ار در انجام گناه؛ کو معاونت به گناه کمک -86

 ه و دفاع از ظلم ظالم؛ یت به ظلم و توجیرضا -83

 ش آن؛ یمدح ظالم و ستا -88

ر یه منجر به تحقک یمخصوصاً صاحبان قدرت در صورت گران،یدر مقابل د یتملّق و چاپلوس -82
 خود آدم و دروغ گفتن و اظهار خالف واقع شود؛ 

 ه قدرت بر دفاع داشته باشد؛ ک یظلم ظالم در صورت ۀدر مقام مشاهد یتفاوتبی وت وکس -20

 ون به آنان؛ کبه ظالم و ظلمه و ر یاکاعتماد و اتّ -23

 ه واجب است؛ ک یردفرار از جهاد و دفاع در موا -29

 ه در حال جنگ با مسلمانان هستند؛ ک یسانکفّار و کفروش سالح به  -21

 به دشمنان اسالم؛  یو فرهنگ یتی، امنیو دادن اطالعات نظام یجاسوس -21

 ؛ یومت صالح اسالمکدر برابر ح یان و بغیطغ -25
ه مـورد  کـ  یاع، از افـراد سلب حقّ دفـ  همچنین ها ومشروع از افراد و گروه یهایسلب آزاد -26

 اند؛ تهمت قرار گرفته

خـودش را   یه متّصـد کـ  یدر صـورت  ییو اجرا ییمهم قضا یهاگاهیتها و جایمسئول یتصدّ -23
 داند؛ یت نمیط آن مسئولیواجد شرا

اینکه  لیر شد به دلکه ذک ینهاست و مواردیش از ایه بکبل ،ستندین موارد نیتنها ا یمحرمات اله 
ره محسـوب  یـ بکعـذاب داده شـده، گنـاه     ۀات وعـد یـ ا در لسـان روا یـ آنها در قرآن  کت کت یبرا
و  یهـم در انجـام و امتثـال اوامـر الهـ      ینـ یسته است تمـام خـواهران و بـرادران د   یشوند و لذا شایم

داً یـ کاب آنهـا ا کش قدم بوده و از ارتیپ یز از محرمات الهیوشا باشند و هم در پرهک ینیواجبات د
ه کـ سلسله عواقب و خطرات و آثار سـوء دارد، بل  کیاب محرمات نه تنها کچون ارت نند،کاجتناب 

 شود. یم نیز کین رفتن و حبط اعمال نیموجب از ب

   
 دوّم: حقوق

 یحقـوق  -از جمله در رساله حقوق امام سجّاد -یتاب و فقه و سنت اسالمکو  ینیدر منابع د
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 یاجمال یااشاره همۀ آنها نیست و تنها به بعضی از آنهامجال پرداختن به ن رساله یه در اکان شده یب
ر یـ غ یرد و بعضـ یـ د مـورد توجّـه و عمـل قـرار گ    یـ ه باکن حقوق واجب است یاز ا ی. بعضکنیممی

 . است تیآنها مطلوب و سزاوار رعا ین حال تمامیواجب و در ع
 رد: کر مطرح یز ۀگانن پنجیتوان تحت عناوین حقوق را میتمام ا

ه کو آنچه  اءیاء و اولیو انب ض و رسول خدایط فیو وسا یو حقوق اله یق طولحقو -3
 رود. یت حضرت حق به شمار میاز شئون وال

 حقوق انسان نسبت به خودش.  -9

 م و مردم. کگر و حایدیکافراد جامعه و انسانها نسبت به حقوق متقابل  -1

 گر. یدکیحقوق ملتها نسبت به  -1

 .عتیسان و طبحقوق متقابل ان -5
 

 ، وسائط فیض الهی و شئون والیت خداوندالهی طولی،حقوق  -الف
 عالم بر انسان یحقوق خدا -1

ند، حق خدا بر انسان است و آن تنها کینم یبا آن برابر یچ حقّیه هک ن حقیترن و خاصیباالتر
  د که:د توجّه داشته باشیطرفه مطرح است. انسان با کیصورت به  هکاست  یحق

انسـان نعمـت    همتعـال بـ   یز اوست. خـدا یهمه چبر االطالق یعل کانسان و مال یاوّالً، خدا موال
ر، شعور و اعتقاد راسخ، خـدا را  کعقل، تدبّر، ف یریگارکده است تا با به یداده و او را آفر وجود را

ز معرفت به حضرتش بداند و پس ا او داشته باشد و خود را مؤمنبه ت نسب یبشناسد و معرفت درست
 ند. کق یده و تصدیمال بخشک راآن ح به اصل وجود،یو صح یاجمال

نـار  کبـزرگ و پـس از    یخـدا  وجـود  بـه مـان  یق و ایاً، پس از فراغت از اصل معرفت، تصـد یثان
م د در مقـا یـ نـد و بـه توح  کذات اقدس حـق، تنهـا او را عبـادت     یگانگیها و باور به کیگذاشتن شر

ند. پـس در مرحلـه اول از   کز یز پرهیده و عمل نیدر عق کگونه شرز هرعبادت باور داشته باشد و ا
 ده و عمل. یعق جهتشه، موحّد باشد و در مرحله دوّم از یاند نظر و جهت

ش یند، قدر نعمتهایگران ابزار و اسباب اویاست و د یقیخدا منعم حقاینکه  ثالثاً، با باور داشتن به
ر یخـوب بشناسـد، از مسـ    راآن هکـ ن اسـت  یـ ا یر هـر نعمتـ  کشر باشد و کرا بداند و در برابر آن شا

 ر مشروع به مصرف برساند.یند و در مسکاستفاده آورد، از آن درست دست به درست 

ت اسـت. او ربّ، صـاحب،   یـ ت و عبودیمولو ۀحضرت حق با بندگانش رابط یقیحق ۀرابعاً، رابط
عبـد اوسـت، لـذا     -حدوثاً و بقائـاً  -یدوجو یایمطلق انسان است و انسان در تمام زوا یّو ول کمال

از  یو اجتمـاع  ین و مقررات فردیسر فرود آورد؛ در قوان ین الهیموظّف است در باب اوامر و فرام
ت خداونـد قـرار   یز تحت والین یومتکو ح یاسیند و در امور سکت و اطاعت یاو تبع یاوامر و نواه

 ند. کند، اطاعت دایه او آنها را صالح و امام مک یسانکرد و از یگ



 681 حقّ قرآن -9

  
 حقّ قرآن -2

تـاب  کن یشود، حقّ قرآن است. ایحقوق خداوند بر انسان، مطرح م یه بر مبناک یاز حقوق یکی
امبر یـ ت پیـ اسالم و خاتم یل جاودانگیه دلک اسالم یرسول گرام ۀجاودان ۀو معجز یم الهیعظ
ه از کـ اسـت   یتابک. قرآن تنها ژه مسلمانان داردیت به ویبر گردن بشر یمیاست، حقّ عظ رمکا

ن یتـر کوچـ کجهـان بـدون   همـۀ  ت بشـر در  یهـدا  یذات اقدس پروردگار نازل گشته و بـرا  ۀیناح
نقل شـده   از حضرت صادق یثیار انسان قرار داده شده است. در حدیف و دستبرد در اختیتحر
نسان وجود دارد و سزاوار عالم و ا یان خدایه مکاست  یامان نامهیقرآن عهد نامه و پ»ه فرمودند: ک

 راآن ه ازین عهدنامه را مورد توجّه قرار دهند و حدّاقل هر روز پنجاه آیه مسلمانان هر روز اکاست 
 یالهـ  ۀعمل و توجّه به مفاد آن عهدنام د و اصرار بریکات قرآن، تأیرار تالوت آکت 3.«نندکتالوت 

 یامهـا یدن پیـ ندن و تـدبّر در قـرآن و فهم  ن حق مسلمانان موظفند نسبت به خوایاست. بر اساس هم
قرار دهند و از توجه  یره و روش عمومینند و انس با قرآن را سکهمت  ات بخش و عمل به آنهایح

فـه، باعـث سـقوط و    یمسلمانان در انجـام وظ  ینند، چون سهل انگارکآن غفلت ن ین نورانیبه مضام
 ه در مقـام عمـل  کـ سـازد  یرا فـراهم مـ   آنـان  ید و باورهـا یـ عقا یسسـت  ۀنـ یآنان شـده و زم  ینابود
 حرام خواهد بود.  یو عمل یام الهکبه اح یتوجهبی

ات قرآن و عمل طبـق  ی، درجات بهشت با مقدار خواندن آیات اسالمیروا ین بعضیمطابق مضام
ه کـ  یه فرمودنـد: بـه درسـت   کـ ت شـده اسـت   یـ روا امبر اسـالم یـ آن، محاسبه خواهـد شـد، از پ  

، حامـل قـرآن خواهـد بـود؛ و     کار، بدون شـ کدر نهان و آش یتواضع و فروتن ن مردم بهیترستهیشا
قرآن راه و روش تواضع  وسیلۀبه ، یه قرآن را با خود دارک یسک یبلند فرمودند: ا یگاه با صداآن
تفاخر و مباهات قرار  ۀلیند و مبادا قرآن را وسکز و سربلند یعالم تو را عز یخود ساز تا خدا ۀشیرا پ

س قرآن کشد. به هر  یل و خوار خواهیذل ینکن یه اگر چنکیح دهیگران ترجیخود را بر دداده و 
 کوچـ کعالم  یه خداکرا  یزیچداده شده، همانا  یز بهتریگران چیه به دکداده شود و گمان برد 

  9.است شمرده  کوچکبزرگ دانسته را آن عالم یه خداکرا  یزیچبزرگ شمرده و  ،شمرده
  

 نیمعصوم ۀاء و ائمّیگر انبی، درمکر اامبیحقّ پ -3
است  یاله یو دو نعمت بزرگ از نعمتها ینبوت و امامت دو اصل مهم از اصول اعتقادات اسالم

ار او قـرار  یـ اسوه در اختعنوان به ت انسان، یمال و تربکر یه خداوند بر بندگان منّت نهاده و در مسک
 داده است. 

                                                             
 .602، ص 3، کتاب فضل القرآن، باب فی قرائته، ح 9طبع بیروت، دارصعب، ج  ،اصول کافی .3
 .5صعب، کتاب فضل القرآن، ح ردا ،بیروت بعط ،9اصول کافی ج  .9
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ه دو نعمـت  کـ سـت، بل یامـل نـوع انسـان ن   کت و سـاختن و ت یشـر ب یبرا ینبوت و امامت تنها نعمت
 یایـ ، انبیو نصـوص برهـان   ینـ یم دیطبـق تعـال   .اسـت  یل نظـام وجـود و هسـت   کـ  یبرا یبزرگ اله

 یبـرا  یات الهـ کـ نـزول بر  ی، مجـرا یض ربـوب یط فـ یه اللّه، وساکخداوند و مالئ یای، اولیاله
نبودنـد، راه   -خـدا  یایـ اء و اولیانب -آنها روند. اگریبه شمار م یمعارف اله یراههاگران و ید

، یپرسـت ام در اسـتقرار خد یعظـ  یماند، آنان نقشیت بسته میبشر یمعرفت و شناخت خداوند به رو
انـد. اگـر آنـان    داشـته  یو تمدّن بشر یاله یو ارزشها یو انسان ید، عدالت، نشر فضائل اخالقیتوح

 ییوفاکو ش یو عقل یرکرشد ف ۀاجازدار، شهیت ریاهلنبود و ج یلت خبریناً از علم و فضیقینبودند 
دام کـ شد. هـر  یمحروم م یو عقل ی، فلسفیمعارف بلند الههمۀ ت از یداد و بشریرا نم یامور معنو

 ۀت و نمونـ یدار هـدا ت خود پـرچم کات پر بریخ، در دوران حین بزرگواران در هر مقطع از تاریاز ا
ت یامل بشرک ۀو اسو یانسان و مظهر اتمّ اسماء اله یت و تعالرامکلت، یفض یت و الگویامل انسانک

 یایـ اء و اولیـ ه انبکـ  یگـاه ین الزم است مسلمانان در ارتباط بـا جا یاند؛ بنابرادر ابعاد گوناگون بوده
ار یـ ننـد و در اخت کن یـی شان را دست نخـورده و بـه زبـان روز تب   یدارند، اوالً معارف و سخنان ا یاله

آنها  یو معنو یانسان یو فضائل عال یاخالق یایاً سجایقرار دهند و ثان یق الهیقاتشنگان معرفت و ح
بعـد   یهارنـد و هـم بـه نسـل    یاد بگیـ نند، هم خود کسب کالزم را  یرا شناخته و نسبت به آنها آگاه

 یاجتماع، یروابط فرد تاجهاز همۀ شان، یا یو عمل یرکف یاموزند و ثالثاً راه و روش و خط مشیب
ن و یتـر یعـ یو طب ین روش فهـم اسـالم و معـارف قرآنـ    یتـر ن و مطمئنیتریعالعنوان به ، یاسیس و

رد؛ رابعاً بـا  یقرار گ یاله یبه ارزشها یکمتّ ۀدن به اسالم و جامعیت بخشینیع ین الگو برایترمعقول
ه از دور مانـد  یم الفطـره و دردمنـد ولـ   یسل یجلب و جذب انسانها یالگو قرار دادن آنان راه را برا

فه ین شناختِ وظینند و با اکت و ارشاد آنان آماده یهدا یط را برایرده و شراکش، فراهم یاصل خو
 اسـالم  یرسول گرامـ  ۀه فرمودکن یث ثقلیان تحقق مفاد حدک، امیاله یایتِ حقوق اولیو رعا
و امامـان   یلهـ ا یایـ انب ۀریم و الگو قرار دادن سیرکاز قرآن  یروید و انسان با پیآیم وجودبه است 
 مصون خواهد ماند.  یدائم از ضاللت و گمراهطور به معصوم

ن بزرگـواران  یـ ه حقوق اکست و از آنجا ین موارد نیخدا منحصر به ا یایناگفته نماند، حقوق اول
م اشـاره  یرکـ از آنها قرآن  یه به بعضکع و گسترده دارد یوس یااست، دامنه یربوب یاز شئون حقوق

مفصل  یتابهاکتوانند به یمندان مهبرشمرده است و عالق یات اسالمیز روایگر را نید یرده و بعضک
 ند. یمراجعه بفرما سنگ حقوق از امام چهارم امام سجّادنگرا ۀو از جمله رسال

  
 یمال ای یمال-یض مهم عبادیحقّ واجبات و فرا -4

برد در نظر  یتوان پیم ییو روا یارند و با دقّت در متون قرآنیبس یو اله ینیض دیواجبات و فرا
برخوردار اسـت،   یگاهیت و جایگر، از چه اهمیسه با واجبات دیدام از آنها در مقام مقاکاسالم هر 

و هـم   یهم عباد یو بعض یو هم مادّ یهم عباد یدارد، بعض یعباد ۀصرفاً جنب ین واجبات بعضیا
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 برخوردار است. نیز  یتیو امن ینظاماز ابعاد  یعد عبادعالوه بر بُ یو بعض یو فرهنگ یاسیس

 دارد:  یعباد ۀه صرفاً جنبک یواجبات -الف

ه اتـمّ  کـ و مظهـر تـام و بل   ینمـاز اسـت، نمـاز از اهـم واجبـات اسـالم       ینین واجبات دیاز جمله ا
 است.  یدر برابر عظمت خداوند یت انسان الهیعبود

مال که که شود بجای آورد ید طورینماز ورود و حضور در محضر حضرت دوست است، لذا با
 یکوچک کو حقارت انسان را در برابر عظمت حضرت حق نشان دهد تا انسان با در یتذلّل، بندگ

ط بترسـد و از  یند و از نقصان و عدم تناسب شـرا کفه را لمس یبار و وظ ینیش، سنگیو حقارت خو
دوار یـ ه باشد و هم امفیند تا هم نگران عدم انجام وظکرحمت خدا را مشاهده  ۀعظمت و سع یطرف

ت تمـام  یـ ن عمل مقدّس، با وقار، تواضع و حضـور قلـب بـا رعا   ید به برپا داشتن ایرحمت خدا و مق
و جمعه  ید فطر، اضحیع یا در قالب نمازهایجماعت صورت به  آداب آن باشد. هر چند، نماز اگر
ز خواهـد  یـ ن یفرهنگـ  و ی، اجتمـاع یاسـ یصرف، بـار س  یو معنو یبرگزار شود، عالوه بر ابعاد عباد

دهد، همان حضـور، خضـوع و   یند آنچه به نماز روح و معنا مکاگر انسان خوب دقّت  یول ،داشت
 ت و تذلّل در برابر اوست. یورود در محضر حضرت حق و اظهار عبود

ه کـ  آنسـت  حقّ روزه .رمضان کماه مبار ۀروزن واجبات روزه است، مخصوصاً یا از یکی دیگر
عالم بر زبان، گـوش،   یه خداکاست  یآن واقف باشد و بداند صوم، جُنّه و حجابقت یانسان به حق
 درکاز آتـش جهـنّم نجـات دهـد و بـا       راآن ه دل و قلـب زده اسـت تـا   کـ م، فـرج و بل کچشم، ش
 نهاست. یتر از انیسهمگ یآخرت بس یو تشنگ یه گرسنگک بداند، یو تشنگ یگرسنگ

 . است ات و خمسکدارند، مانند ز یو مال ینید دعه بُکقسم دوم از واجبات و فرائض  -ب
 یا حـق و سـهم  یعالم در اموال اغن یه خداکه انسان بداند و متوجّه باشد ک آنست اتکامّا حقّ ز

 کیآنـان را در امـوال ثروتمنـدان شـر     -یات اسـالم یروا یمطابق بعض -ازمندان قرار داده وین یبرا
و اوالد و  ینـدان و مسـتمندان، نگـران زنـدگ    ازمیه نکـ نـد  کعمـل   ید طـور یـ ساخته اسـت. پـس با  

ازمنـدان در فقـر و   ینـان، ن کمتم یتـوجّه بـی  و یوتـاه که بر اثر کنباشد  ینباشند و طورشان هخانواد
 یارهـا کا دسـت بـه   یـ فقر به گناه آلوده شـوند  خاطر به نند و گاه مجبور شوند ک یزندگ یتنگدست

ه کـ د توجـه داشـته باشـد    یخواهند بود. انسان با کیز شریا نین اعمال اغنیه در گناه اکخالف بزنند 
 یدهندگان و نشانه و مظهر عدالت اجتماعزکات  یبرا یات را منشاء رشد و نمو مالکعالم ز یخدا

 آنسـت  اتکگر حقوق زین شدن بخل و آز قرار داده است. از دکشهیو ر یو موجب اصالح اخالق
ه مسـتحق هسـتند، ماننـد    کـ رنـدگان را  یبدهـد و گ خدا و به قصد قرب بـه او   یبرا راآن ه دهنده،ک
ه هـم آنـان را خـاطر    کـ نند کآنان دعا  رایب لیات موقع تحوکخود بداند و مسئوالن اخذ ز یاکشر

 گرداند. یم کپا یشان را از تعلّقات مادیسازد و هم دلهایجمع م

شـده خمـس    ات بر مسـلمانان واجـب  یه مطابق نص قرآن و رواک یو عباد یاز جمله واجبات مال
ل و عالقـه و  یمال مک، با یانگارد بدون سهلیگان بادهندخمسه ک آنست است و از حقوق خمس
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 وسـیلۀ بـه  ط یم عادل و جامع شـرا کا حای ار امامت قرار دهند تا امامیدر اخت راآن با قصد قربت
نـد تـا   کران رده و آنهـا را جبـ  کـ موجود را پر  یو اجتماع یاقتصاد یمبودها، خالءها و خللهاکآن 

ه با پرداخـت  ک آنست ن واجبیاز حقوق مهم ا یکیجامعه را به سمت مطلوب سوق دهد و  بتواند
 . نباشندبا عزّت و حرمت اداره شوند و سربار جامعه  ت نبوّتیو وابستگان ب یذَرار ،آن

 ه انسـان بدانـد صـدقه   ک آنست حقّ صدقه دادن .، صدقه دادن استیو عباد یگر حقوق مالیاز د
و در جهان آخرت، عذاب  ینیبشیر قابل پیغ یهایا امراض، بالها و نگرانیمحبوب خداست و در دن

ن یـ ردن اسـت و حـقّ آن ا  کـ  ین عبادات قربـان یگر ایند و از دکیو آتش جهنم را از او دفع م یاله
دسـت  بـه  مردم، انجام دهـد و هـدفش فقـط     یجلب رضا یخدا و نه برا یبرا راآن ه انسانکاست 
 امت باشد. یردن رحمت حضرت حق و نجات از آتش جهنّم در قآو

آنهـا حـجّ   جملـۀ  دارنـد و از   یعبـاد  -یتا فرهنگ یاسیس -یع اجتماعیابعاد وس یواجبات اله -ج
قاصـد   اود بدانـد  یـ با یحاجکه است  این حقوق حج است و از جمله یحقوق فراوان راآن هکاست 

ده یـ ن ورود و حضور گردانیا ۀا و آمادید مهیرا باشود پس خود یوارد م شه در محضرکخداست 
آحاد انسانها با  یگاه حضور جمع الجمعیند، چون حجّ تجلّیگز یو افتراق دور ییو از عوامل جدا

وت و کخدا، از سـ  یتها به سویاست، از من ییایحشر دن کیآنهاست و آن  یزهایتفاوتها و تماهمۀ 
، ییایـ م دنین حشـر عظـ  یـ اجتمـاع. ا  یبـه سـو   ییو جداو خروش، از افتراق  کتحرّ یون به سوکس

محاسـبه   یچ بازگشـت یشـوند و همـه بـدون هـ    ین محشـور مـ  ین و آخـر یه اولـ کـ  یانسانها را از روز
ده و بـا  یـ عـالم اسـالم مطلـع گرد    یالت و تنگناهاکن از مشیسازد. در حجّ مسلمیشوند، مطلع میم

، یبـا حـل معضـالت اسـالم و امـت اسـالم       توانند در حل آن موفق شـوند و یم یرکو همف یهمدل
بـر گـردن    ه حجکاست  ین حقیمترکن ینند و اکرا فراهم  یعدالت اله یتجل یط مناسب برایشرا

 امت اسالم دارد.
  

 جهاد و دفاع -5
توان نام برد. جهـاد  یمترتب است جهاد و دفاع را م یگوناگون یهاآنها جنبه یه براک یاز واجبات
ه امت اسالم کست یاضهیهستند. جهاد فر یان اسالمکو ار یض الهیضه از فرایرن و فکو دفاع دو ر

دهنـد.  یخدا انجام م یرضا یخفته، برا یام اسالم و دعوت انسانهاکاللّه و نشر احةلمک یاعتال یبرا
ش را بـه  یخـو  ی، امت اسالم اقتـدار نظـام  یم اسالم و فطرت انسانیبا جهاد در راه خدا و دفاع از حر

سازد و یش خاضع میرا در برابر عظمت و اقتدار خو یو خارج یان نشان داده و دشمنان داخلیجهان
اقتـدار   ۀیسازد و امـت اسـالم را در سـا   یاسالم را از اذهان آنان دور م یایورش به دنیر هجوم و کف

 ن حـق را زنـده نگـاه   یـ شـه ا ید همیبخشد. انسان بایان مکت و آرامش قلب اسیمال امنک، در ینظام
 بداند.  ین فوز و فالح و رستگاریبزرگ و شهادت را باالتر یداشته و جهاد را نعمت
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 یشتنر خوحقّ انسان ب -6
هـم نسـبت بـه خـودش      یانسان داشته و دارد، هـر انسـان  بر  یمتعال حقوق یه خداک یهمان طور

اسـت.   یانسـان ضـرور   یاملکـ ط تین شـرا یتأم یالزم و برا یدارد و توجّه به آن حقوق امر یحقوق
چ یگاه را به هین جاین قرار داده و ایزم ین خود در رویعالم او را جانش ید بداند خدایانسان اوالً با

سـت و  ین یتـ یم اهمکـ ت ی، مقام و موقعیو خالفت اله ینیر از انسان نداده است و جانشیغ یموجود
و  یهـا و خطـرات مـادّ   یاً خـود را از آلودگ یـ ند؛ ثانکت یرا رعا ینید آداب خالفت و جانشیانسان با
حـقّ اقـدام بـه    بـرای مثـال   لـذا   .داردهـ رده و نگکحفظ  یو جسم ی، روانیروح یو ضررها یمعنو
ه موجب ضرر و ک کخطرنا یارهاکآور، اقدام به یمضرّ و تباه مواد، استعمال و مصرف یشکخود
او  یبـرا  یلـت عـادّ  ه در حاکـ  یواجبات یحتّ .شود را نداردیر قابل تحمّل در حدّ متعارف میان غیز

انسان ضرر داشته  یه براک یاشود مانند روزهمی فرض و الزم است اگر ضرر برساند، حرام و باطل
ط و یآورده و تمام شرادست به د یا و آخرت بایت و راحت و صالح خودش را در دنیباشد. ثالثاً امن
حضرت  یهاا در خدمت خواستهد تمام وجود خود رین بای، بنابرابه دست آورد راآن مقدّمات الزم

 ند. ک کحق قرار داده، واجبات او را انجام و محرمات او را تر
 

  یحقوق عرض -ب
 حقوق متقابل انسانها -1

ه در کدارد  یگران حقوقیهم نسبت به د یات جمعیو ح یاجتماع یانسان در بستر اجتماع، زندگ
 ب است: ین ترتیه به اکدارند  یاقسام ن حقوق همیف است و ایل حقوق متقابل و متضایواقع از قب

  
 حقوق خانواده -2

دارد.  راآن یو فطـر  یعـ یطبصـورت  بـه   ه انسانکاست  ین حقوقیتراز مهم یکیحقوق خانواده 
 یانسان و سنّت نبـ  یاز فطرین پاسخ به نیتریعین و طبیباتریه زکد یآیم وجودبه خانواده با ازدواج 

ن جامعـه و  یه مسـئول کـ ن اسـت  یـ . از حقوق ازدواج و خـانواده ا شناخته شده است اعظم اسالم
ل خانواده یکنند و موانع تشکا یل احکن شیرا به بهتر یم نبوین سنّت عظیوشند اکپدران و مادران، ب

، جابیر و یگوپافات دستینند از اسارت تجمالت و تشرکد تالش یها بارا از سر راه بردارند. خانواده
، عفـت، نجابـت و اصـالت    ات، علـم، تقـو  ی، انسـان یانتخـاب را فضـائل اخالقـ    کابند و مالی ییرها

ن حقوق را ینند و اگر اکد نیکت، تأیچون مال و ثروت و موقع یامور اعتبار برخانواده قرار دهند و 
اهش ک یو اجتماع یاز مفاسد اخالق بسیارینند، کل یل خانواده را تسهیکط تشیرده و شراکت یرعا
 ن خواهد رفت. یبرده و از کدا یپ

وجود دارد و از آن جمله است حقّ زن و شـوهر. در   یآن حقوق ین اعضایز بیدر خود خانواده ن
ه بـر  کـ  -ند و هم زن حقّ شوهر را. امّا حقّ زنکت ید حقّ زن را بشناسد و رعایخانواده هم شوهر با

ون، آرامـش،  کسـ  ۀیـ م، زن را مایرحـ  ید بداند خـدا یه شوهر باکن است یا -شوهر قرار دارد ۀعهد
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عالم بدانـد و   ید او را نعمت اعطا شده از جانب خدایاو قرار داده است و با یس و حامیو ان یراحت
او در حـدّ مشـروع    یازهـا یرامت، محبّت، عشق و رأفت خود قـرار داده و در رفـع ن  کهمواره مورد 

خطـا و جهـل،    بـه سـبب  خود دانسته و او را مزاحم خـود ندانـد و اگـر     یاو را راحت یوشد. راحتکب
 از او سر زد، با گذشت و مدارا، از آن درگذرد.  یارک

 یآرامش و راحتـ  ۀید بداند او مایه زن باکن است یهمسر قرار دارد ا ۀعهده بر کو اما حقّ شوهر 
نـد و در  کامور مشروع موظـف اسـت از او اطاعـت     ی، در تمامیر معاصیشوهرش است و لذا در غ

 ین امـام علـ  یر المـؤمن یند. از امکن یچیرده و سرپکت ید تبعیوع شوهر بامشر یهابرابر خواسته
  3.ندک یداره خوب شوهرکن است یه فرمودند: جهاد زن در اکنقل شده 

اسـت. مـادر مظهـر محبّـت،      ین حقـوق در خـانواده حـقّ مـادر    یتـر گر از مهمید یکیحقّ مادر؛ 
متوسـط  طور به ،یاست؛ در دوران باردار یو از خود گذشتگ یفشان، جانیعطوفت، تحمل، بردبار

 یاتـا لحظـه   -. مادردخرمیداده و رنج حمل بچه را به جان و دل  ینه ماه، طفل را در بطن خود جا
نـد،  کیت مـ یـ دهد و با تمام وجـود از او حما  یر میجانش او را ش ۀریاز ش -دیایا بیبه دن کودکه ک

هـا را بـه جـان    یامکو نا ینـد وتمـام تلخـ   کیش و خواب را بر چشمان خـود حـرام مـ   یو آسا یراحت
همـه  نیـ ند، لـذا بـر فرزنـد واجـب اسـت در برابـر ا      کند و راحت رشد یب نبیخرد تا نوزادش آسیم

 ند. کرگزار باشد و به وظائف خود در برابر مادر عمل کرده و شک یزحمت و رنج از او قدردان

فرزندان بـا   ۀخانواده است و رابط ۀشیو رخانواده پدر است. پدر اصل  یاصل یهاهیاز پا ؛حقّ پدر
ن را فرزنـدان  یـ هـم نبـود و ا   یارا اگر او نبود فرزند هم نبود و خانوادهیاصل و فرع است ز ۀاو رابط

اد یـ از د یه فرزندان نباکاست  یزین چیدر خانواده است و ا یض خداوندیف ۀد بدانند. پدر واسطیبا
 د قدردان او باشند. ید و بابرنب

ا یـ ات اوسـت؛ در دن یـ و ح یوجود، هسـت  ۀاز او و ادام جزئیه انسان بداند او ک آنست زند،حقّ فر
او با  ییت، اصالح، پرورش و راهنمایت تربیشود و مسئولیفرزند به او نسبت داده م یهایو بد یخوب
ت یـ و در صـورت ترب  کیباشد، پاداش ن تربیت کردهاست و در جهان آخرت اگر او را خوب  یو

 یا موجب سربلندیه در دنکند کت یترب یطورآنها را د ین بایبنابرا ،دیفرش را خواهد دیکنادرست 
 باشد.  یو در آخرت موجب مأجور شدن و معذور بودن و

انسـان هسـتند. محـل     یت و سـربلند کعزّت، شـو  ۀیشه مایحقّ برادر و خواهر؛ برادر و خواهر هم
خـدمت بـه خـدا و بنـدگان      ۀلیشان را وسـ ید ایانسان باقابل اعتنا.  یگاههیکمطمئن و ت یا، بازوانکاتّ

 ۀلید آنان را وسـ یند و نباکرا حل و فصل  ینیالت برادران و خواهران دکآنان مش کمکبداند و به 
ن و دلسـوز بـوده و   یامـ  یآنها مشاور یبرا مسائلشان نگذارد، در یالت تنهاکگناه قرار دهد، در مش
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 620 حقوق کسب و کار و مسکن -1

آنـان و خواسـت    یان رضـا یه مک یدر موارد یول ،نورزد و غفلت یوتاهکت و ارشادشان یدر هدا
 مقدّم است.  ید، همواره خواست و نظر خداوندین دیتبا یخداوند

  
 نکو مس ارککسب و حقوق  -3

بـر  اینکـه   لیـ عت اسـالم بـه دل  یده شده است و شـر یبر حسب فطرت خداداد، آزاد آفر یهر انسان
ده است و بـر  کر ید فراوانیکو حقّ انتخاب انسان تأ یآزاد برفطرت قرار داده شده،  یاساس و مبنا

ه کـ  یاشتغال و اقامت در محلـ  یار براکونت، کس ین براکانسان حقّ انتخاب مس ین اساس برایهم
دام از آنهـا  کـ هر  دربارۀقائل شده است و انسان را  -شورکچه داخل و چه خارج از  -خود بخواهد

معتقد اسـت   همچنین قائل است و یاو حقّ ینسته و براام شرع آزاد داکاح ۀه بخواهد، در محدودک
ب، اغـوا،  یـ از فر ییهاگران و نداشتن رگهید یجاد مزاحمت برایخاطر و بدون ا ۀانسان بدون دغدغ

شرع و قانون، صاحب محصول و  ۀار شود و در محدودکسب و کتواند مشغول یار، مکجهل و احت
نرسـاند، محتـرم    یبیگران آسـ یا دیه به خود و ک یت او در صورتیکش باشد و حقّ مالیدسترنج خو
م یه بخواهـد در حـر  کـ یسـ کند و هـر  کیت میه قانون و نظام از آن حماک یطوربهشود یشمرده م

 یت شـرع یـ کرا مالیـ نـد ز کیمـ  یوارد شود، قانون و نظـام بـا او برخـورد حـذف     یت محترم ویکمال
ط، یم شرع جـامع شـرا  کا با دستور حایو  ح قانونیم صرکمگر با ح ،ردکتوان سلب یاشخاص را نم

و عادالنـه ماننـد    یفور یا در مقابل پرداخت غرامتهای یبا توجه به ضرورتها و منافع و مصالح عموم
ه بـا سـند معتبـر از رسـول     کـ نیمـا ا که شـوهر دارد،  کـ  ینـ کهمسر با توجّه به تم ۀق افتادیبه تعو ۀنفق
  3.خونش، محترم است مؤمن مانند ه فرمودند: مالکنقل شده  رمکا

ا یـ ت کارخانـه، شـر  ک، یدولتـ  یهـا ه در دسـتگاه کـ  یارکـ  ۀ، در هر رشـت یارمندکارگر و کهر 
ر یو سـا  یمنـ یط ایانـات و شـرا  کگـر ام یت، سـالمت و د یار شود، حق دارد از امنکمؤسسه، مشغول 

 یحقوق عموم جزء لمه،کع یعام و وس یت به معنایبرخوردار باشد و امن یو قانون یاجتماع ینهایتأم
ز یـ سـت وادارد و ن یه در حـدّ تـوانش ن  ک یارکرا به  یسکحق ندارد  یا دستگاهیس کچ یاست و ه

، چـه زن  یارگرکان وارد سازد. هر یا به او زیند کست وادار یل نیه ماک یارکرا به  یسکتواند ینم
افت یمزد دردست –گان ندارد یراکار و قصد  -دهدیه انجام مک یارکو چه مرد، حق دارد در برابر 

ه قـانون فـراهم   کـ  یگـر ید یایو مزا یعات قانونیها، پاداشها، ترفیز حق دارد از تمام مرخصیند و نک
نـد. او موظـف اسـت    کت یـ د رعایـ ار فرما را هـم با کار و کن حال حقّ یند و در عکرده، استفاده ک
مبـذول دارد و حـقّ    یافکـ انجام داده و در آن دقّت الزم و  یه به او محول شده به درستکرا  یارک
 ن شرع محترم شمارد. یمجموعه را مطابق قانون و مواز ریت و زیریارفرما و مدکو  کمال
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 انو مستضعف انمظلومحقوق  -4

در  یافکـ ه معلومات، اطالعات، قدرت و ابزار ک ین است، افرادیاز حقوق مهم در جامعه ا یکی
و قـدرت   ییاستضـعاف، سـلطه جـو   خاطر به ه ک ییارشان است موظفند در حد توان، از انسانهایاخت
دفـاع از حقـوق    ییع شـده و توانـا  یا مرعـوب شـدن، حقّشـان ضـا    ی یسوادبی لی، به دلیاعدّه یطلب

شان دارند ین بر گردن ایه مستضعفکاست  ین حقیمترکن ینند و اکش را ندارند، دفاع یمشروع خو
لها، کگران، تشـ ید یاشند، واجب است با هماهنگقدرت دفاع نداشته ب ییه به تنهاک یا افرادیو فرد 
آورنـد و از حقـوق معطـل    دسـت  به تها، قدرت دفاع از حقوق خود و مستضعفان را یها و جمعهگرو

را  یسک ۀاستغاث یس صداکفرمودند: هر  اسالم یه رسول گرامکنند، همچنانکت یمانده حما
  3.ستیلمان نطلبد و پاسخ ندهد، مسیم یاریه از مسلمانان کبشنود 
   

 و محرومان جامعه یتامیحقّ  -5
 ینـان حقـ  کا و متمیـ اغن یـی محرومان و سائالن، در اموال و دارا یم، برایرکمنّان در قرآن  یخدا

بـر   وات واجب و مستحب را هم درکمه، صدقات و زیرکات ین آیاگرچه اطالق ا 9.قرار داده است
خـودش بـا روش درسـت و     یدرست و در جـا  رد و اگر همان صدقات واجب و مستحب همیگیم

 افت نشده و آثار فقر از جامعـه رخـت بـر   یدر عالم  یریچ فقید هیشد، شایع میعادالنه گرفته و توز
تـر از صـدقات واجـب و    تـر و جـامع  عـام  یه بسـ کـ ات مباریـ ن آیبه اعتقاد ما شمول ا یبست، ولیم

د بـه  یـ ا قائل است. توانگران بایاموال اغندر تمام  یسائالن و محرومان حق یه براکبل ،مستحب است
خواهنـد  یمـ  یزیـ ند و اگر چمیشان صاحب حق و سهیه محرومان در اموال اکنند کته توجّه کن نیا

ت رخت بربسـته و جامعـه   یفقر و محروم ۀنیباشند تا زم آنهان یر تأمکد در فیحقّ خودشان است و با
 گرفته از آن نگردد.شئت، آلوده به خالفها و گناهان نازیدر اثر فقر و ن

   
 یومت اسالمکحقوق مردم، نظام و ح -6

ومت وجود دارد. اگـر  کان مردم و حیه مکاست  یحقوق -ه دو طرفه استک -ن حقوقیتراز مهم
مان که حاک یاست. حقوق یومت حقوقکز بر گردن حیومت بر گردن مردم حق دارد، مردم را نکح

خـود را از   ۀرخواهانـ یخ یحتهاینص اًه مردم دائمک آنست ارندد ان نظام صالح بر گردن مردمیو متول
ر دهنـد و در آنچـه   کنند و آنچه صالح نظام و اسالم و امّت اسالم است بـه آنـان تـذ   کغ نیشان دریا

ننـد  کرده و اطاعت ک یرویومت پکست، از دستورات حین یو دستورات اله یخالف مصالح عموم
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ه بـا  کـ د یـ و با 3سـت یز نیت خالق جـا یت مخلوق در معصست چون اطاعیر آن اطاعت روا نیو در غ
نشـان ندهنـد، چـون عنـاد و شـقاق مّلـت در برابـر نظـام و          یومت و نظام عناد نورزنـد و دشـمن  کح
شود و نه مردم، چه بسا همان عناد، موجب سلب اعتماد یومت تمام مکان حیومت نه به نفع متولکح

حقّ  یشاند. ولکیم یومت را به نابودکج حیتدر ده و بهیومت از مردم گردکومت و حکمردم به ح
ومت از جانـب مـردم باعـث قـدرت،     کرش حیام بدانند، پذکه حک آنست ومت و نظامکح برمردم 

آنـان   ید با مردم مهربان، بـرا ین سبب بایان جامعه است و به همیشان در میاقتدار و نفوذ دستورات ا
شـرح   ین منـافع مـردم صـبور و بردبـار و دارا    یرگزار، در راه تأمکدلسوز، جهت خدمت به مردم ش

ر کـ فـر و بازخواسـت از آنـان از ابـزار ف    یکننـد؛ در  کدلسوز با آنـان رفتـار    یصدر بوده و چون پدر
 یزنـدگ  کیـ رده و عجله و شتاب از خود نشان ندهند و چون افراد جامعه حق دارنـد در  کاستفاده 

ن یشـان را تـأم  انوادهخـ خـود و   یازهـا یده و نرکـ ار مناسب، تالش کق شغل و یشرافتمندانه و از طر
ت یـ ط جامعـه را از نظـر امن  یرده و محـ کـ ط الزم را فـراهم  یومت موظف است تمـام شـرا  کنند، حک
افراد جامعه در چارچوب قانون و شرع فـراهم   کت کت یو شغل یی، آبروینی، دی، جانی، مالیارک

 ش باشند. یو آسا یتامل و در راحکت یشان با امنیهاسازد تا آنان و خانواده

ت و حقوق یثیه با حک یطوربهخود را  یاسیو س ی، اجتماعید بتوانند آراء و نظرات علمیمردم با
حـق   یننـد و هـر انسـان   کآزادانه ابـراز   -در چارچوب قانون و شرع -نداشته باشد یگران مزاحمتید

نتـرل  کو  ا نظـارت یـ  یخـود آزاد و مسـتقل باشـد. جاسوسـ     یو شخصـ  یخصوصـ  یدارد در زندگ
ت آنـان ممنـوع و حـرام اسـت و     یـ ثیردن حکـ و مخـدوش   یافـراد و شـنودگذار   یشخصـ  یارهاک
ه موجب سلب حقوق فـرد  کر مجاز را یگونه دخالت نامشروع و غهر یومت موظف است جلوکح

نـد و اگـر از   کت یـ رد و از حقوق مردم حمایبگ -باشد یس و هر مقامکهر  ۀیدخالت از ناح -است
 ند. کبر او وارد شود، جبران  یتیثیا حی یمال یضرر نندهکطرف دخالت 

حساس  یانات عمومیشور و روند جرک ۀدارد نسبت به اصالح جامعه و ادارحق  یهر فرد مسلمان
بـه   ین حقیتوان از چنیس را نمکچ یند و هکدخالت  -میر مستقیا غیم یمستق -بوده و در حد قانون

گـر  ید و دیـ افـراد، تبع  یردن آزادکـ شـت، محـدود   رد. بازداکـ ممنـوع   -مصـلحت  یحت -هر عنوان
ه آن هم طبـق قـانون و   کم دادگاه صالح کبا ح مگر آنکه ،ستیز نیمجازات آنان ممنوع است و جا

چ شخص، یم دادگاه صالح و قانون، هکرد و بدون حیل شده باشد، صورت گیکتش ین اسالمیمواز
د تحـت  یـ با ین عملـ یاب چنـ کـ در صـورت ارت ند و کن امور اقدام یتواند به اینم یالتیکمقام و تش

 رد. یگرد قرار گیپ

رده محـروم  کـ ن یه قانون معـ که خود ید از حقوق اولینبا -ا نباشدیوم باشد کمح - یهر فرد زندان
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، ممنـوع و حـرام اسـت و    یو چه روح یر، چه جسمیتعز یحتّ یآنان تحت هر عنوان ۀنجکشود و ش
ن یباشد و اگر در ا یو یت انسانیثیح یه منافک یا طوریرد و کز با او برخورد یرآمیتحقطور به دینبا
د از حقـوق  یـ ز نبایاست و ن یو قانون یگرفته شود، فاقد اعتبار شرع یاز و یط، اعتراف و اقراریشرا
رده محروم گردند، از جمله مالقات خانواده و بستگان و داشتن کن ییآنان تع یه قانون براک یگرید
دام کـ هر  دربارۀاگر  ؛و امثال آن یو هواخور یانات بهداشتکتابخانه، امکتاب و ک، یانات علمکام
حـق   یو یشـرع  یا ولی یل قانونیکا ویصورت گرفته باشد، شخص  یا تعدی یوتاهکن موارد یاز ا

 ند. کت یاکت هر دو طرف باشد، شیه مورد رضاکدارد به دادگاه صالح 

   
 یفرد متقابلحقوق  -7

ا ی ی، آموزشین است، علمکن ارتباط، ممیگر ارتباط دارند و منشأ ایدکیا دام بکافراد جامعه هر 
آمـوزد و  ینفـر مـ   کیـ  یعنـ ینـد  کیدا مـ یـ پ ین ارتباط حالت استاد و شاگردیا یباشد. گاه یتیترب
 یه از آن به حقوق اسـتاد و شـاگرد  کوجود دارد  ین ارتباط حقوقیو در ا دهدآموزش می یگرید
ت و کو شـر  کین شـر یه تحـت عنـاو  کت باشد کن است منشأ ارتباط مشارکا ممینند و کیر میتعب

و  کیا حـقّ شـر  یـ ت و کد حـقّ شـر  یـ آیمـ  وجودبه ن ین بیه در اک یرد و حقیگیت قرار مکمشار
ر یـ ار تعبکار و بـده کـ ه از آن بـه حـقّ طلب  کـ د یـ آیمـ  وجـود به  یزیچ یا رابطه از اعطایاست کشر
دام از کـ ه هـر  کگر یا ارتباطات دیباشد  یره و نظر خواهصرف مشاو ،ن است رابطهکنند و ممکیم

ت یـ رسـد از اهم یه به نظر مکاز آنها  یبه بعض اینجاه در کشود یم یآمدن حق وجودبه آنها باعث 
 م:ینکیبرخوردارند، اشاره م یخاص
 
 حقّ استاد و شاگرد نسبت به هم -3

برخـوردار   یـی ابطه از چنان منزلت واالن ریاست و در اسالم ا یخاص ۀشاگرد و استاد رابط ۀرابط
ن یرده اسـت، بنـابرا  کـ ر یـ تعب -ه آمـوزش داده کـ  یپـدر  -«کأَبٌ عَلَّمَ»ه معلم و استاد را به کاست 

شـمرده و بـه سـخنانش بـا دقّـت       ید استاد را بزرگ و محترم بداند. مجلس استاد را گرامیشاگرد با
ت یـ حـرمتش را رعا  یاب ویـ در حضور و غند. کش را در محضر استاد بلند نیگوش فرا دهد. صدا

استاد  ۀشاگرد در واقع چون رسول و فرستادند و ک یو با دشمنانش دشمن یند. با دوستان او دوستک
متعـال   یه خداک ید بداند علمیز بایاستاد ن یند. ولکانت ین رسالت به استاد خیاست پس مبادا در ا

 دارامانتحق و رفع جهل از جامعه است و او  یخدمت به مردم، جلب رضا یرده، براکاعطا  یبه و
لش را کرده و مشـ کاز او را برطرف ید نید بایازمند علم خود دیس را نکه هر کاست  یو خزانه دار

د و االّ نسبت یبه حساب آ یدیتواند خدمتگذار مخلص و مفیه مکن فرض است یمرتفع سازد و با ا
ذلـت و زوال نعمـت    ینـه را بـرا  یظلم روا داشـته و زم  زیده و نسبت به مردم نیفر ورزک یبه حقّ اله
 رده است. کفراهم 
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 کیحقّ شر -9
اب یـ ند و از مرز عدالت خارج نشود و در غکرا حفظ  کیاب، حرمت شریدر حضور و غ آنکه 
انجام ندهد. مـال   یارکاش را به نحو احسن انجام داده و بدون جلب نظر و مشورت با او فهیوظ یو
وارد شده اسـت: دسـت    یثیانت روا ندارد و در حدیخ یبه و یچ امریند و در هک ت را حفظکشر

 3.نندکانت نیگر خیدکیه به ک یاست تا زمان کیخدا بر سر هر دو شر
  
 ار کحقّ طلب -1

 رید بـه تـأخ  یـ را دارد نبا یار قدرت بر پرداخت بدهکو از آن جمله، اگر بدهی دارد فراوان حقوق
او ستم روا داشته است و اگر توان پرداخت را ندارد،  دربارۀند و االّ کردان ار را سرگکاندازد و طلب

آورد و از او مهلـت بخواهـد و او را قـانع     دسـت به ت طرف را یبا زبان خوش و اخالق حسن، رضا
و  یگیفرومـا  ۀنـد، نشـان  کهـم ب  یمهلت دهد و االّ، اگر طلبش را ندهد و بـا او بـدخلق   یند تا به وک
 اوست.  یپست

  
 ننده کحقّ مشورت -1

اسـت و   شـده سفارش بسیار ات یه در قرآن و رواکاست  یمهم و اساس مسائلشور و مشورت از 
و نظرات آنها را محتـرم  رده و آرا کخواسته شده با مردم مشورت  اسالم یاز رسول گرام یحت

و هم مستشار  ننده، نسبت به مستشار و مشاور حق داردکر و مشورت یدر مشورت هم مستش 9.شمارد
ننده بـر گـردن مشـاور دارد    که مشورت ک یاست. اما از حقوق یر حقوقیو مشاور را بر گردن مستش

ارش یـ ر دارد در اختیر و صالح مستشـ یح در جهت خیدرست و صح یه اگر مشاور نظرکن است یا
نظـر  رد و در مقـام ابـراز   کـ ین گونـه عمـل مـ   یاو بود، هم یه اگر خودش به جاک یطوربهبگذارد، 

نـد، چـون نـرمش در    کز یـ نـد و از خشـونت پره  کوشد با تلطّف، نرمش و استدالل با او صحبت کب
ندارد، بـه   ین است و اگر نظریخشونت وحشت آفر یول ،دیزدایرا از دل م یالم، دلهره و نگرانک
رده و او را کـ انـت  یننـده خ کند. مشاور حق ندارد به مشـورت  ک یه صاحب نظر است معرفک یسک

رد و او بـر اثـر   کـ او را اغـوا   عمداًب فعل حرام شده است و اگر کرد مرتکاگر  ند وکگمراه  اغوا و
شگاه خدا مسئول است و اگر ضرر و ید، مشاور هم در پیان گردین مشورت غلط دچار زیاعتماد به ا

 د، ضامن است. ایجاد شده باش یمشورت با و سبب باشد و به یان مادیز

داشت، چون  یننده نظرکاگر بر خالف نظر مشورت اینکه  ت است ازحقّ مشاور و مستشار، عبار
د او را یـ دانـد، نبا  یمشورت م ین و صالح برایام یرا فرد یننده وکه مشورت کن است یفرض بر ا
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رده و بـر خـالف   کند چون نظر او محترم است و اگر مجامله و مداهنه کنظر مخالف متّهم خاطر به 
خـائن   یموارد حت یند غلط و در بعضکننده اظهار نظر کظر مشورت جلب ن یخود و برا ینظر واقع

ه در انتخاب آزاد اسـت،  کند بلکعمل  یست حتماً به نظرات ویننده هم مجبور نکاست و مشورت 
ل یـ مـال م کرده و با کر کرا ش یده آمد، پس خدایپسند یو یا برای یپس اگر نظرش موافق نظر و

خـاطر  بـه  مشاور، چـه نظـر موافـق داشـته و چـه نداشـته باشـد،        ند و در هر حال از کنظرش را قبول 
اگر  ،است شده یند و اگر مشاور متحمل مخارجک یص او، سپاسگزاری، اظهارنظر و تشخیارکهم

  شرط کرده باشند باید جبران کند و اال واجب نیست بلکه بهتر است جبران کند.
   
 جوحتیحقّ نص -5

مـت و  ینـد و بـا مال  کقه نیاز او مضا داندیح میصحرا چه ه ناصح آنکن است یجو احتیحقّ نص 
سـان  کیو فهـم   کافراد در درهمۀ ه کرا پند دهد و متوجّه باشد  ی، وکعطوفت در حد فهم و در

باشد، بر ناصح واجب است از باب ارشـاد   یام شرعکحت احیستند و اگر طرف جاهل و مورد نصین
 ند. ک انیاد داده و بیام خدا را به او کجاهل، اح

  
 حقّ ناصح -6

حت او حاضـر  یحت جو در برابر ناصح متواضع باشد و دل و قلبش را در برابر نصـ یه نصک آنست
حت را مطـابق واقـع و   یرده و به اصطالح دل بدهد، با دقت به مطالب او گوش فرا دهد و اگر نصـ ک
ند کابد، او را متّهم نیبند و اگر بر خالف واقع کر کرا گفته و از ناصح تش یر خداکابد، شیقت بیحق

 یه نظـرش بـه خطـا رفتـه و هـر انسـان      کـ رده بلکـ ن یوتـاه کحت او یه ناصح در نصـ کو متوجّه باشد 
 زالخطاست. یجا

  
 هیحقّ همسا -3

 یگرامـ بیـت  اهـل و اسـالم   ید رسـول گرامـ  یـ کاز حقوق مهـمّ و مـورد تأ   یکیه یحقّ همسا
ه فرمودنـد: رسـول   کـ وارد شـده   یم علـ از اما یالمکت آن یمثال در اهمّ یاست و برا او

 3ه ارث خواهد بردیه از همسایردم همساکه گمان کد فرمودند یکه تأیهمسا دربارۀ قدرآن خدا
ش را یابش آبـرو یـ رده و در غکـ م یرکرا ت یه در حضورش وکن است یه ایو از جمله حقوق همسا

ش درگـذرد و  یز خطاها و لغزشـها ش نگذارد، ایرده و تنهاک یاریند، او را در تمام حاالت کحفظ 
ان و ینشـان بدهـد و زبـان بـدگو     یه از او سربزند، از خود تحمـل و بردبـار  ک یدر برابر عمل اشتباه

م که بـا شـ  کـ  یسکه فرمودند: کنقل شده  اسالم یبدخواهان را از او برگرداند، از رسول گرام
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چ اهـل  یاورده اسـت و هـ  یـ مـان ن یاش گرسنه باشد، هرگـز بـه مـن ا   هیه همساک یر بخوابد در حالیس
امت بر یر بخوابند و خدا در روز قیم سکباشد و آنان با ش یاان آنان گرسنهیه در مکست ین یامنطقه

س حقـوق  کـ ه فرمودنـد : هـر   کـ ت شـده  یـ شـان روا یاز ا همچنـین  و 3نـد کآنان با نظر رحمت نگاه 
ه کـ رد که به من سفارش یبه همساراجع  قدرآنن یل امییست و جبریند از ما نکع یاش را ضاهیهمسا

  9.ه ارث خواهد بردیه از همسایگمان بردم همسا
  
 گریدکیحدّاقل حقوق مسلمانان نسبت به  -8

نسبت بـه بـرادر مسـلمانش     یه فرمودند: هر مسلمانک، آمده است امبر اسالم یاز پ یثیدر حد
وجود ندارد  یگریان راه دا گذشت آنیصاحبان حق  یآنها برا یه جز اداکحق بر گردن دارد  یس

 ن قرار است: یو آن حقوق از ا

نـد،  ک یترحم و دلسوز یبت بر ویاندوه و مص هنگام –9درگذرد،  یو یاز لغزشها و خطاها -3
 -5رد، یش بپـذ یاو را نسبت به اغماض و گذشـت از خطاهـا   یتقاضا -1ند، کش را حفظ یآبرو -1

حت یوسـته او را نصـ  یپ-3رد، یبت از او را بگیو غ ییبدگو یجلو -6ند، کرا قبول  یو یعذر خواه
 -30بشـمارد،   مـان بـا او را محتـرم   یعهـد و پ  -2ند، کم و حفظ کمح یخود را با و یدوست-8ند، ک

او را  ۀیـ دعوت و هد -39او حاضر شود،  ۀبر جناز -33ند،کادت یع یاز و یماریو ب یضیهنگام مر
رده کـ  یه در حـقّ و کـ  یکـ یو بـه سـبب احسـان و ن   از ا -31کند، اش را جبران هیهد -31 د،نکرد ن
رده و کان رفع کاو را در حدّ ام یازهایحوائج و ن -36ند، کن یوتاهک یو یاریدر  -35رده کر کتش
عنوان به  یزیاگر چ -38ند، کرد، جواب مثبت داده و ردّش نکرا طلب  یزیاگر چ -33ند، کن یتأم

نـد،  ک کمکو  ییش او را راهنمایهاردن گمشدهک دایدر پ -32بدهد،  ییدهد با خوش رویانعام م
ـ ی»د یـ نـد و بگو کش یرد، دعاکه عطسه ک یهنگام -93سالم او را جواب دهد،  -90 ، «اللَّـهُ  کَرْحَمَ
خواسـت   یسـ کاگر  -91ند، کیدوست یبا دوستان و -91ند، کو محبّت با او صحبت  یبا خوب -99

ند تا حقش ک کمکشده او را  یاگر به او ظلم -95 رد،یبگ راآن ند، در حدّ قدرت جلوکبه او ظلم 
 یاز و راآن اگر قسـم خـورد،   -93ارد، ها او را تنها نگذیدر طوفان حوادث و گرفتار -96رد، یرا بگ
او هـم   یخواهـد بـرا  یخـودش مـ   یه بـرا کـ را  یزیـ هر چ -98ه دروغ است، کد یند و نگوکقبول 

م یاو را تسـل  -10او هـم نخواهـد،    یاست، بـرا ند یخودش ناخوشا یه براک یزیهر چ -92بخواهد، 
از حقـوق   یحقـ  یدر ادا یسـ کفرمودنـد: هرگـاه    سپس رسول خدا ند؛کرده و خوار نکظالم ن

ث یو در حـد  1ندکادا  راآن دیشود و بایامت از او مطالبه میند، روز قک یوتاهکبرادر مسلمان خود 
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رده کرا حبس  یس حقّ مؤمنکهر  فرمودند: ه حضرت امام جعفر صادقکآمده است  یگرید
اینکـه   دارد تایش پانصد سال نگاه میدو پا یامت او را رویند و به او نرساند، خداوند روز قکو ادا ن
 یارکن شـخص سـتم  یـ ند اکیمتعال ندا م یاز طرف خدا یشود و مناد یجار یا خون از ویعرق 
شـود و سـپس دسـتور داده    یرده و پـس از آن چهـل روز مالمـت مـ    کـ خدا را حبس  ه حقّکاست 

  3.ندبیندازشود او را در آتش یم
  

 مللحقوق  -8
طره ید تحت سلطه و سینبا ید، اسالم و امّت اسالمیآیمدست به ه از قرآن و سنّت کمطابق آنچه 

ن عصر و زمان یقت در این معنا و حقی، اگرچه تحقق ا9ردیفر قرار بگک یایدن یو معنو یو نفوذ مادّ
د مسـلمانان بـا هـر    یـ با ی، ولـ استل و طاقت فرسکار مشیبس یالمللنیو ب یجهان ۀر صحنده و دیچیپ
 یه بـر اصـول و مبـان   یـ کنند و با تکه دارند در تحقق آن تالش ک ییایت جغرافیت و زبان و موقعیملّ

 یو سـازمانده  یبـردار نار گذاشـته و بـا بهـره   کنار گذاشتن عوامل تفرّق، اختالفات را کو  کمشتر
 ۀار دارند، مجموعیه در اختک کیط و ابزار استراتژیانات و شراکنه از امیمناسب و به ۀاستفادو  یقو
ان مرصوص یفر مانند بنک یایرده و در برابر دنکملّت و امّت، منسجم  کیصورت به  اسالم را یایدن
دانسـته و  گـران مقـدّم   یاسالم را بـر د  یای، دنیو فرهنگ یاسی، سیجاد روابط اقتصادیستند و در ایبا
 هکـ ن موارد یشورها بدانند. حقوق ملّتها منحصر به اکهمۀ  یبرا یو واقع یرا، خطر جدّ یفر جهانک
د یـ ه امکـ م، یردکـ ر کن موارد را ذی، اآن تیاهمّخاطر به ست و ما یح داده شد نیاجمال توضطور به

 رد.یت حضرت حق قرار بگیاست مورد رضا
 

ـ  ُةَلْعَن نَ وَیمُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِ یاللَّهُ عَلَ ینَ وَ صَلَّیمِوَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَ أَعْـدَائِهِمْ   یاللَّهِ عَلَ
 نِ.یوْمِ الدِّیَ ینَ مِنَ الْآنِ إِلَیأَجْمَعِ

                                                             
 .9اصول کافی کتاب االیمان و الکفر، باب مَن مَنَعَ مؤمناً شیئاً، ح  .3
 .396، ص 5، ج 3133؛ تفسیر المیزان، چاپ اسالمیه 313نساء:  .9
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 136 و فروش دیخر ۀمسائل متفرّق

 133 احکام شُفعه

 132 احکام صلح

 193 احکام شرکت

 193 (ی)قرارداد یاریط شرکت اختیشرا

 191 انواع شرکت

 195 تصرّف در اموال شرکت و احکام آن

 195 م مال و احکام آنیتقس

 193 میانواع تقس

 193 احکام مضاربه

 113 احکام مزارعه

 116 احکام مساقات

 113 ن مساقاتیط طرفیشرا

 112 احکام اجاره

 110 ط موجر و مستأجریشرا

 113 شودیکه اجاره داده م یط مالیشرا

 119 اإلجارهط استفاده از مالیشرا

 111 مربوط به اجاره ۀمسائل متفرّق

 116 یاحکام سرقفل

 118 احکام جُعاله

 118 ط جُعالهیشرا

 153 مهیاحکام ب

 151 احکام وکالت

 151 ل و موکِّلیط وکیشرا

 156 احکام قرض

 152 یقرض یربا

 160 یاحکام سفته، چک و معامالت بانک

 160 سفته، چک و احکام آنها

 161 یمعامالت بانک

 163 احکام رهن

 162 احکام حواله

 133 احکام ضمانت

 133 یضمانت عقد -الف

 131 یضمانت قهر -ب 

 135 احکام کفالت

 135 ط کفالتیشرا

 133 داراحکام امانت و امانت

 180 هیاحکام عار

 181 احکام هبه )بخشش(

 181 لهط موهوبٌیشرا

 186 احکام وقف

 183 ط وقف و واقفیشرا

 182 ط ضمن قرارداد وقفیشرا

 182 ت و نظارت بر وقف و احکام آنیتول

 123 وقف ۀمسائل متفرق

 129 اثبات وقف یهاراه

 129 حبس ملک

 121 ط حابسیشرا

 121 صدقه

 121 احکام حجر

 123 (یس )ورشکستگافال

 128 احکام مشاغل آزاد، درآمدها و کسبها

 122 اشتغال به سحر، کهانت و ...

 503 موات ینهایزم یایاحکام اح

 501 و احکام آن فیتعر م،یحر

 501 مشترکات و احکام آن

 505 احکام غصب

 502 تقاص و احکام آن

 530 شده دایاحکام اموال پ

 531 المالک و احکام آنمجهول

 بخش هشتم:
 و خانواده یروابط اجتما ع

 533 یو جمع یابط فردمعاشرت و رو یحکام عموما

 595 احکام نگاه، لمس و صدا

 593 نتیاحکام لباس و ز

 592 و ... هایاحکام مسابقات، سرگرم

 513 احکام غِنا

 519 ییاحکام ازدواج و زناشو

 511 دستور خواندن عقد دائم

 515 دستور خواندن عقد موّقت

 516 عقد نکاح یط صحّت اجرایشرا

 512 ط ضمن عقدیشرا

توان عقد یکه به خاطر آنها م ییبهایع
 512 ازدواج را به هم زد

 513 ییحقوق متقابل زناشوو  ئماحکام عقد دا
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 511 )مُتعه( و حقوق آن احکام عقد نکاح موقت

 516 که ازدواج با آنها حرام است یزنان

 516 که محرم هستند یزنان -الف

 513 خواهر همسر -ب

 513 دختر خواهر و دختر برادر همسر -ج

 513 که در حال عدّه است یزن -د

 512 زنا کرده است با او که یزن شوهردار -و

که  یا دختر عمّه در صورتیدختر خاله  -ز
 512 با مادر آنها زنا کرده باشد

 512 است که با او زنا کرده یدختر و مادر زن -ح

 512 که با او لواط کرده است یمادر و دختر کس -ط

 550 که در حال احرام با او عقد بسته است یزن -ی

 که با او ازدواج یدختر نابالغ و کوچک -ک
 550 کرده است یکیو نزد

 553 زنان کافره -ل

 553 که با او لعان کرده است یزن -م

 559 احکام رضاع

 555 ت استیموجب محرم که یر دادنیشط یشرا

 553 فرزند و احکام آنهاپدر، مادر، همسر،  حقوق

 553 نفقه و احکام آن -الف

 558 احکام و آداب پس از والدت -ب 

 552 قهیعق

 560 ر دادن و احکام آنیآداب ش -ج

 563 از کودک یت و نگهداریحقّ حضانت، حما -د

 569 احکام طالق

 561 ط مطلَّقیشرا

 566 اقسام طالق

 566 ائنطالق ب -الف

 566 طالق خُلع و مُبارات

 568 یطالق رِجع -ب

 530 و احکام آنمسائل عدّه 

 530 عدّۀ طالق -الف

 539 عدّۀ وفات -ب

 531 شبهه یاز رو یکیعدّۀ نزد -ج

 531 عدّه ۀمسائل متفرّق

 535 مسائل لعان

 536 تیام وصاحک

 533 تیو وص یط موصیشرا

 580 ط آنیو شرا یوص

 581 حکام آنو ا ارث

 581 موانع ارث

 585 اول ۀارث دست

 583 دوّم ۀارث دست

 582 سوم ۀارث دست

 529 ارث زن و شوهر

 521 ترپسر بزرگ یارث اختصاص

 525 ارث ۀمسائل متفرّق

 526 گانه: نذر، عهد و قسمتعهدات سه

 526 احکام آننذر و 

 603 عهد و احکام آن

 603 و احکام آن قسم

 بخش نهم:
 ییاحکام قضا

 601 اتیکل

 605 یط قاضیشرا

 606 آداب قضاوت

 603 یحقّ دادخواه

 608 ت قضاوت و مستندات آنیفیک

 633 احکام اقرار

 631 نهیّط شهود و بیشرا

 635 دادن و احکام آنت قسمیفیک

 635 دیاحکام 

 636 راتیاحکام حدود و تعز

 638 حدّ زنا

 632 اثبات زنا یراهها

 690 حدّ لواط

 693 حدّ مساحقه

 693 یحدّ قوّاد

 699 یدر امور جنس یفریمسائل متفرّقۀ ک

 699 انیبا چهارپا یکیفر نزدیک

 691 ر استمناءیتعز

 691 گران(یحد قذف )نسبت دادن زنا و لواط به د

 691 عیگر مُسکرات مایحدّ شُرب خمر و د

 691 یحدّ دزد

 695 یحدّ دزد یط اجرایشرا

 696 محارب و احکام آن

 698 مرتد و احکام آن

 698 یاحکام مرتدّ فطر

 610 یاحکام مرتد ملّ

 613 راتیر حدود و تعزیحکم سا



 306 مدّظلّهاهلل العظمی بیات زنجانیالمسائل مطابق فتاوای حضرت آیترسالۀ توضیح

 619 اتیاحکام قصاص و د

 615 اقسام قتل و احکام آنها

 616 اثبات قتل یراهها

 618 قتل ۀکفّار

 612 ه و انواع آنید

 610 بدن یاعضا یۀا دیقصاص 

 611 نیسقط جن ۀید

 615 جراحات یۀد

ن نشده؛ تفاوت ییه تعیکه د یحکم موارد
 615 اَرش و حکومت

 616 اتیقصاص و د ۀمسائل متفرّق

 بخش دهم:
 یاحکام پزشک

 650 یدر پزشک یضمانت قهر

 659 مسائل و احکام آن ح،یتلق

 651 یاز باردار یریجلوگ و نیاحکام سقط جن

 655 استحاضه و نفاس ض،یاز ح یریحکام جلوگا

 656 ح و احکام آنیتشر

 653 وند اعضاء و احکام آنیپ

 :ازدهمیبخش 
 آن رامونیانسان و احکام پ یۀتغذ
 652 هایدنیو آشام هایخوردن

 661 واناتیو شکار ح دنیاحکام سر بر

 665 و احکام آن وانی)ذبح( ح دنیدستور سر بر

 666 وانیح دنیسر بر طیشرا

 668 دستور کشتن شتر

 662 وانیح دنیمستحبّات و مکروهات سر بر

 662 شکار با سالح و احکام آن طیشرا

 633 یشکار با سگ شکار طیاحکام و شرا

 639 ملخ و احکام آن ،یماه دیص

 631 دنیمکروهات خوردن و آشام مستحبّات و

 631 مستحبّات غذا خوردن -الف

 631 مکروهات غذا خوردن -ب

 635 ظروف و احکام آنها

 یانیملحقات پا
 یمحرمات الهاز گناهان و  یان بعضیاول: ب

 636 (رهیره و کبی)گناهان صغ

 689 دوّم: حقوق

 ضی، وسائط فیاله ،یحقوق طول -الف
 681 خداوند تیو شئون وال یاله

 681 عالم بر انسان یحقوق خدا -3

 681 حقّ قرآن -9

اء و ائمّۀ یانبگر ی، دامبر اکرمیحقّ پ -1
 681 نیمعصوم

 685یمال ای یمال-یض مهم عبادیحقّ واجبات و فرا -1

 683 جهاد و دفاع -5

 688 شتنیحقّ انسان بر خو -6

 688 یحقوق عرض -ب

 688 حقوق متقابل انسانها -3

 688 حقوق خانواده -9

 620 حقوق کسب و کار و مسکن -1

 623 حقوق مظلومان و مستضعفان -1

 623 و محرومان جامعه یتامیحقّ  -5

 623یحقوق مردم، نظام و حکومت اسالم -6

 621 یحقوق متقابل فرد -3

 623 حقوق ملل -8
 


