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  احکام تقلید

 احکام دین تقلید کند یا عمل به احتیاط بر هر مکلفى که مجتهد نباشد واجب است درـ  1مسئله 
  .نماید

عمل شخص عامى بدون تقلید و احتیاط باطل است مگر آنکه با واقع یا با فتواى ـ  2مسئله 
مجتهدى که فعالً باید از او تقلید کند مطابق باشد، و اگر عبادت است با قصد قربت هم به جا 

  .آورده باشد

  .ن به دستور مجتهد استتقلید در احکام عمل کردـ  3مسئله 

کند از دنیا برود باید از مجتهد   تقلید میّت جایز نیست اگر مجتهدى که از او تقلید مىـ  4مسئله 
  .زنده تقلید کند

  .باید از مجتهد اعلم تقلید نمودـ  5مسئله 

مجتهد اعلم کسى است که در به دست آوردن حکم شرعى از قواعد و مدارک آن از ـ  6مسئله 
  .تهدین استادتر باشدسایرمج

  : شود به دست آورد  اجتهاد مجتهد و اعلم بودن او را از سه راه مىـ  7مسئله 



٦ احکام

اول آنکه خود مقلد علم پیدا کند مثل اینکه خودش از اهل خبره باشد و بتواند اجتهاد و اعلمیت را 
  .تشخیص دهد

هاد را تشخیص دهد مگر آنکه دوم از شهادت یک نفر موثق از اهل خبره که بتواند اعلم بودن و اجت
  .یک نفر ثقه دیگر از اهل خبره بگوید دیگرى اعلم است

  .ه آن حاصل گرددسوم از راه شیاع و شهرتى که علم یا اطمینان ب

دوم .  بالغ باشد-اول : شود باید داراى این چند شرط باشد  مجتهدى که از او تقلید مىـ 8مسئله 
 - ششم .  مرد باشد- پنجم .  عادل باشد-چهارم . ى باشد شیعه اثنى عشر-سوم .  عاقل باشد-

  . زنده باشد-هشتم .  اعلم باشد-هفتم . ولدالزنا نباشد

  

  احکام آبها

آب مضاف آبى است که به واسطه ممزوج شدن . مطلق و مضاف:  آب بر دو قسم استـ 9 مسئله
آب مطلق آبى .  فشردن بگیرندو یا از چیزى مثل سیب و انار به. چیز دیگر به آن، آن را آب نگویند

  : است که این طور نباشد و عرف بگویند آب است و آن بر چند قسم است

  ـ آب کر 1

  ـ آب قلیل 2

  ـ آب باران 3

  ـ آب چاه 4

  ـ آب جارى5

 آب کر مقدار آبى است که اگر در ظرفى که درازا و پهنا و گودى آن هر یک سه ـ 10مسئله 
د به عبارت دیگر مساحت آن بیست و هفت وجب باشد و وزن وجب است بریزند آن ظرف پُر شو

  . کیلوگرم باشد377آن از صدو بیست و هشت من تبریز بیست مثقال کمتر که تقریباً 

شود، مگر آنکه به سبب مالقات با    آب مطلق اگر کر یا جارى باشد نجس نمىـ 11مسئله 
  .متنجسمزه نجس نه رنگ یا بو یا نجاست رنگ یا بو یا مزه آن تغییر کند به 

آید در حکم کر است که به مالقات    آبى که از شیر یا دوش متصل به کر بیرون مىـ 12مسئله 
  .گانه که در مسئله قبل ذکر شد  شود مگر به تغییر یکى از اوصاف سه  با نجس، نجس نمى



٧ احکام

 محکوم به کر  آبى که به اندازه کر بوده، اگر انسان شک کند که از کر کمتر شده یا نهـ 13مسئله 
شده یا نه محکوم است ه به مقدار کر بودن است و آبى که کمتر از کر بوده اگر انسان شک کند ک

  .به کر نبودن

  .آب قلیل آبى است که از زمین نجوشد و از کر کمتر باشدـ  14مسئله 

ه شود مگر آنکه از باال روى نجس ریخت   اگر آب قلیل مالقات با نجس کند نجس مىـ 15مسئله 
  .کند نجس است و باالتر از آن پاک است  شود که در این صورت مقدارى که مالقات با نجس مى

قنات و ه از زمین بجوشد و جریان داشته باشد مثل آب  آب جارى آبى است کـ 16مسئله 
  .چشمه

شود هر چند کمتر از کر باشد مگر آنکه    آب جارى به مالقات با نجاست نجس نمىـ 17مسئله 
  .نگ یا مزه آن به بو یا رنگ یا مزه نجاست تغییر کندبو یا ر

  . آب باران در موقع باریدن حکم آب جارى را داردـ 18مسئله 

 لباس و فرش که نجس شده و عین نجاست در آن نباشد اگر باران بر آن ببارد به ـ 19مسئله 
ن به قسمتى از آن شود و فشار دادن الزم نیست و اگر بارا  مقدارى که به همه آن برسد پاک مى

  .برسد  به قسمتى نرسد آن قسمت که باران به آن رسیده پاک است

 زمینى که نجس شده به محض رسیدن باران از آسمان بر آن تا مقدارى که باران در ـ 20مسئله 
  .شود به شرط آنکه عین نجاست در آن نباشد آن نفوذ کرده پاک مى

باران اشد موقعى که شود اگر چه کمتر از کر ب هرگاه آب باران در جایى جمع ـ 21مسئله 
بارد چیز نجس را اگر در آن بشویند و آب بو یا رنگ یا مزه نجاست نگیرد آن چیز نجس پاک  مى
  .شود مى

جوشد حکم آب جارى را دارد که به مالقات با نجس،   آب چاه که از زمین مىـ 22مسئله 
 نجاست تغییر پیدا کند و تا جوشش دارد اگر شود مگر آنکه رنگ یا بو یا مزه آن به نجس نمى

شود به شرط امتزاج با آنچه به جوشش بیرون آمده و  تغییر آن به خودى خود برطرف شود پاک مى
  .نیستر نشده و حاجتى به کشیدن مقدارى از آب آن متغی

کند   آب مضاف که با نجاست مالقات نکرده پاک است ولى نجس را پاک نمىـ 23مسئله 
  . کثیر یا جارى باشد و وضوء، و غسل هم با آن باطل استهرچند
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شود هرچند کثیر   آب مضاف مثل آب قلیل به محض مالقات با نجس، نجس مىـ 24مسئله 
د به شو باشد یا جارى مگر آنکه از باال به پایین جارى باشد که در این صورت باال نجس نمى

باال رود مثل فوّاره که پایین آن به ى به قوت واسطه مالقات پایین با نجس و همچنین اگر از محل
  .شود سبب مالقات باال با نجس، نجس نمى

 آبى که معلوم نیست مطلق است یا مضاف و حالت سابقه آن هم معلوم نیست ـ 25مسئله 
کند و وضوء و غسل هم با آن باطل است و اگر نجاست به آن برسد حکم به  نجاست را پاک نمى
د ولو به اندازه کر یا بیشتر باشد و اگر حالت سابقه آن معلوم باشد محکوم به شو  نجس بودن آن مى

  .سابق استحکم 

 آبى که به سبب مالقات با نجاست رنگ یا بو یا مزه آن عوض شده باشد هرگاه به ـ 26مسئله 
شود، مگر آنکه آن آب جارى باشد، یا از زمین بجوشد، و یا متصل به  حال خود برگردد پاک نمى

ب باران باشد در حال باریدن، و یا باران در آن ببارد، و یا متصل باشد به آب کر طاهر که در این آ
پنج صورت همین که تغییرش برطرف شد و به حال اول برگشت و با آب پاکى که به آن متصل 

  .شود است ممزوج گشت پاک مى

 نجس مالقات کند نجس  آب غیر جارى مثل آب حوض که به  مقدار کر نباشد و باـ 27مسئله 
گردد همچنین اگر باران از آسمان یا از   شود و با اتصال به کر یا جارى به شرط امتزاج پاک مى مى

  .شود سوراخ سقفى بر آن ببارد و آن آب با آب باران در حال باریدن ممزوج شود پاک مى

ضى از علماء مجرد و شرط امتزاج که در مسائل مذکوره گفته شد بنا بر احتیاط الزم است و بع
  .دانند  اتصال را کافى مى

 آبى که نجس بودن آن معلوم نیست محکوم به پاک بودن است مگر آنکه معلوم باشد ـ 28مسئله 
که سابق نجس بوده که در این صورت محکوم به نجاست است تا وقتى که علم به تطهیر آن 

  .حاصل شود

ل ضرورت و همچنین است هر چیز  آشامیدن آب نجس حرام است مگر در حاـ 29مسئله 
  .نجسى

  

  اقسام نجاسات
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گوشتى  اول و دوم بول و غایط انسان و هر حیوان حرام:  نجاسات یازده چیز استـ 30مسئله 
خوار، و حیوانى که   اصلى باشد مثل درندگان یا عارضى مانند حیوان نجاست. که خون جهنده دارد

یر خنزیر خورده تا گوشت در آن روییده باشد و انسان آن را وطى کرده باشد و گوسفندى که ش
گوشت بنا بر اقوى پاک است و بهتر   استخوانش محکم شده باشد، و اما فضله پرندگان حرام

  .بول و فضله خفاشصاً از اجتناب از آن است خصو

  . سوم منى هر حیوانى که خون جهنده داردـ 31مسئله 

است که خون جهنده دارد خودش مرده باشد یا به  چهارم مردار هر انسان و حیوانى ـ 32مسئله 
کند مثل پشم وکرک و  غیر دستور شرعى ذبح شده باشد مگر اجزایى که روح در آنها حلول نمى

مو و پر و دندان و استخوان که نجس نیستند و الزم است تطهیر هر کدام از آنها که با رطوبت میتۀ 
  . کرده باشدمالقات

نسان یا حیوانى که خون جهنده دارد در حالى که زنده است گوشت یا  اگر از بدن اـ 33مسئله 
  .چیز دیگرى را که روح دارد جدا کنند نجس است

  . اگر پوستهاى مختصر لب و جاهاى دیگر بدن را بکنند پاک استـ 34مسئله 

  . خرید و فروش مردار و چرم و پیه و گوشت آن جایز نیستـ 35مسئله 

  .هر حیوانى که خون جهنده داشته باشدان و  پنجم خون انسـ 36مسئله 

گوشت که به طور شرعى ذبح شده و به مقدار متعارف خون آن خارج   حیوان حاللـ 37مسئله 
شده خون باقیمانده در بدنش پاک است ولى اگر به سبب آنکه سر حیوان در بلندى بوده یا به سبب 

  .آن خون نجس استنفس کشیدن حیوان خون خارج شده به بدن حیوان برگردد 

 اگر خونى در بدن یا لباس یا چیز دیگر ببیند و شک داشته باشد که آن خون از ـ 38مسئله 
حیوان است یا نه یا آنکه شک داشته باشد که از حیوانى است که خون جهنده دارد یا از غیر آن، آن 

  .اند خون پاک

ستخوان و همه اجزاء آنها  ششم و هفتم سگ و خوک صحرایى است که حتى مو و اـ 39مسئله 
  .اند  نجس است، ولى سگ و خوک دریایى پاک

 هشتم از نجاسات کافر است، و مشهور بین فقهاء آن است که فرقى بین اهل کتاب و ـ 40مسئله 
  . غیر آنها نیست

  .ولکن اظهر به حسب روایات آن است که اهل کتاب یعنى یهود و نصارى و مجوس پاکند
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  .ن اظهر طهارت او است و همچنین مجسمه و مجبرۀ و امثالهمو اما منکر ضرورى دی

باشد یا ناسزا به یکى از آنها بگوید نجس ) ع( کسى که دشمن یکى از چهارده معصومـ 41مسئله 
  .است هر چند اظهار مسلمانى کند

اى که به خودى خود روان باشد   نهم از نجاسات شراب است بلکه هر مست کنندهـ 42مسئله 
  .نجس است

 اگر انگور و آب انگور به خودى خود جوش بیاید حرام و نجس است و اگر به ـ 43مسئله 
  .واسطه پختن جوش بیاید خوردن آن حرام است ولى نجس نیست

شوند و خوردن آنها   خرما و مویز و کشمش و آب آنها به جوش آمدن نجس نمىـ 44مسئله 
  .حالل است

گویند و مسکر و حرام است و در  که آن را آبجو مى دهم از نجاسات فقّاع است ـ 45مسئله 
  .اخبار تأکید در اجتناب از آن شده

دهند فقّاع نیست و پاک و   ماءالشعیرى که اطباء آن را به جهت معالجه دستور مىـ 46مسئله 
  .حالل است

  . خوار است  یازدهم از نجاسات عرق شتر نجاستـ 47مسئله 

ز عرق هر حیوانى که به خوردن نجاست انسان عادت کرده اجتناب بلکه بنا بر احتیاط واجب باید ا
  .کرد

 عرق جنب از حرام پاک است، ولى نماز خواندن در آن مکروه است چه در موقع ـ 48مسئله 
جماع بیرون آید و چه بعد از آن و چه از زن باشد و چه از مرد و چه از زنا جنابت حاصل شده 

خود در حال حیض . نات و یا به واسطه استمناء یا جماع با حلیلهباشد یا از لواط یا با وطى حیوا
ولى اگر در روز روزه واجب معین مثل ماه رمضان با زن خود جماع کند با عرق خود مکروه نیست 

  .نماز بخواند

با عرق خود الل خود نزدیکى کند بعد از حرام جنب شود نماز  اگر انسان اول با حـ 49مسئله 
  .ستخواندن مکروه نی

  .و همچنین اگر محتلم شود بعد حرام مرتکب شود

 اگر انسان از حرام جنب شود بعد با حالل خود نزدیکى کند با عرق خود مکروه ـ 50مسئله 
  .است نماز بخواند
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  مسائل مربوط به نجاسات

  : شود به چند چیز  نجس بودن یا نجس شدن چیزى ثابت مىـ  51سئله م

  . نجاست علم پیدا کردن شخص به - اول 

  .  آنکه خبر بدهد به نجاست آن کسى که آن چیز در دست او است-دوم 

  . به شهادت یک مرد عادل بلکه ثقۀ- سوم 

 وسواسى در ثابت شدن نجاست باید رجوع به متعارف کند و به علمى که برایش ـ 52مسئله 
رت چیزى پیدا شود نباید حکم به نجاست کند، و در طهارت هم الزم نیست علم به طها حاصل مى

دانسته بلکه باید رجوع به متعارف کند هر چند علم برایش حاصل  کند که سابق نجاست آن را مى
  .نشود

 واجب است ازاله نجاست از مسجد و تأخیر در آن جایز نیست و نجس کردن ـ 53مسئله 
  .مسجد حرام است

و تطهیر آنها واجب  مشاهد مشرفه حکم مسجد را دارد که نجس کردن آنها حرام ـ 54مسئله 
  .است در صورتى که نجس کردن موجب اهانت شود

 نجس کردن ورق و خط قرآن مجید بلکه جلد آن جایز نیست در صورتى که ـ 55مسئله 
  .احترامى به قرآن باشد و هر یک از آنها نجس شود تطهیر آن واجب است  بى

یا ) ص(قبر مطهر حضرت رسولیا از ) ع( اگر تربتى که از قبر حضرت سید الشهداءـ 56مسئله 
در صورتى که تطهیر . برداشه شده باشد نجس شود واجب است آن را تطهیر نمایند) ع(سایر ائمه
  .احترامى به آن باشد نکردن بى

خواهد بخورد نجس شده باشد باید آن را تطهیر نماید    اگر شخص چیزى را که مىـ 57مسئله 
  .غذا را نجس نمایدو همچنین ظرف غذا را اگر طورى باشد که 

  

  مطهرات چند چیز است

 اول آب و آن پاک کننده هر چیز است که نجس شده باشد غیر از مایعات با شرایطى ـ 58مسئله 
شود، و  یا پاک جارى مىنجس شود به اتصال پیدا کردن با آب کر شود و اگر آب   که ذکر مى

بر است در هر سه قسم اختالط و امتزاج همچنین اگر باران در آن ببارد، و بنابر احتیاط واجب معت
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شود، مگر آنکه در آب کر یا جارى  و غیر از آب مایعات دیگر به آب پاک نمى. حاصل شود
  .مستهلک و نابود شود

  :  در تطهیر به آب چند چیز شرط استـ 59مسئله 

  .  پاک باشد- اول 

  . شود مطلق باشد و به رسیدن به محل نجس مضاف ن-دوم 

نجاست حتى اجزاء ریزه و کوچک آن از محل برطرف شود، بلى برطرف شدن رنگ یا  عین - سوم 
  . بو یا طعم الزم نیست

  . آنکه در بین استعمال رنگ یا بو یا مزه آن تغییر پیدا نکند به نجاست-چهارم 

در تطهیر به .  اگر  لباس یا بدن یا چیز دیگر غیر از ظروف به بول نجس شده باشدـ 60مسئله 
اشد و یل باید آن را دو مرتبه آب بکشند، مگر از بول پسر شیرخوار که هنوز غذاخور نشده بآب قل

و در تطهیر . بر آن بریزند بس استشیردهنده آن مسلمان باشد که در این صورت یک مرتبه آب 
  .به آب کر یا جارى یک مرتبه شستن کافى است

 مرتبه بشویند و در کر و جارى یک  ظرف نجس را با آب قلیل بنا بر احتیاط سهـ 61مسئله 
کند ولى ظرفى را که سگ لیسیده یا از آن آب یا چیز روان دیگر خورده اول باید   مرتبه کفایت مى

مال کرد بعد یک مرتبه در کر یا جارى یا سه مرتبه بنا بر  با خاک با ریختن مقدارى آب خاک
 ریخته بنا بر احتیاط الزم باید پیش دهان سگ در آناحتیاط با آب قلیل شست، و ظرفى را که آب 

  .مال کرد به همان نحو که بیان شد  از شستن خاک

 در پاک شدن به آب قلیل شرط است جدا شدن غساله از محل نجس به طور ـ 62مسئله 
کند ریختن آب بر آن   رود کفایت مى پس در مثل بدن و چیزهایى که آب در آن فرو نمى: متعارف

 آب بر رود باید و مثل لباس و فرش که آب در آن فرو مى: ز محل نجسو جدا شدن بیشتر آب ا
  .از مالیدن و لگد کردن انجام دهندآن بریزند و آن را فشار دهند و یا کارى مانند آن 

کند کف پا و ته کفش را به راه رفتن بر    دوم از مطهرات زمین است، و آن پاک مىـ 63مسئله 
  .روى آن، یا مالیدن پا بر زمین

  . مالد پاک و خشک باشد رود یا پا بر آن مى به شرط آنکه زمینى که بر روى آن راه مى

س، و اما آنچه و شرط دیگر آنکه نجاست در پا یا کفش حاصل شده باشد از راه رفتن بر زمین نج
  . حاصل شود از نجاست خارج باید تطهیر شود با آب
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فرش و آجرفرش بلى با راه   ریگ یا سنگو فرق نیست در زمین بین آنکه خاک باشد یا سنگ یا
  .شود رفتن روى آسفالت و چوبى که زمین به آن فرش شده باشد کف پا و ته کفش پاک نمى

 بهتر آن است که احتیاطاً براى پاک شدن کف پا و ته کفش پانزده قدم بر روى زمین ـ 64مسئله 
 که صدق راه رفتن بر زمین و یا بر کند در صورتى راه برود، ولى کمتر از این مقدار هم کفایت مى

  .زمین مالیدن بنماید

 سوم از مطهرات آفتاب است که زمین و چیزهاى دیگر را که منقول نیستند پاک ـ 65مسئله 
کند مثل بنا و دیوار و هر چه به آنها متصل است از در و چوب و میخ و گچ یا چیزى را که به  مى

ر بنا یا در زمین قرار داده باشند و همچنین درخت و نباتات ساختمان مالیده باشند و ظرفهایى که د
  .که قطع نشده و به زمین متصل هستند

  :  در تطهیر به آفتاب چند شرط باید رعایت شودـ 66مسئله 

ترى را خشک   آنکه محل نجس باید داراى ترى و رطوبت سرایت کننده باشد تا آفتاب آن- اول 
  . کند

 نجاست غیر از رطوبت باشد باید قبل از تابیدن آفتاب آن را برطرف  آنکه اگر در آن عین- دوم 
  . نمایند

  .  آن چیز به واسطه تابیـدن آفتاب بر آن خشک شود- سوم 

  .  آفتاب در موقع تابیدن در زیر ابر یا مانع دیگرى نباشد-چهارم 

 و ;برطرف نمایند آفتاب به خود چیزى که نجس شده بتابد پس اگر مانعى بر آن باشد باید - پنجم 
اگر از پشت شیشه بر محلّ نجس بتابد در پاک شدن آن اشکال است، و همچنین در منعکس شدن 

  .نور در وقت تابیدن به شیشه

  :نماید، ولى به سه شرط  آفتاب باطن چیز نجس را هم پاک مىـ 67مسئله 

  . آنکه باطن و درون آن چیز نچس به ظاهر و برونش متصل باشد- اول 

  .کانددر آن رطوبتى باشد که آفتاب آن را بخش -دوم 

  . آفتاب باطن و ظاهر را در یک زمان بخشکاند- سوم 

 چهارم از مطهرات استحاله یعنى مبدل شدن حقیقت چیزى به حقیقت چیز دیگر ـ 68مسئله 
 یا بول یا آب نجس بخار شود استحاله ;است مثالً اگر عذره خاک شود، یا چوب خاکستر شود

  .کند عین نجاست و هر چیزى که نجس شده باشد   و استحاله پاک مى;حاصل شده
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عرق و آب  بعد از باال رفتن مبدل به شود اگر  عین نجس یا متنجس که بخار مىـ 69مسئله 
شود الزم نیست اجتناب از آن آب و عرق مگر آنکه بر خود آن عنوان نجس صدق کند مثل عرق 

  .خمر که مسکر است

بلکه عرق . ام که معلوم نیست از آب نجس است محکوم به طهارت است عرق حمـ 70مسئله 
  .معلوم از آب نجس هم پاک است

 هر گاه اوصاف نجس یا چیزى که نجس شده عوض شود استحاله نیست مثال اگر ـ 71مسئله 
نجس را پنیر نمایند پاک شود و یا شیر    خمیر گردد یا نان شود پاک نمىگندم نجس آرد شود یا

  .ددگر نمى

 پنجم از مطهرات انقالب است مثل آنکه شراب سرکه شود چه به خودى خود سرکه ـ 72مسئله 
  .شود یا به عالج مثل آنکه کمى نمک یا سرکه در آن بریزند تا سرکه شود

  آب انگورى که به آتش جوش آمده پاک است ولى حرام و اگر آنقدر بجوشد که ـ73مسئله 
خود یا به هوا جوش آید  و اگر به آفتاب یا به خودى شود مىدوثلث آن کم شود به آتش حالل 

  .شود، مگر اینکه سرکه شود حالل نمى

گذارند جایز    خوردن کشمش و مویز و خرما که در بعض غذاها مثل پلو و آش مىـ74مسئله 
  .است هرچند به جوش بیاید

  .نا بر اقوىشود و حرام نیست ب    آب کشمش و خرما به جوش آمدن نجس نمىـ75مسئله 

جهنده دارد اگر خون انسان یا حیوانى که خون   هفتم از مطهرات انتقال است مثالً ـ76مسئله 
 به طورى که خون آن حیوان حساب شود پاک ;منتقل شود به بدن حیوانى که خون جهنده ندارد

  .شود مى

 بینى و عرق و کند بدن کافر و آب دهان و    هشتم از مطهرات اسالم است که پاک مىـ77مسئله 
  .چرکى که در بدن او است

اشهد ان الاله االاهللا و اشهد ان یعنى :   همین که شخص کافر شهادتین را بگویدـ78مسئله 
مگر اینکه ضد این شهادت را هم :  کافى است در حکم نمودن به مسلمانى او)ع(اهللا محمداً رسول

شود بنا بر اقوى و عبادات    آنها پاک مىو مرتد ملى و فطرى در صورتى که توبه کنند بدن. بگوید
  .شود  آنها نیز قبول مى



١٥ احکام

شود بعض چیزهاى نجس به واسطه پاک    نهم از مطهرات تبعیت است یعنى پاک مىـ79مسئله 
ى مسلمان شدن چیز نجس دیگر مثل آب دهان و بینى و عرق و چرک بدن کافر غیر کتابى که وقت

  . شود شود پاک مى

  . شود   که یکى از ابوین او یا هر دو اسالم آورده باشند بالتبع پاک مىو فرزند صغیر کافرى

  .شود و ظرف شراب که به تبع سرکه شدن آن پاک مى

  دهم از مطهرات از بین رفتن عین نجاست است از بدن حیوان نه انسان چه به خودى ـ80مسئله 
 اگر آلوده به نجاست شود به خود از بدن برود یا به سببى زائل شود پس منقار مرغ و دهان گربه

  . شود  مى و خشکیدن رطوبت آن پاک واسطه از بین رفتن عین آن

شود به واسطه برطرف شدن عین نجس از باطن انسان بنا بر قول به نجاست آن  و همچنین پاک مى
مثل باطن دهان و بینى و گوش پس اگر دوا یا غذاى نجس بخورد همین که آن را از دهان فرو برد 

شود و حاجت به شستن دندان و دهان نیست مگر اینکه دندان مصنوعى باشد و آن  ن پاک مىدها
  . دوا یا غذا به آن رسیده باشد که باید آن را تطهیر نمایند

دهان خونى شستن دهان نیست اگر در بُن دندان و ریشه آن یا جاى دیگر از و همچنین حاجت به 
  .پیدا شود و برطرف شود

خوار است یعنى جلوگیرى حیوان   دهم از مطهرات استبراء حیوان نجاست  یازـ81مسئله 
گوشتى که عادت به نجاست خوردن کرده به واسطه دادن علف پاک به آن به قدرى که دیگر  حالل

  . خوار بگویند  خوار نگویند بلکه او را علف  او را حیوان نجاست

مرغ خانگى نج روز و  روز و مرغابى را پو باید شتر را چهل روز و گاو را سى روز و گوسفند را ده
  .را سه روز منع کنند از خوردن نجاست و در حیوانات دیگر زوال اسم کافى است

  .شود    دوازدهم سنگ استنجا است به شرحى که ذکر مىـ82مسئله 

اند    سیزدهم بیرون آمدن خون است به مقدار متعارف از حیوانى که آن را ذبح نمودهـ83مسئله 
کننده بقیه خونى است که در اجزاء و اعضاى حالل حیوان   رون آمدن این مقدار خون پاککه بی

  .ندما  ذبح شده باقى مى

  چهاردهم غایب شدن مسلمان است چنانچه احتمال دهد آن مسلمان آن چیز را ـ84مسئله 
  .تطهیر نموده است
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  احکام ظرفها

العین مثل سگ و خوک و پوست    جائز نیست استعمال ظرفى که از پوست نجسـ85مسئله 
مردار ساخته شده در خوردن و آشامیدن در صورتى که ظرف یا غذا رطوبت داشته باشد، و نباید 

  .آن ظرف را در وضوء و غسل استعمال کنند

  حرام است از ظرف طال یا نقره خوردن و آشامیدن بلکه حرام است هرگونه انتفاعى ـ86مسئله 
  . قرار دهند و بلکه نگهدارى آنها جایز نیستمثل آنکه آن را زینت اتاق

  

  احکام تخلى

کننده    در حالى تخلى بلکه در هر حال واجب است پوشانیدن عورت از شخص نگاهـ87مسئله 
محترم حتّى پدر و مادر و اوالد، بلکه واجب است پوشانیدن آن از دیوانه و طفل ممیز، و حرام 

گران در هر حال مگر زن و شوهر که نظر کردن آنها به است بر هر مکلفى نظر نمودن به عورت دی
عورت یکدیگر جایز است و کنیز مملو که هم حکم زوجه را دارد، و از طفل غیر ممیز پوشانیدن 

  .عورت الزم نیست

عورت خود را از ى رو به قبله یا پشت به قبله باشد هرچند   حرام است در حال تخلـ88مسئله 
تواند رو به  نش رو به قبله یا پشت به قبله نباشد عورت خود را نیز نمىقبله بگرداند و هرگاه بد

  .قبله نماید ولى پشت به قبله مانعى ندارد

مرتبه شستن    واجب است مخرج بول را دومرتبه با آب قلیل بشویند و افضل سهـ89مسئله 
 و تطهیر آن به مرتبه بشویند کافى است  است و در کُـر و جارى اگر بعد از برطرف شدن بول یک

  .کند غیر آب کفایت نمى

  : شود تطهیر کرد    مخرج غایط را به دو جور مىـ90مسئله 

کننده محل باشند غیر از استخوان و سرگین، و   اول با سنگ یا کلوخ یا پارچه و امثال آنها که پاک
 باید کمتر از کننده نداشته باشند، و  شرط است در تطهیر به آنها اینکه پاک باشند و رطوبت سرایت

دفعه  مرتبه یا دومرتبه عین نجاست از محل برود و اگر با سه  مرتبه نباشد هرچند به یک سه
نماید که محل به خوبى نظیف شود برطرف نشد باید بر عدد سنگ یا کلوخ یا کهنه آنقدر عالوه 

  .نجاست که پیدا نیستند ضرر نداردولى باقى بودن ذرات کوچک 

  .دوم با آب



١٧ احکام

  چنانچه غایط اطراف مخرج را به طور غیر متعارف آلوده کرده باشد باید آن را با آب ـ91مسئله 
تطهیر نمود و باید نجاستى هم از خارج به مخرج غایط نرسیده باشد یا خونى از او خارج نشده 

  .باشد که در این دو صورت هم باید با آب تطهیر نماید

 کلوخ و پارچه است و در شستن مخرج چند   تطهیر مخرج با آب بهتر از سنگ وـ92مسئله 
دفعه بودن شرط نیست بلکه باید به قدرى آن را شست که اثرى از نجاست باقى نماند حتّى ذرات 

  .کوچک هم برطرف شود

  

  استبراء

  مستحب است بر مردها که پس از بول کردن استبراء نمایند و بهترین اقسام آن این ـ93مسئله 
مرتبه تا  بول انگشت وسطى دست چپ را به مخرج غایط گذارد و سهاست که پس از قطع شدن 

مرتبه با  بیخ آلت بکشد و بعد انگشت سبابه را زیر آلت و انگشت ابهام را روى آن گذارده و سه
  .بار فشار دهد قوّت تا سر آلت بکشد و پس از آن سر آلت را سه

 آن خارج شود و شک داشته باشد که   فایده استبراء این است که اگر رطوبتى بعد ازـ94مسئله 
و وضویى هم که . شود  هاى دیگر غیر از منى است حکم به طهارت آن مى بول است یا رطوبت

  .شود، و بر زن استبراء نیست  بعد از استبراء گرفته باطل نمى

  

  موجبات وضوء و نواقض آن

  :  موجبات وضوء چند چیز استـ95مسئله 

 - چهارم .  باد معده و روده هرگاه از مخرج غایط خارج شود- سوم .  بول و غایط-اول و دوم 
.  استحاضه-هفتم . نفاس -ششم .  حیض-پنجم . چشم نبیندخواب به طورى که گوش نشود و 

  .  جنابت-هشتم 

هوشى بنا بر احتیاط واجب  برد مانند دیوانگى و مستى و بى و چیزهایى که عقل را از بین مى
  .ید براى اعمال مشروط به وضوء، وضوء گرفته شودکند و با  وضوء را باطل مى

  :   وضوء براى چند چیز الزم استـ96مسئله 

  .اول ـ براى نماز و قضاى تشهد و سجده فراموش شده و امّا نماز میّت وضوء الزم ندارد



١٨ احکام

شود وضوء گرفتن به نذر و عهد و قسم اگرچه غایتى غیر از با طهارت    واجب مىـ97مسئله 
  .ر نباشدبودن در نظ

در صورت آنکه بدون وضوء اهانت ) س(براى مس اسماء ائمه اطهار و فاطمه زهراـ  98مسئله 
  .باشد، وضوء واجب است

  .  براى طواف مستحب وضوء واجب نیست، هر چند بهتر است با وضوء باشدـ99مسئله 

  واجبات وضوء

  :  واجب است در وضوء چند چیزـ100مسئله 

ـ وضوء به 1: توان انجـام داد قربت باشد و وضوء را به سه نحو مى نیت و باید قصدش -اول 
ـ قصد 3. ـ  قصد کند یکى از غایات وضوء را مثل نماز یا مس کتابت قرآن2. قصد استحباب نفسى

  .کند طهارت از حدث را

چانه و به یین به حسب طول از محل روییدن موى سر تا زیر  شستن صورت از باال به پا- دوم 
 آنچه بین انگشت بزرگ شصت و انگشت وسط قرار گیرد و شستن پوست زیر ریش حسب عرض

و شارب و ابرو واجب نیست بلکه واجب است فقط شستن ظاهر آنها به شرط آنکه مو محل را پُر 
  .نکرده باشد وگرنه باید آن مقدار از پوست که نمایان است بشوید

از آرنج تا سر انگشتان سپس دست چپ گونه اول دست راست را  ها به این  شستن دست- سوم 
  .را به همین طریق بشوید

 مسح جلو سر که باالى پیشانى است هرچند بر روى مو باشد به شرط آنکه از محل -چهارم 
تجاوز نکرده باشد با ترى کف دست و افضل آن است که سه انگشت خود را بر محل بگذارد و به 

  . دست راست سر را مسح کندمقدار یک انگشت به پایین بکشد و باید با

کند اگر   مسح پا از سر انگشتان تا مفصل را مسح کند، و مسح با یک انگشت کفایت مى- پنجم 
 پاى راست را با چه احوط مسح با سه انگشت است و افضل مسح تمام روى پاها است، و باید

  .سح نمودهر دو پا را با هم متوان   دست راست و پاى چپ را با دست چپ مسح کند و مى

ها باید آب را بر آنها جارى سازد ولو به کمک دست و    در شستن صورت و دستـ101مسئله 
  .مسح آنها کافى نیست

ها چیزى هرچند به مقدار سر سوزنى شسته نشود وضوء     هرگاه از صورت یا دستـ102مسئله 
  .دپس باید رعایت کند که چیزى از مقدار واجب نشسته نمان. صحیح نسیت



١٩ احکام

  اثر مسح در محل آن باید نمایان شود پس اگر محل مسح تر باشد به نحوى که ـ103له مسئ
ترى دست در آن ظاهر نشود باید آن را خشک کند، و باید دست بر سر و روى پاها کشیده شود، و 

  .چنانچه سر یا روى پاها را به کف دست بکشد وضوء باطل است

  

  شرایط وضوء

  :چیز است  شرایط وضوء چند ـ104مسئله 

  . پاک و مطلق بودن آب وضوء-اول و دوم 

کند تطهیر نمودن هر عضوى قبل   پاک بودن محل شستن و مسح، بنا بر احتیاط و کفایت مى- سوم 
  .از شستن یا مسح نمودن آن و نجس بودن جاهاى دیگر بدن ضرر ندارد

بودن مانع باید  آنکه مانعى از رسیدن آب به محل وضوء نباشد و اگر شک کند در -چهارم 
نباشد برطرف ر دا  جستجو کند تا اطمینان به نبودن آن حاصل نماید و چرک محل اگر جرم

  .نمودنش واجب نیست

 مباح بودن آب وضوء و ظرف آن در صورت انحصار و همچنین محل ریختن آب وضوء -پنجم 
 وضوء باطل است پس اگر هر یک از اینها غصبى باشد. چنانچه در غیر آنجا نتواند وضوء بگیرد

  .بلکه با شک در رضایت مالک هم وضوء باطل است

  .  اخالل به هر یک از شرایط وضوء موجب بطالن است هرچند جاهل به حکم باشدـ105مسئله 

  وضوء از نهرهاى بزرگ جایز است هرچند علم به رضایت مالکین نداشته باشد ـ106مسئله 
  .بلکه اگر مالک نهى کند وضوء صحیح است

  . آنکه ظرف آب وضوء طال یا نقره نباشد- م شش

  . آنکه آب وضوء آب استنجاء نباشد اگر چه آب استنجاء پاک است- هفتم 

  . آنکه مانعى از استعمال آب مثل مرض یا خوف عطش نباشد واال باید تیمّم کند-هشتم 

  .تیمّم کندب نماز وسعت داشته باشد واال باید  آنکه وقت براى وضوء و تمام اجزاء واج- نهم 

 آنکه خودش افعال وضوء را انجام دهد پس اگر دیگرى در شستن و مسح کشیدن او را -دهم 
  .کمک کند وضوء باطل است

  . ترتیب-یازدهم 



٢٠ احکام

درپى به جا آوردن افعال وضوء به طورى که وقت شروع به عضو    مواالت، یعنى پى-دوازدهم 
  .بعدى اعضاء قبل خشک نشده باشد

ت او خالص باشد چنانچه گذشت پس اگر ریا ضمیمه آن شود هر چند در اثناء  آنکه نیّ-سیزدهم 
  . عمل باشد وضوء باطل است

و بعید نیست که اگر در اثناء عمل قصد ریا کرد بطالن اختصاص به همان جزئى داشته باشد که از 
ء را اعاده روى ریا به جا آورده است پس اگر از قصد ریا عدول کرد و قبل از فوت مواالت آن جز

  .نمود وضوء صحیح است

گذارد که باطل نشده است، و     اگر شک کند که وضوء او باطل شده است بنا مىـ107مسئله 
  . یرداگر شک کند که وضوء گرفته است یا نه باید وضوء بگ

  اگر بعد از وضوء یقین کرد که جزئى یا شرطى از وضوء را ترک کرده تا مواالت ـ108مسئله 
  . برگردد و اجزاء بعد از آن را به جا آوردفوت نشده 

  .و اگر مواالت فوت شده وضوء را از سر بگیرد

  هرگاه بعد از نماز شک کند که وضوء داشته یا نه بنا بر صحت نماز گذارد و براى ـ109مسئله 
نمازهاى بعد وضوء بگیرد، مگر آنکه قبل از شک یقین به وضوء داشته باشد و شک کند وضوء 

ده یا نه که در این صورت وضوء الزم نیست و اگر در اثناء نماز شک کند نماز باطل است باطل ش
  .و باید وضوء بگیرد و نماز را از سر بخواند

تواند از بیرون آمدن   ریزد یا نمى    اگر انسان مرضى دارد که بول او قطره قطره مىـ110مسئله 
کند که بول و   وء و نماز مهلت پیدا مىغایط خوددارى کند چنانچه به مقدار اقل واجب از وض

لتى ندارد چنانچه در اثناء غایط از او خارج نشود باید نماز را در آن موقع بخواند و اگر چنین مه
را در کنار خود بگذارد و مشغول نماز شود و هر نماز وضوء گرفتن مشقت نداشته باشد باید آب 

  . را از همانجا به جا آوردوقت حدث خارج شد وضوء بگیرد و باقیمانده نماز 

ولى احتیاط الزم این است که اگر وضوء در اثناء نماز مستلزم فعل کثیر شد پس از اتمام نماز آن را 
  . با یک وضوء اعاده کند

 و اگر حدث در اثناء به مقدارى است که وضوء گرفتن براى هر دفعه حرجى است اکتفاء نماید به
  .یک وضوء براى هر نماز

  



٢١ احکام

  بیرهاحکام ج

بندند و دواهایى که روى  اى که به آن زخم و دمل و شکسته را مى   چوب و پارچهـ111مسئله 
  .گویند گذارند جبیره مى زخم و دمل و مانند آن مى

وید   چنانچه یکى از اعضاى وضوء جبیره داشته باشد واجب است اطراف آن را بشـ112مسئله 
تر بکشد و احتیاط الزم آن   دستالّا پس از تطهیر تر بکشد و و روى جبیره را اگر پاک است دست

است که اگر ممکن است با کشیدن دست بر روى جبیره آب را بر آن جارى سازد ولى قصد مسح 
  .و شستن ننماید و اگر تطهیر ممکن نشد پارچه پاکى بر روى آن گذارد و روى آن را مسح کند

و مشقتى نداشته باشد باید مثل وقتى   هرگاه رسیدن آب به زخم و شکستگى ضرر ـ113مسئله 
مسح نمودن ممکن نباشد باید شد و که اعضاء سالم است وضوء بگیرد و اگر جاى مسح زخم با

  .تیمّم نماید

  .  حکم جبیره در غسل و تیمّم مثل حکم جبیره است در وضوءـ114مسئله 

 غسل ـ 3ـ غسل حیـض 2ـ  غسل جنـابت 1: هاى واجب هفت اسـت   غسلـ115مسئله 
ـ  غسلى که به نذر و عهد و قسم 7ـ  غسل میّت 6ـ  غسل مس میّت 5ـ  غسل استحاضه 4نفاس 

  .شود واجب مى

  

  جنابت

  :شود   به دو چیز انسان جنب مىـ116مسئله 

  . جماع- اول 

 بیرون آمدن منى چه در حال خواب یا بیدارى، کم یا زیاد، با اختیار یا به غیر اختیار، با -دوم 
  . د یا بدون شهوتشهوت باش

  اگر رطوبتى از انسان خارج شود و نداند منى است یا چیز دیگر چنانچه با شهوت ـ117مسئله 
و در . رطوبت حکم منى را دارد و پس از بیرون آمدن بدن سست گردد آن و جستن خارج شود

  .شخص مریض فقط شهوت کافى است اگر چه جستن نداشته باشد

 آمدن منى بول کردن مستحب است و اگر پس از بول کردن غسل   بعد از بیرونـ118مسئله 
هاى دیگر غیر از بول حکم منى ندارد و  داند منى است یا آب  نمود و رطوبتى خارج شد که نمى

  .غسل الزم نیست



٢٢ احکام

رطوبتى از او نکرده غسل کند و پس از غسل   اگر پس از بیرون آمدن منى بول ـ119مسئله 
ى و غیر آن باشد آن رطوبت در حکم منى است و باید غسل جنابت خارج شود که مردد بین من

  . کند

و اگر پس از بول و غسل رطوبت مردّد بین بول و منى خارج شود چنانچه استبراء از بول ننموده 
  . باید وضوء بگیرد و غسل الزم نیست

 واجب است بر و اگر استبراء از بول نموده، چنانچه قبل از خروج رطوبت متطهر از دو حدث بوده
بوده واجب است فقط وضوء صغر او هم غسل کند و هم وضوء بگیرد و اگر محدث به حدث ا

  .بگیرد

  

  چیزهایى که جنب باید براى آنها غسل کند

  :  جنب براى چند چیز باید غسل کندـ120مسئله 

راى  به جهت نمازهاى واجب و مستحب و اجزاء فراموش شده نماز و نماز احتیاط، ولى ب- اول 
  .واجب نیست) آیه سجده(نماز میّت و سجده تالوت 

  . براى طواف واجب-دوم 

 براى روزه ماه رمضان و قضاى آن که اگر پیش از طلوع صبح جنب باشد واجب است غسل - سوم 
  . اش باطل است کند و اگر عمداً یا از روى فراموشى غسل نکرد روزه

شود اگر چه روزه واجب باشد، و بهتر آن   طل نمىهاى دیگر اگر به جنابت صبح کند با و در روزه
  .هاى واجب به جنابت تا صبح عمداً باقى نماند است که احتیاطاً در روزه

اگر به غیر روزه او باطل است اگر چه مستحبى باشد و و اگر کسى در روز خود را جنب سازد 
  .اش صحیح است اگر چه ماه رمضان باشد  عمد در روز جنب شود روزه

  :  پنج چیز بر جنب حرام استـ121ه مسئل

  . رساندن جایى از بدن به خط قرآن و اسماء خدا به نحوى که در وضوء گذشت- اول 

  .هرچند به نحو عبور باشد) ص( داخل شدن در مسجدالحرام و مسجد پیغمبر-دوم 

ز عبور جنب اها براى برداشتن چیزى از آنها ولى  توقف در مساجد دیگر و دخول در آن-سوم 
در حکم مساجد ) ع(هاى ائمه مسجد که از درى وارد و از در دیگر خارج شود جایز است، و حرم

  .است در حکم مذکور بنا بر احتیاط الزم



٢٣ احکام

 داخل شدن در مسجد به قصد گذاردن چیزى در آن، بلکه گذاردن چیز در مسجد از -چهارم 
  .خارج نیز بر جنب حرام است و همچنین در حال عبور از مسجد

الم تنزیل، حم سجده، والنجم، (هایى که در آنها سجده واجب هست    خواندن سوره-نجم پ
  .هرچند یک کلمه از آنها باشد) اقراءباسم

  الزم نیست در غسل قصد وجوب یا استحباب، بلکه اتیان به قصد قربت کافى ـ122مسئله 
  .است

  . ارتماسىتوان به جا آورد، ترتیبى و    غسل را به دو قسم مىـ123مسئله 

  در غسل ترتیبى واجب است، اول سر و گردن بعد هر کدام از طرف راست یا چپ ـ124مسئله 
طرف چپ بدن را بشوید و  طرف دیگر را و الزم نیست اول طرف راست بدن بعد را بشوید و بعد

اگر کسى عمداً یا از روى فراموشى به این ترتیب عمل نکند غسل او باطل است، ولى مواالت و 
  .درپى به جا آوردن در غسل شرط نیست پى

  در غسل ارتماسى باید آب تمام بدن را در یک آن فرا گیرد پس اگر به نیت غسل ـ125مسئله 
 ارتماسى زیر آب فرو رود پایش را باید از زمین بلند کند و در غسل ارتماسى باید موقعى نیّت کند

  .که مقدارى از بدن بیرون آب باشد

توان به جا آورد مگر غسل میّت که باید ترتیبى به جا  ام اغسال را به دو قسم مى  تمـ126مسئله 
  .و طرف راست را مقدّم بر طرف چپ نمود. آورد

  در غسل جنابت وضوء واجب نیست بلکه بدعت و حرام است، و اظهر آن است ـ127مسئله 
ل مشروط به طهارت را توان نماز خواند و سایر اعما  که با هر غسلى غیر از غسل استحاضه مى

  .انجام داد

  هر عضوى باید قبل از غسل دادن پاک باشد، و باید یقین کند که آب به تمام بدن ـ128مسئله 
  .رسیده

  

  حیـض

  حیض خونى است که از رحم زن بعد از بلوغ و قبل از رسیدن به سن یأس و غالباً ـ129مسئله 
  .و غلیظ و گرم استشود سیاه یا سرخ   با کمى سوزش و فشار خارج مى



٢٤ احکام

شود و به تمام شدن شصت سال در قرشیه و     زن به تمام شدن نه سال بالغ مىـ130مسئله 
  .شود، خونى که قبل از بلوغ و بعد از سن یأس ببیند حیـض نیست  پنجاه سال در غیر آن یائسه مى

دارى پنبه   اگر زن خونى ببیند که نداند حیض است یا خون بکارت، واجب است مقـ131مسئله 
داخل نماید و کمى صبر کند پس آن را بیرون آورد چنانچه اطرافش را خون گرفته باشد از بکارت 

است، کما اینکه اگر شک کند حیض است یا و رفته باشد حیض است و اگر خون در او فر
استحاضه اگر در ایام عادت باشد و یا آنکه داراى عالئم حیض باشد باید آن خون را حیض قرار 

  .دهد

شود، و در مابین سه    مدّت حیض از سه روز متوالى کمتر و از ده روز بیشتر نمىـ132مسئله 
ها بر حسب عادت مختلفند، و در سه روز اول الزم نیست متوالى باشد پس اگر  روز و ده روز زن

  .مثالً دو روز خون ببیند و یک روز پاک شود و دوباره یک روز خون ببیند حیض است

شود و آن را یک طهر گویند و    مدّت پاک بودن زن از حیض کمتر از ده روز نمىـ133مسئله 
فاصله میان دو حیض کمتر از یک طهر نیست پس اگر بعد از حیض سابق روز نهم و دهم خون 
ببیند آن خون حیض نیست و اگر بعد از ده روز دید محکوم به حیض است چنانچه شرایط آن 

  .موجود باشد

 زنى که شک دارد در بلوغ اگر خون ببیند به صفات حیض آن خون محکوم است  ـ134مسئله 
  .به حیض بودن و همین عالمت بلوغ است

شود و منافات ندارد بلکه با حمل هم جمع     خون حیض با شیر دادن بچّه جمع مىـ135مسئله 
  .شود بنا بر اقوى مى

شود،  فات و عادت شناخته مى  خون حیض اگر با خون استحاضه مشتبه شد به صـ136مسئله 
و اگر با خون قرحه مشتبه شود چنانچه خون از سمت چپ خارج شود حیض است والّا حیض 

  .نیست

  خونى که معلوم شود حیض است، اگر در ده روز قطع شود تمام آن حیض است ـ137مسئله 
ت ایام عادت را هرچند زائد بر ایام عادت همیشگى باشد و اگر از ده روز تجاوز کند، صاحب عاد

کند، و اگر  دهد و باقى ایام را استحاضه، و غیر صاحب عادت به صفات رجوع مى  حیض قرار مى
در صفات هم همه ایام مثل هم باشند رجوع کند به عادت خویشان چنانچه عادت خویشان او 

تر شان کمدهد بقیه را استحاضه و چنانچه عادت خوی  هفت روز باشد هفت روز را حیض قرار مى



٢٥ احکام

پنج روز است در تفاوت بین عادت آنان و هفت روز جمع بین تروک حائض و کارهاى است مثالً 
و . مستحاضه بنماید بنا بر احتیاط واجب و همچنین اگر عادت خویشان زیاده از هفت روز باشد

 روز یا شش روز یا هفت روز را  اگر اهل ندارد، یا اهلش عادت ندارند مخیر است که در هر ماه سه
حیض قرار دهد، و اگر صاحب عادت بوده و فراموش کرده رجوع به اهل نکند، بلکه به صفات 

د بنا بر احتیاط لزومى اختیار هفت روز ایام حیض را تشخیص دهد، و اگر در صفات تفاوت نباش
  .بنماید

که درپى مثل هم خون ببیند مثل این  شود به اینکه زن در دو ماه پى   عادت محقق مىـ138مسئله 
هر دو ماه اول ماه خون ببیند و تا پنجم قطع شود پس این زن صاحب عادت وقتیه و عددیه است 

ماه هفتم صاحب عادت وقتیه   ماه پنجم قطع شود و یک و اگر هر دو ماه اول ماه ببیند لکن یک
زن  ماه از دهم پس این ماه اول ماه و یک است نه عددیه و اگر هر دو ماه هفت روز ببیند لکن یک

  . است نه وقتیهصاحب عادت عددیه 

و صاحب عادت وقتیه و عددیه در مورد اشتباه شدن حیض با استحاضه از حیث وقت و عدد در 
کند و صاحب عادت وقتیه فقط در وقت و عددیه در عدد تنها   هر دو رجوع به عادت خود مى

  .کند  رجوع به عادت مى

  

  احکام حائض

  :و آن چند چیز است

هایى که شرط صحت آنها طهارت است مثل نماز و روزه و   ست بر حائض عبادت حرام ا- اول 
  .طواف و اعتکاف

  . حرام است بر او تمام کارهایى که بر جنب حرام است-دوم 

 حرام است بر زوج و زوجه جماع کردن در قُبل حال حائض بودن زن اما سایر استمتاعات - سوم 
  . جایز است

  .است، ولى کراهت شدید داردو جماع کردن در دبر هم جایز 

  .شود  باطل است طالق حائض به تفصیلى که در کتاب طالق ذکر مى-چهارم 

 واجب است بر حائض بعد از انقطاع حیض غسل براى کارهایى که شرط آنها طهارت -پنجم 
  .است



٢٦ احکام

هاى واجب دیگر   واجب است بر زن حائض که قضا کند روزه ماه مبارک رمضان و روزه-ششم 
  .ه در حال حیض از او فوت شده و قضا داردرا ک

  .اما نمازهاى روزانه که در حال حیض فوت شده قضاى آنها واجب نیست

  اگر زن در آخر وقت نماز از خون پاک شود و به اندازه غسل و وضوء و مقدمات ـ139مسئله 
  . خوانددیگر نماز و خواندن یک رکعت نماز یا بیشتر وقت باقى باشد واجب است نماز را ب

  . و چنانچه نخواند واجب است آن را قضا کند

کما اینکه اگر از اول وقت به مقدار خواندن نماز با اکتفاء به واجبات آن با تحصیل هر یک از 
شرایط آن به حسب حالش بگذرد و حائض شود و نماز نخوانده باشد باید آن را قضا کند بلکه 

قضا کند گذشت و حائض شد و نماز نخواند آن را الزم است اگر از اول وقت به مقدار نماز 
  .هرچند وقت به مقدار تحصیل شرایط دیگر نداشته باشد

  .  جایز است جماع با زن پس از آنکه از حیض پاک شد هرچند غسل نکرده باشدـ140مسئله 

  

  احکام استحاضه

موجب شود خون استحاضه است و   ها خارج مى  هایى که از زن    یکى از خونـ141مسئله 
  .به تفصیلى که بیان خواهد شدگردد  غسل و وضوئ مى

  خون استحاضه اگر از فرج خارج شود حکم آن باقى است تا وقتى که از داخل ـ142مسئله 
  .فرج نیز قطع شود و به کلى پاک گردد

  خون استحاضه بیشتر اوقات زردرنگ و سرد و رقیق است و بدون فشار و سوزش ـ143مسئله 
  .   برخالف خون حیض و گاهى ممکن است به صفت خون حیض باشدشود خارج مى

  .قلیله، متوسطه، کثیره: اضه بر سه قسم است  استحـ144مسئله 

گذارد آلوده سازد و در آن فرو   اى را که زن در فرج مى    اگر خون استحاضه پنبهـ145مسئله 
 مستحب یک وضوء بگیرد و نرود استحاضه قلیله است و باید براى هر نماز چه واجب باشد و چه

  . خارج فرج را اگر خون به آن رسیده تطهیر نماید

بندد  و اگر خون در همه پنبه یا قسمتى از آن فرو رود ولى به پارچه که براى جلوگیرى از خون مى
یک غسل نیز پیش از نماز صبح ید عالوه بر وظائف قلیله نرسد استحاضه متوسطه است و در آن با

  .  هر نماز پنبه و پارچه را عوض کند یا آب بکشدبنماید و براى



٢٧ احکام

و اگر خون از پنبه به پارچه برسد استحاضه کثیره است و باید آن پنبه و پارچه را عوض کند یا 
تطهیر نماید و خارج فرج را اگر خون به آن رسیده بشوید و یک غسل براى نماز صبح و یک غسل 

ى نماز مغرب و عشاء بنماید به شرط آنکه بین نماز دیگر براى نماز ظهر و عصر و غسل سومى برا
نماید و اگر جمع بین آنها ننماید و هر یک را جداگانه و رب و عشاء جمع ظهر و عصر و نماز مغ

  .به فاصله بخواند باید براى هر نماز یک غسل به جا آورد مگر آنکه بین دو نماز خون ندیده باشد

تحاضه قلیله متوسطه شود باید براى نماز ظهر یک غسل   اگر بعد از نماز صبح اسـ146مسئله 
به جا آورد، و اگر بعد از نماز ظهر متوسطه شود باید براى نماز عصر غسل کند، و اگر بعد از نماز 
عصر متوسطه شد باید براى نماز مغرب، و اگر بعد از مغرب متوسطه شد براى نماز عشاء باید 

  .غسل کند

لوع صبح استحاضه قلیله متوسطه یا کثیره شود باید مقارن طلوع   اگر پیش از طـ147مسئله 
  .صبح یا بعد از طلوع غسل کند و نماز صبح را بدون فاصله بعد از غسل بخواند

  واجب است بر زنى که مستحاضه است امتحان نماید که استحاضه او از چه قسم ـ148مسئله 
کند و آن را بیرون آورد و  نموده کمى صبراست و امتحان آن به این است که پنبه را داخل فرج 

  .مالحظه کند که استحاضه او از کدام قسم است

  بر زن مستحاضه در صورتى واجب است به احکام آن عمل نماید که خون قطع ـ149مسئله 
نشود، اما اگر خون قطع شود عمل به احکام استحاضه واجب نیست پس اگر پیش از ظهر مثالً 

  .اى نماز ظهر باید غسل نماید و براى نمازهاى قبل مطابق معمول رفتار نمایدخون قطع شد فقط بر

گذاردن قدرى  که بعد از غسل جلوگیرى از خارج شدن خون نماید به   واجب استـ150مسئله 
  .پنبه در داخل فرج و بستن آن با پارچه

هایى را که    شرط است در صحّت روزه زن مستحاضه به استحاضه کثیره که غسلـ151مسئله 
  .در روز بر او واجب است به جا آورد و در استحاضه متوسطه غسل شرط صحت روزه نیست

ب   اگر مستحاضه در اوّل وقت بداند که در قسمتى از وقت نماز به مقدار اقل واجـ152مسئله 
انداخته در آن قسمت از شود به کلى یا موقتاً واجب است که نماز را تأخیر  نماز خون قطع مى

  .شود بخواند  وقت که خون قطع مى



٢٨ احکام

هاى خود را به جا آورد در حکم طاهره است و اگر    مستحاضه کثیره اگر غسلـ153مسئله 
هاى نمازها را به جا نیاورده باشد تروک حائض را ترک نماید بنا بر احتیاط الزم، و اگر  غسل

   . بخواهد جایى از بدن خود را به خط قرآن برساند باید وضوء بگیرد

  

  نفـاس

شود با متولّد شدن اولین جزء طفل از مادر بعد از    نفاس خونى است که خارج مىـ154مسئله 
والدت پیش از گذشتن ده روز از موقع والدت چه مولود خلقتش تمام شده باشد یا نه مثل سقط، و 

  .استچه روح در آن دمیده شده باشد یا نه بلکه خون بعد از سقوط مضغه یا علقه نیز نفاس 

  در نفاس ممکن است که یک لحظه بیشتر خون دیده نشود و اگر بعد از ده روز ـ155مسئله 
  .خون ببیند نفاس نیست

  اگر نفساء یعنى زنى که خون نفاس دیده خونش از ده روز تجاوز نکرد تمام خونى ـ156مسئله 
درپى خون   و چه پىکه دیده نفاس است چه در تمام ده روز خون دیده باشد یا در چند روز آن 

دیده باشد یا به فاصله مثل آنکه سه روز از اول دیده باشد و دو روز از وسط و سه روز از آخر، یا 
پاک باشد ولى در روزهایى که پاک است احتیاط و یک روز آنکه یک روز خون دیده باشد 

کى از حیض مستحب آن است که آنچه بر زن حائض حرام است ترک کند و عباداتى که در حال پا
و نفاس بر او واجب است به جا آورد و در این مسئله میان صاحب عادت و کسى که عادت ندارد 

  .فرق نیست

  .  نفساء اگر اصالً خونى نبیند نفاس نداردـ157مسئله 

از ده روز الدت خون ببیند و   اگر زنى که زائیده پیش از گذشتن ده روز از وقت وـ158مسئله 
  . تجاوز کند

کند و بعد عمل به  ر در حیض صاحب عادت است در عادت خود مثل زن حائض عمل مىپس اگ
  . کند  کند اگر بداند خون تجاوز از ده روز مى وظیفه مستحاضه مى

و اگر نداند پس از زمان گذشتن عادت و پیش از گذشتن ده روز کارهایى را که بر حائض حرام 
هایى که در   چنانچه از ده روز بگذرد باید عبادتاست ترک کند و اعمال مستحاضه را به جا آورد 

صاحب عادت نیست و خون از ده روز گذشت اید و اگر روزهاى بعد از عادت ترک کرده قضاء نم
  .تا ده روز را نفاس قرار دهد و در بقیه عمل به وظایف مستحاضه نماید



٢٩ احکام

 باشد باید رسیدگى   هرگاه خون قطع شود و علم به پاک شدن باطن از خون نداشتهـ159مسئله 
کند یعنى مقدارى پنبه داخل در فرج کند و کمى صبر نماید و آن را بیرون آورد پس اگر آلوده 

ه در نشده غسل کند و نماز به جا آورد و اگر آلوده شده هرچند به آب زردرنگ باشد به دستورى ک
  .احکام حیض گفته شد عمل کند

کامى که بیان شد، مثل وجوب قضاى روزه،   زن نفساء مثل حائض است در احـ160مسئله 
حرمت مجامعت و حرام بودن نماز بر او در مدّت نفاس و محرمات دیگرى که در حائض بیان شد 

  .و همچنین فرقى میان آنها نیست در مستحبات و مکروهات

  

  غسل مس میّت

لش   اگر جایى از بدن کسى به جزیى از بدن مرده انسان که سرد شده و غسـ161مسئله 
  .اند برسد واجب است غسل کند نداده

  واجب است غسل مس میّت براى چیزى که مشروط به طهارت از حدث اصغر ـ162مسئله 
  .است مثل نماز

  غسل مس میّت را مثل غسل جنابت باید به جا آورد و کسى که غسل مس میّت ـ163مسئله 
گرفتن قبل از غسل مستحب ضوء لى وکرده اگر بخواهد نماز بخواند الزم نیست وضوء بگیرد، و

  .است

  

  آداب مریض

  مستحب است که مریض صبر کند و شکر خداى را به جا آورد و تجدید توبه کند ـ164مسئله 
و وصیّت به خیرات در حقّ خویشان نماید و صدقه دهد و در حضور مؤمنین اقرار به توحید، و 

ارا و متمکن است به ثلث مال خود وصیّت به نبوّت، و امامت، و معاد، و عقاید حقّه نماید و اگر د
  .خیرات کند و حُسن ظن به خداوند متعال داشته باشد

  یکى از مستحبات بزرگ عیادت مریض است و مستحب است نزد مریض بنشیند ـ165مسئله 
  .ولى نباید طول بدهد مگر آنکه خود مریض طالب باشد

  

  احکام محتضر



٣٠ احکام

اى  حقوق واجبه موقعى که عالمات مرگ بر او ظاهر شد اجب است که انسان در  وـ166مسئله 
هایى که در پیش او است به  ها و ودیعه  که بر اوست از دیون و خمس و زکات اداء کند و امانت

  .صاحبانش برساند و اگر ممکن نباشد که خودش به این وظائف عمل کند واجب است وصیّت کند

 قبله بکشند به طورى که اگر بنشیند صورت او   واجب است پاهاى محتضر را رو بهـ167مسئله 
به طرف قبله باشد و بر خود محتضر الزم است که رو به قبله بخوابد، و اگر ممکن نشد باید به 
اندازه ممکن به این دستور عمل کنند والّا باید او را به پهلوى راست یا به پهلوى چپ رو به قبله 

  .بخوابانند

ها و دهان و چانه میّت را ببندند، و دست و پاى   حب است چشم  بعد از مرگ مستـ168مسئله 
  . اى روى آن بیاندازند او را دراز کنند، و پارچه

و اگر شب مرده در جایى که مرده است چراغ روشن کنند و مؤمنین را براى تشییع جنازه او خبر 
  . فن کنند، مگر آنکه در مرگ او شک داشته باشندکنند، و او را فوراً د

اگر فرزند زنده در شکم اوست باید پهلوى چپ او را بشکافند و بچه را بیرون آورند و پهلوى او و 
  .را دوخته و دفن نمایند

  

  مسائل غسل و کفن و نماز و دفن میّت

اندن   واجب است بر هر مسلمانى غسل دادن و کفن نمودن و دفن کردن و نماز خوـ169مسئله 
کس انجام ندهد  اگر هیچو . شود  جا آورند از دیگران ساقط مىبر میّت مسلمان، و اگر بعضى به 

  .اند همه گناه کرده

  .   از ولى میّت بنا بر احتیاط باید براى غسل و کفن و نماز و دفن میّت اذن گرفتـ170مسئله 

  .و اگر ولى از انجام آنها خوددارى کرد و به غیر هم اذن نداد اذن از او الزم نیست

مادر و اوالد و  میّت غیر از زن شوهردار به ترتیب طبقات ارث است اول پدر   ولىّـ171مسئله 
و اگر ندارد اجداد و برادر و خواهر میّت است، و اگر ندارد عمو و دایى و عمه و خاله . باشند مى

  . است

  . و ولىّ زن شوهردار شوهر او است چه پدر و مادر و اوالد داشته باشد و چه نداشته باشد

ها هستند و  اى نباشد ولىّ میّت زن  طبقه مرد بر زن مقدّم است، و اگر مرد بالغ در طبقهو در هر 
  .بهتر است احتیاطاً از حاکم شرع هم در این صورت اذن بگیرند



٣١ احکام

  

  غسل میّت

  واجب است غسل دادن هر میّت مسلمان و اطفال مسلمین، و بچه سقط شده را که ـ172مسئله 
  . سل دهند و کفن کنند و دفن نمایند، ولى نماز بر او واجب نیستچهارماه او تمام شده باید غ

  . و اگر چهارماه تمام نشده است اگر خلقت او کامل شده واجب است غسل و کفن و دفن او

قربت در غسل اى بپیچند و دفن نمایند، و قصد  خلقت او کامل نشده است، او را در پارچهو اگر 
  .ها  میّت واجب است مثل سایر غسل

  جایز نیست که مرد زن را غسل دهد و زن مرد را، مگر در صورتى که میّت طفلى ـ173مسئله 
باشد که سه سالش بیشتر نباشد و سزاوار است مرد دختر بچه را غسل ندهد مگر آنکه زن نباشد و 

تواند شوهر خود را غسل دهد  همچنین زن پسر بچه را غسل ندهد مگر آنکه مرد نباشد، و زن مى
  .دهد اگر چه برهنه باشد خود را غسل تواند زن  د هم مىو مر

  .عشرى باشد و عالم به مسائل غسل باشد    غسل دهنده باید مسلمان و بالغ و اثنىـ174مسئله 

اول به آب سدر، دوم به آب کافور، سوم به :   میّت را باید سه غسل داد به ترتیبـ175مسئله 
  . و برخالف این ترتیب باطل است;آب خالص

ارتماسى دهند باید او را غسل   غسل میّت را باید ترتیبى انجام داد و تا ممکن است نـ176مسئله 
  .بلى در غسل ترتیبى فرو بردن هر یک از اعضاء در آب جایز است با لحاظ ترتیب

  سدر و کافور نباید به قدرى زیاد باشد که آب را مضاف سازد، و اگر سدر یا کافور ـ177مسئله 
پس اگر . نشد به جاى هر کدام که فراهم نشده الزم نیست با آب خالص غسل دهندفراهم 

  .کدام نبود یک غسل کافى است  هیچ

غسل داد باید شد، یا بدنش مجروح باشد که نشود   اگر آب براى غسل میّت پیدا نـ178مسئله 
 - دوم . به آب سدر بدل از غسل - اول : او را یک تیمّم بدهند و بهتر است او را سه تیمّم بدهند

 بدل از غسل به آب خالص و احتیاط مستحب آن است که یک -سوم . بدل از غسل به آب کافور
تیمّم دیگر بدل از هر سه غسل بدهند و اگر تیمّم سوم را به قصد تیمّمى که به ذمه او است که یا 

  .اند  اط رفتار نمودهتیمّم بدل از هر سه غسل و یا بدل از غسل به آب خالص است بنمایند به احتی

  واجب است که میّت به دست خودش تیمّم داده شود و اگر ممکن نباشد به دست ـ179مسئله 
هاى خود را به زمین زند و به صورت میّت و پشت   زنده تیمّم داده شود به این نحو که دست



٣٢ احکام

اول به ها را به زمین بزند و در مرتبه   هایش بکشد و بهتر آن است که دو مرتبه دست دست
  .هایش بکشد صورت میّت و مرتبه دوم به پشت دست

  .استکافى   اگر میّت با حال جنابت یا حیض مرده باشد غسل میّت براى او ـ180مسئله 

  

  کفن میّت

  هر میّت مسلمانى را واجب است کفن کردن به سه پارچه، یعنى لنگ و پیراهن و ـ181مسئله 
 ناف تا زانو بپوشاند و بهتر است که از سینه تا قدم را سرتاسرى، و لنگ باید اطراف بدن را از

اند و بهتر آن است که تا و پیراهن باید از سرشانه تا نصف ساق را از هر دو طرف بپوش. بگیرد
قدر بلند باشد که بشود  بپوشاند و بهتر آن است که آنروى پا برسد، و سرتاسرى باید تمام بدن را 

و به قدرى پهن باشد که یک طرف آن را روى طرف دیگر از طرف سر و پاها آن را بست 
  .بیاندازند، و احتیاط آن است که زیادتر از مقدار واجب را از سهم وارث صغیر بر ندارند

  کفن زوجه بر زوج است با شرایطى که بر کتب مفصله مذکور است و کفـن ـ182مسئله 
غیر الزم آن است که شته باشد که احتیاط ـى که مال نـداالنفقـه بر منفق نیست، مگر در وقت واجب

  .منفق کفن او را بدهد و نگذارد برهنه دفن شود

  

  حنـوط

ها و    واجب است گذاردن مقدارى از کافور پاک و مباح در پیشانى و کف دستـ183مسئله 
سر زانوها و سر دو انگشت بزرگ پاهاى میّت بعد از آنکه او را غسل دادند و پیش از آنکه کفن 

است که کافور سائیده و تازه باشد، و ا بعد از کفن کردن و این عمل را حنوط گویند، و الزم ند یکن
بهتر آن است که قدرى از کافور را روى بینى میّت بگذارند و نیز کافور را با دست بر جاهایى که 

یست او را  و اگر میّت محرم باشد و پیش از تمام کردن طواف مرده باشد جایز ن;گفته شد بگذارند
  .حنوط نمایند

  در مالیدن کافور به مواضع ذکر شده ترتیب الزم نیست، و مستحب است گذاردن ـ184مسئله 
  .اه میّتتر و تازه در قبر همر  دو چوب

  

  نماز میّت



٣٣ احکام

  واجب است خواندن نماز بر میّت هر مسلمانى و بر اطفال مسلمین اگر شش سال ـ185مسئله 
 نماز بر بچه مسلمان اگر از شش سال کمتر داشته باشد هرچند در داشته باشند، و مستحب است

  .موقع تولد بمیرد به شرط آنکه زنده متولّد شود

غسل و کفن و  صحّت نماز شرط است که از ولى اجازه بگیرند و آن را بعد از   درـ186مسئله 
  .شود  ساقط نمىحنوط به جا آورند، و هرگاه غسل یا تیمّم یا کفن یا حنوط ممکن نباشد نماز

کند که بعد از نیّت و معیّن کردن، میّت    نماز میّت پنج تکبیر دارد و کفایت مىـ187مسئله 
الهم صلى على «اکبر   اهللا- 2» اهللا اشهد ان الاله االاهللا و ان محمداً رسول«اکبر   اهللا- 1: بگوید

الهم اغفر لهذا «اکبر   اهللا- 4 »والمؤمناتالهم اغفر للمؤمنین «اکبر   اهللا- 3» محمد و آل محمد
  .اکبر   اهللا- 5. بگوید» لهذه المیّت« و اگز زن باشد »المیّت

  در نماز میّت وضوء و غسل الزم نیست و همچنین مباح بودن لباس نمازگذار و ـ188مسئله 
  .ستر عورت نمازگذار الزم نیست

  

  دفن میّت

و در زمین به طورى که جسدش محفوظ   دفن میّت عبارت است از پنهان ساختن اـ189مسئله 
  .باشد از درندگان که نتوانند آسیب و ضررى به او برسانند و بوى او باعث اذیت مردم نشود

  واجب است میّت را رو به قبله دفن کنند به طورى که پهلوى راست او بر زمین ـ190مسئله 
  .باشد

سنگ و مانند دن قبر به آجر و روه است دفن دو میّت در یک قبر، و فرش کر  مکـ191مسئله 
  .آنها مگر آنکه رطوبت داشته باشد، و مکروه است پدر در قبر فرزند وارد شود

  

  نبش قبر

  حرام است که قبر مسلمان را اگر چه طفل یا دیوانه باشد نبش نمایند یعنى بشکافند ـ192مسئله 
قبر شهداء و علماء و که  است و نیز حرام است مگر آنکه بدانند بدنش پوسیده و خاک شده
  .هاى بسیار بر آن گذشته باشد  ها و سال امامزادگان و صلحا را نبش نمایند اگر چه مدّت

  :  شکافتن قبر در چند مورد حرام نیستـ193مسئله 



٣٤ احکام

 اگر میّت در مکان غصبى یا با کفن غصبى دفن شده باشد و مالک راضى به باقى ماندن نباشد -اول 
  .فن شده باشد که در این صورت نبش واجب استو یا با او چیز غصبى د

که غسل او است نبش قبر اگر میّت را بدون غسل و کفن دفن کنند یا معلوم شود  واجب -دوم 
مگر . باطل بوده و یا کفن او به طور شرعى نبوده، یا اگر میّت را رو به قبله در قبر نگذاشته باشند

  . داحترامى میّت شو  آنکه به نبش قبر هتک و بى

  .و اگر میّت بدون نماز دفن شود نبش قبر جایز نیست بلکه باید نماز را به قبرش بخوانند

 آنکه اثبات حقى از حقوق ممکن نباشد مگر به دیدن میّت که در آن صورت نبش جایز - سوم 
  .ها واجب است ر بعض صورتاست بلکه د

احترامى به او باشد مثل  که بى واجب است نبش اگر میّت را در محلى دفن کرده باشند - چهارم 
  .قبرستان کفار

 براى نقل میّت به یکى از مشاهد مشرفه و اماکن معظمه اگر وصیت کرده باشد به نقل که -پنجم 
در این صورت نیز واجب است و اگر وصیّت نکرده باشد جایز است ولى بهتر آن است که احتیاط 

  .کنند

 از نبش قبر بیشتر باشد بر آن متوقف باشد مثل آنکه  آنکه مطلب مهمى که شرعاً اهمیت آن- ششم 
اند بیرون آورند که در این صورت هم واجب  بخواهند بچه زنده را از شکم مادرش که دفنش کرده

  .است

  . آنکه بترسند بدن میّت را درنده بیرون آورد یا سیل یا دشمنى ببرد- هفتم 

دفن نشده باشد ولى احتیاط الزم آن است که  آنکه قسمتى از بدن میّت که از او جدا شده -هشتم 
  .آن را طورى دفن کنند که بدن میّت ظاهر نشود

  

  هاى مستحبى غسل

یکى از آنها غسل جمعه است و درباره آن تأکید و . هاى مستحبى بسیار است   غسلـ194مسئله 
اء و قضاء تشویق بسیار شده است و وقت آن از طلوع صبح جمعه است تا ظهر و بعدازظهر قصد اد

ننماید و به قصد قربت به جا آورد و اگر غسل جمعه از او فوت شود در روز شنبه از صبح تا 
  .توان به جا آورد غروب قضاى آن را مى



٣٥ احکام

  مستحب است غسل عید فطر و اضحى و عرفه و غدیر و اول رجب و مبعث و ـ195مسئله 
غسل زیارت و غسل دخول هاى دهه آخر آن و  هاى طاق ماه مبارک رمضان و شب غسل شب

  .حرم و دخول مکه و دخول خانه و غیر آنها که در کتب مفصله ذکر شده

تواند با غسل مستحبى کارى که مانند نماز وضوء الزم دارد انجام دهد به    انسان مىـ196مسئله 
  .شرطى که استحباب آن ثابت باشد مثل غسل جمعه

  

  احکام تیمّم

ستعمال آب نیست براى وضوء یا غسل باید تیمّم نماید و آن بر   کسى که قادر بر اـ197مسئله 
  :چند قسم است

  . آنکه به قدر کافى از براى وضوء و غسل آب نیابد- اول 

  . آنکه آب باشد و از جهت مانعى دسترسى به آن نداشته باشد-دوم 

ضش دشوار مرو ولو به اینکه عالج  آنکه استعمال آب ضرر داشته باشد بر جان یا صحت ا-سوم 
شود و به احتمال ضرر اگر ترس براى او پیدا شود باید تیمّم کند، و اگر آب گرم براى او ضرر 

  .ندارد باید با آن وضوء یا غسل به جا آورد و تیمّم او صحیح نیست

  . آنکه تهیه آب یا استعمال آن حرج و مشقّت داشته باشد-چهارم 

گانش از تشنگى و تلف یا مریض شدن یا حرج و  آنکه بترسد بر خود و یا یکى از بست-پنجم 
شود، همچنین است خوف بر هالکت نفس محترمه و خوف بر  مشقتى را که عادتاً تحمل آن نمى
  .تلف حیوانى که مال خود او است

 موردى که صرف آب در واجبى مهمتر از وضوء و غسل پیش آید که در این صورت باید - ششم 
تواند وضوء یا  لباس او نجس باشد و آب به قدرى کم دارد که نمىتیمّم کند مثل آنکه بدن یا 

غسل را به جا آورد و هم لباس و بدن را بشوید پس در این صورت باید لباس یا بدن را بشوید و 
ب تیمّم کند مگر آنکه چیزى که بر آن تیمّم جایز باشد نداشته باشد که در این فرض باید با آن آ

  .وضوء یا غسل به جا آورد

  .  آنکه وقت تنگ باشد که غسل یا وضوء موجب فوت تمام وقت نماز یا بعض آن بشود- هفتم 

  کسـى که تکلیف او براى تنگى وقت تیمّم است اگر وضوء یا غسل به جا آورد و ـ198مسئله 
  .نماز را خارج وقت بخواند صحیح است



٣٦ احکام

آنکه آب در ظرف طال یا نقره  آنکه استعمال آب براى وجود مانع شرعى ممکن نباشد مثل -هشتم 
  .یا در ظرف غصبى باشد

  

  چیزهایى که تیمّم به آنها صحیح است

  تیمّم بر روى زمین جایز است، چه خاک باشد، چه ریگ و چه کلوخ و چه سنگ ـ199مسئله 
  . و چه غیر اینها اگرچه سنگ گچ یا آهک باشد پیش از پختن و یا بعد از پختن

  . ر گل پخته شده مثل آجر و کوزهچنانچه جایز است تیمّم ب

  .دن مثل معدن طال و نقره و نمک و عقیقو جایز نیست تیمّم بر معا

  :   در تیمّم چهار چیز واجب استـ200مسئله 

 کف هر دو -  3.  زدن کف هر دو دست را با هم به چیزى که تیمّم بر آن جایز است-  2.  نیّت- 1
وى سر تا ابروها و باالى بینى بکشد و احتیاط واجب آن دست را به تمام پیشانى از محل روئیدن م

 کشیدن کف دست چپ به تمام پشت دست راست و بعد از آن - 4. است که به ابروها هم بکشد
  . کشیدن کف دست راست به تمام پشت دست چپ

ت ها را بر زمین بزند و پش  و در تیمّم بدل از غسل بهتر آن است که احتیاطاً یک مرتبه دیگر دست
  .ها را مسح کند بلکه در بدل از وضوء هم این احتیاط خوب است دست

  

  نمـاز

  : نمازهاى واجب یومیه پنج است

  .  نماز ظهر چهار رکعت- اول 

  . ر چهار رکعت نماز عص-دوم 

  .  نماز مغرب سه رکعت- سوم 

  .  نماز عشاء چهار رکعت-چهارم 

ر رکعتى یعنى ظهر و عصر و عشاء را باید  نماز صبح دو رکعت، ولى در سفر نمازهاى چها-پنجم 
  .شاءاهللا گفته خواهد شد دو رکعت خواند با شرایطى که ان

و حضور ) ص(  نماز جمعه از نمازهاى یومیه و دو رکعت است و در عصر پیغمبرـ201مسئله 
  . شود  با اجتماع شرایطى واجب عینى است که با اداى آن نماز ظهر جمعه ساقط مى) ع(ائمه



٣٧ احکام

که زمان ما است اگر شرایط آن فراهم شد به عنوان رجاء و احتیاط به ) ع(ر عصر غیبت امامولى د
توان به آن اکتفا کرد و باید نماز ظهر را هم بخواند که یقین به برائت   جا آورد نیکو است ولى نمى

  .ذمه حاصل شود

  

  اوقات نماز

بیشتر شهرها تاب و ظهر در از ظهر و عصر از اول ظهر است تا غروب آف  وقت نمـ202مسئله 
شود به زیاد شدن سایه شاخص بعد از آنکه به واسطه باال آمدن آفتاب سایه به آخرین  شناخته مى

شود به سایه افکندن  درجه کمى برسد، و در بعض شهرها مثل مکه در بعضى روزها شناخته مى
  .شاخص بعد از آنکه تمام سایه شاخص از میان برود

ماز مغرب و عشاء از اول غروب آفتاب است تا نصف شب ولى براى کسى   وقت نـ203مسئله 
را، خواب ربوده باشد، یا سطه اضطرار تا نصف شب این دو نماز را نخواند مثل آنکه او که به وا

فراموش کرده باشد، یا آنکه زن حائض بعد از نصف شب پاک شود وقت آنها تا طلوع صبح 
  . طوالنى است

ز مغرب و عشاء را تأخیر بیاندازد و تا نصف شب نخواند معصیت کرده و باید و کسى که عمداً نما
  .نیّت قضاء کند ولو قبل از طلوع صبح بخواند

  مغرب موقعى است که خورشید غروب کند و نصف شب موقعى است که ـ204مسئله 
نند که النهار به طرف مغرب میل ک نماید از دائره نصف  هایى که در اول غروب طلوع مى  ستاره

  .بنابراین نصف شب نصف از اول غروب آفتاب تا طلوع فجر است نه تا طلوع صبح

  اول وقت نماز صبح موقعى است که فجر صادق طلوع کند و آخر آن موقع طلوع ـ205مسئله 
  . آفتاب است

شود و به باال مثل دم گرگ و آن را فجر  نزدیک طلوع صبح در طرف مشرق سفیدى ظاهر مى
  .فجر صادق گویندفیدى در افق پهن و گسترده شد صبح است و آن را مند وقتى آن سنا کاذب مى

  نماز پیش از وقت جایز نیست و باید در موقع شروع به نماز یا علم به داخل شدن ـ206مسئله 
شناس به آن شهادت دهد و یا کسى   وقت داشته باشد و یا یک نفر شخص مورد اطمینان و وقت

 است اذان بگوید و اگر با شک در وقت بدون شاهد یا اذان موثق عارف به شناس  که موثق و وقت



٣٨ احکام

 وقت واقع شده و قصد قربت هم از وقت نماز بخواند باطل است مگر آنکه معلوم شود تمام آن در
  .او به جا آمده باشد

ودن   اگر نتواند به واسطه مانعى مثل ابر یا گرد و غبار و یا کورى و یا در زندان بـ207مسئله 
  .وقت را احراز کند الزم است که صبر کند تا یقین به وقت پیدا کند

  

  قبله

خانه کعبه معظمه و زمینى که خانه کعبه در آن قرار دارد تا تخوم ارض و فضاى باالى خانه کعبه 
  .تا عنان آسمان قبله است

 باید به طورى   باید نماز را رو به قبله بخوانند و اگر از خانه کعبه دور هستندـ208مسئله 
خوانند و باید نمازگذار پیش از شروع به نماز اگر ممکن   بایستند که بگویند رو به قبله نماز مى

است علم پیدا کند به قبله و اگر یک نفر موثق هم شهادت دهد و مستند شهادت او امور حسیه 
  . باشد کافى است اگرچه یقین پیدا نکند و شهادت از روى حدس کافى نیست

یک ممکن نشد باید به مظنه و گمانى که از، محراب مساجد مسلمانان و قبرهایشان،  انچه هیچو چن
  .شود عمل کند هاى دیگر حاصل مى یا از قول اهل خبره و قواعد هیئت یا از راه

خواهد بخواند،     اگر تحصیل ظن به قبله ممکن نشد و یک نماز به هر طرفى که مىـ209مسئله 
  .کافى است

  

  اترستر و س

کننده باشد و چه نباشد عورتین خود را بپوشاند، و  واجب است بر مرد که در حال نماز چه نگاه
  .واجب است طورى آن را بپوشاند که رنگ آن دیده نشود، و پوشانیدن حجم آن واجب نیست

  واجب است بر زن که در حال نماز تمام بدن خود را بپوشاند حتى سر و موى خود ـ210مسئله 
  .  که نامحرمى نباشدهرچند

ها تا بند و پاها تا بند متصل به ساق که الزم نیست پوشانیدن آنها به   مگر صورت و کف دست
جهت نماز، ولى براى آنکه یقین کند مقدار الزم را پوشانیده باید مقدارى از اطراف صورت و 

  .تر از بند دست و پاها را هم بپوشاند  قدرى پایین

  



٣٩ احکام

  لباس نمازگذار

  : مازگذار چند شرط داردلباس ن

  . باید پاک باشد چه لباسى که با آن عورتش را پوشانیده و چه لباس دیگر- اول 

  هرگاه نمازگذار لباس یا بدنش نجس شده باشد و نفهمیده با آن نماز خواند و بعد ـ211مسئله 
ماز خواند از نماز فهمید، نمازش صحیح است، لکن اگر با علم به نجاست فراموش کرد و با آن ن

  .نمازش باطل است

  اگر غیر از لباس نجس لباس دیگر نداشته باشد و بیرون آوردن آن از بدن به واسطه ـ212مسئله 
سرما یا جهت دیگر ممکن نباشد باید با همان لباس نماز بخواند و نمازش صحیح است، و اگر 

  .واندبرهنه نماز بخن آوردنش ممکن باشد باید لباس را بیرون آورده بیرو

پوشاند مباح باشد یعنى   از شرایط لباس نمازگذار این است که لباسى که عورت را با آن مى-دوم 
مباح بودن آن شرط صحّت . غصبى نباشد و اما لباسى که عورت را با آن نپوشانده ولو پوشیده باشد

  .نماز نیست

گرفته خریده باشد و   اگر لباس را به عین مالى که خمس یا زکات به آن تعلّق ـ213مسئله 
داشته باشد خمس یا مگر آنکه بنا . از خواندن در آن باطل استخمس و زکات آن را نداده نم

زکات را از اموال دیگرش بدهد و با قصد منتقل نموده باشد او را بذمۀ که در این صورت نماز 
  .صحیح است

حیوان مرده نباشد چه آنکه  از شرایط لباس نمازگذار این است که از اجزاء مردار یعنى - سوم 
  .گوشت باشد گوشت یا حرام مردار حیوان حالل

ا آن نماز تواند ب   اگر در لباسى شک داشته باشد که اجزاء حیوان مرده است یا نه مىـ214مسئله 
  .بخواند

اگرچه آن را . گوشت نباشد  از شرایط لباس نمازگذار این است که از اجزاى حیوان حرام-چهارم 
رده باشند یا از زنده باشد، پس نماز خواندن در پوست و گوشت و استخوان و مو و پشم و تزکیه ک

گوشت به لباس و  گوشت جایز نیست حتى اگر یک تار موى حیوان حرام  پر و کرک حیوان حرام
گوشت که خون جهنده   بدن نمازگذار باشد نمازش باطل است، و فرقى نیست میان حیوان حرام

  .اشته باشدداشته باشد یا ند



٤٠ احکام

گوشت  گوشت یا حرام   اگر شک داشته باشد که لباسى مثل ماهوت از اجزاء حاللـ215مسئله 
  .گوشت یا غیر حیوان است نماز خواندن در آن لباس صحیح است است یا از اجزاء حیوان حرام

 چه  از شرایط لباس نمازگذار این است که اگر نمازگذار مرد است لباس او طالباف نباشد-پنجم 
  . همه آن را از طال بافته باشند یا آنکه مخلوط باشد

و پوشیدن لباس طالباف و انگشتر طال به دست کردن یا زنجیر طال به سینه آویختن اگرچه در حال 
  .نماز هم نباشد بر مرد حرام است

 از شرایط لباس نمازگذار این است که اگر نمازگذار مرد است لباس او ابریشم خالص -ششم 
شد چه آنکه ساتر عورت او باشد یا نباشد و چه آنکه لباس دیگر غیر آن داشته باشد یا نداشته نبا

  . باشد

ولى نماز در چیزهایى که ساتر نیست مثل بند شلوار یا عرقچین و کالهى که ابریشم خالص باشد 
  .مانعى ندارد

 آنکه -اول : بخواندتواند با بدن و لباس نجس نماز   ند مورد نمازگذار مى  در چـ216مسئله 
زخم و جراحت یا دمل داشته باشد که با خون آنها نماز صحیح است و همچنین با خون بواسیر و 
خون زخم و جراحت باطنى به شرط آنکه عوض کردن لباس یا تطهیر آن مشقّت داشته باشد، و در 

  .خون زخم و جراحت ظاهرى مشقّت مذکور معتبر نیست

العین مثل سگ و   رهم باشد به شرط آنکه خون حیض و خون نجس آنکه خون کمتر از د-دوم 
الزم خون نفاس و استحاضه گوشت نباشد و بنا بر احتیاط   ن حرامخوک یا خون میته یا خون حیوا

  .نباشد

 نماز خواندن در مثل کاله و عرقچین و جوراب نجس و هر چه به تنهایى ساتر عورت - سوم 
  . و مانند آنها اگر نجس باشد صحیح استنباشد و همچنین انگشتر و گوشواره

 لباس زنى است که مادر و پرستار طفل کوچکى باشد و لباس به پول بچه نجس شده -چهارم 
ن لباس نجس باشد به باشد و به غیر از یک لباس نداشته باشد یا اگر بیشتر دارد ناچار به پوشید

 که در اواخر روز بشوید که نماز ظهر استشرط آنکه هر روز یک مرتبه آن را بشوید، و بهتر این 
  .و عصر و مغرب و عشاء را پس از شستن لباس بخواند

  

  مکان نمازگذار

  : مشهور است در مکان نمازگذار چند چیز شرط است



٤١ احکام

  . اینکه مباح باشد- اول 

  کسى که در مکان غصبى نماز بخواند چنانچه موضع سجود غصبى باشد، و بنا بر ـ217مسئله 
گانه، یا جاى پا در حال ایستادن غصبى باشد نماز او باطل   ب یا بقیه مواضع هفتاحتیاط واج

  . است، اگر از روى علم و عمد باشد

  .دانست یا از روى فراموشى نماز خواند نمازش صحیح است  و اگر غفلت داشت یا نمى

داند و در یادگرفتن حکم     کسى که حکم شرعى غصب را که حرمت است نمىـ218مسئله 
  .د نمازش باطل استقصیر نموده باشت

  . آنکه مکان نمازگذار قرار داشته باشد و متحرک نباشد-دوم 

  در حال اختیار نماز بر پشت اسب و در اتومبیل و قطار و کشتى در حال حرکت ـ219مسئله 
  . باطل است اگر موجب فوت استقرار نمازگذار باشد

ا جهت دیگر در یکى از اینها نماز بخواند باید به و اگر کسى ناچار باشد که از جهت تنگى وقت ی
کند او فوراً رو به  رکت مىقدر ممکن رو به قبله نماز بخواند و اگر ماشین به غیر جانب قبله ح

  .آرامى بدن اذکار و قرائت را بخواندجانب قبله کند و به قدرى که ممکن است باید در حال 

تواند در آن مکان نماز را تمام  ینان نداشته باشد که نمى آنکه در مکانى نماز بخواند که اطم- سوم 
  . کند

ولى در مکانى که به واسطه کثرت جمعیت و ازدحام مردم و یا باد و باران شدید اطمینان نیست که 
  .بتوان نماز را تمام کرد و لکن اطمینان به خالف ندارد نماز صحیح است

چون در معرض هالکت است مثل زیر سقف یا  در جایى که ماندن در آنجا حرام است - چهارم 
کنار دیوارى که مشرف به خراب باشد و جاهاى دیگرى که براى نمازگذار خطر دارد، نماز نخواند، 

  .ولى اقوى آن است که اگـر بخواند نماز صحیح است

احترامى و حرام است نایستد مثل ایستادن   آنکه روى چیز محترمى که ایستادن بر آن بى-پنجم 
ن و روى نوشته قرآن و اسم خدا و اسماء مقدسه، و اقوى ای) ع(وى ورق قرآن یا قبر معصومر

  .صحیح استاست که اگر بخواند ولـو کار حـرام کرده ولى نمـاز 

 آنکه مکانى باشد که افعال نماز را بتوان به نحو صحیح انجام داد پس در حال اختیار نماز -ششم 
تواند رکوع یا  تواند در آن راست بایستد یا نمى وتاه است که نمىدر اتاقى که سقف آن به قدرى ک

  .سجود به جا آورد باطل است



٤٢ احکام

 والّا حرام نیست ولى -  مقدّم بر قبر معصوم نباشد در صورتى که موجب هتک حرمت شود -هفتم 
ندارد و صندوق شریف و ضریح ر میان او و قبر باشد مانعى  و اگر حائلى مثل دیوا- مکروه است 

  .کند اندازند کفایت نمى  هایى که روى آن مى  و پارچه

 آنکه نجس نباشد به نجاستى که به لباس یا بدن سرایت کند و اگر سرایت نکند ضرر ندارد - هشتم 
  .لکن محل سجده باید پاک باشد

تر از جاى پیشانى او   آنکه جاى قدم نمازگذار بیشتر از چهار انگشت متصل بلندتر یا کوتاه-نهم 
  .موقع سجده نباشددر 

  مکروه است که زن با مرد نماز بخوانند به طورى که زن محاذى با مرد یا جلوتر از ـ220مسئله 
مرد ایستاده باشد بلکه باید براى رفع کراهت یا زن عقب مرد بایستد و یا آنکه ده ذراع میان آنها 

  .فاصله باشد یا حائلى مثل پرده و یا دیوار میان آنها فاصله باشد

  مستحب است نماز خواندن در مساجد و بهترین آنها مسجدالحرام است که ثواب ـ221مسئله 
که نماز در آن ثواب ده هزار ) ص(نماز در آن برابر با هزار هزار نماز است بعد از آن مسجد پیغمبر

رد نماز دارد و بعد مسجد کوفه و مسجد اقصى و در این دو مسجد نماز خواندن ثواب هزار نماز دا
و بعد از اینها مسجد جامع که نماز در آن برابر با صد نماز است و بعد مسجد قبیله که نماز در آن 

  .برابر با بیست و پنج نماز و بعد مسجد بازار که ثواب نماز در آن برابر دوازده نماز است

  .ها براى نماز زن، خانه اوست و بهتر از آن صندوقخانه اوست بهترین مکان

  

  داحکام مسج
  زینت نمودن مسجد به طال و نقش صورت صاحب روح بر آن کشیدن حرام نیست ـ222مسئله 

  .ولى بهتر است ترک شود

  مسجدى را که غصب کنند و داخل ملک خود یا ضمیمه خیابان و کوچه و غیره ـ223مسئله 
  .سازند نجس کردن آن حرام و تطهیر آن واجب نیست

آن را تطهیر ست و اگر نجس شود واجب است فوراً جس کردن مسجد حرام ا  نـ224مسئله 
  .نمایند

  هرگاه در وقت نماز ملتفت شد که مسجد نجس شده و وقت وسعت دارد باید اول ـ225مسئله 
  .مسجد را تطهیر کند و بعد نماز بخواند ولى اگر وقت تنگ است باید اول نماز را بخواند



٤٣ احکام

کرده نماز بخواند نمازش صحیح است و   اگر با وسعت وقت مسجد را تطهیر نـ226مسئله 
  .مسجد معصیت کرده استبراى تأخیر انداختن تطهیر 

  مستحب است روشن نمودن چراغ در مسجد و تنظیف آن و در وقت ورود در آن ـ227مسئله 
اول پاى راست را و وقت بیرون آمدن اول پاى چپ را گذاشتن و همچنین مستحب است مراقبت 

  .ه سبب نجس شدن مسجد است بلکه مطلق نجاست نباشدکند به کفش نجاستى ک

  مکروه است انداختن آب دهان و آب بینى در مسجد و خواب رفتن در آن مگر در ـ228مسئله 
موعظه و نیز مکروه است در رت و همچنین بلند کردن صدا در مسجد مگر براى اذان یا مورد ضرو

و ) ص(خدا و یا مدح و مصیبت نبى اکرممسجد خواندن شعر مگر شعر موعظه یا حمد و ستایش 
اهل بیت طاهرین آن حضرت و مکروه است داخل شدن کسى که سیر یا پیاز یا چیز بدبو خورده 

  .باشد و همچنین است راه دادن اطفال و دیوانگان

  

  اذان و اقـامه

. ؤکد استیکى از مستحبات قبل از نماز اذان و اقامه است و استحباب اقامه براى نمازهاى یومیه م
  .پس سزاوار نیست ترک شود. خصوص براى مردها

گانه است و در نماز عید فطر و عید قربان به     اذان و اقامه مخصوص نمازهاى پنجـ229مسئله 
 و در سایر نمازهاى واجب مثل نماز آیات الصلوۀجاى اذان و اقامه سه مرتبه مستحب است گفتن 

  .قصد رجاء مانعى نداردتن به ى گفو نماز میّت استحباب آن معلوم نیست ول

دو مرتبه، اشهـد ان الاله االاهللا  چهـار مرتبه، اکبر اهللا  اذان هیجـده فصل اسـت ـ230مسئله 
دو مرتبـه، حى على الفـالح  دو مرتبه، حى على الصالۀدو مرتبه، اهللا  اشهد ان محمداً رسول

دو مرتبه و اقامه هفده فصل الاله االاهللا   دو مرتبـه،اکبـر  اهللادو مرتبه، حـى على خیـر العمل 
 دو مرتبـه، اهللا اشهـد ان محمداً رسـولدو مرتبه، اشهد ان الاله االاهللا  دو مرتبه، اکبر  اهللاست 

قـد  دو مرتبـه، حـى على خیر العملدو مرتبه، حى على الفـالح دو مرتبه، حـى على الصـالۀ 
  . یک مرتبهالاله االاهللامرتبه، دو اکبر  اهللادو مرتبه، قـامت الصـالۀ 

اشهد ان محمداً ا بعد از  راهللا  اشهد ان علیاً امیرالمؤمنین ولى  مستحب است ـ231مسئله 
باشد بعضى فقهاء    بگوید و چون در این ازمنه این جمله جزء شعائر مذهب تشیّع مىاهللا رسول

  .اند  احتمال وجوب آن را داده



٤٤ احکام

ضافه شود به آن شهادت به والیت اولیاء معصومین مثالً بگوید و بهتر است به قصد قربت مطلقۀ ا
   - او اولیاءاهللا -اهللا  اشهد ان علیا و اوالده المعصومین حجج

  .فرستاده شودو آل او ) ص(ت بر پیغمبرکما اینکه مستحب است بعد از شهادت به رسالت صلوا

  

  واجبات نماز

  :   واجبات نماز یازده چیز استـ232مسئله 

.  سجود-پنجم .  رکوع-چهارم . »اکبر اهللا«االحرام    گفتن تکبیرۀ- سوم .  قیام-دوم .  نیّت-اول 
 مواالت یعنى -یازدهم .  ترتیب- دهم . م سال- نهم .  تشهد-هشتم .  ذکر-هفتم .  قرائت-ششم 

  .درپى بودن اجزاء نماز پى

و دو سجده رکن هستند که االحرام و رکوع   نیّت و قیام در بعضى اجزاء و تکبیرۀـ 233مسئله 
شود نمازش باطل  اگر آنها را عمداً یا از روى فراموشى زیاد یا کم کند به شرحى که گفته مى

  . شود ولى نیّت زیاده بردار نیست مى

و واجبات دیگر رکن نیستند پس کم کردن یا زیاد کردن آنها فقط در صورت عمد نماز را باطل 
سبب بطالن نماز  خواهد آمد در بعض موارد که ترک آنها به جز ترتیب و مواالت کهکند  مى
  .شود اگر چه سهواً باشد مى

هاى دیگر معنایش این است که انسان قصد کند به جا    نیّت نماز و روزه و عبادتـ234مسئله 
آوردن آن کار را براى تقرب به درگاه خدا، یا براى اطاعت امر و فرمان او، یا براى شکر نعمت، یا 

ل رضاى او، و الزم نیست که آن را به زبان بگوید یا در خاطر خود خطور دهد بلکه همین تحصی
خواندن نماز یا گرفتن روزه یا عبادت دیگر امر و فرمان خدا و ه او به قدر که محرک و وادار کنند

  .یا تحصیل قربت باشد کافى است

قصد شروع در نماز و افتتاح آن به » اکبر اهللا«  واجب است در اول هر نمازى گفتن ـ235مسئله 
االحرام گویند و آن اولین جزء نماز است که بعد از گفتن آن قطع کردن نماز حرام  و آن را تکبیرۀ
االحرام رکن است پس اگر کسى آن را نگوید نماز او باطل است چه عمداً و چه  است و تکبیرۀ

در صورت عمد ولى اگر . باطل استفراموش کند و اگر آن را زیادتر از یک مرتبه بگوید نمازش 
  .شود سهواً بگوید نماز باطل نمى



٤٥ احکام

االحرام را صحیـح بخواند و گفتن جمله دیگر به جاى    واجـب است تکبیرۀـ236مسئله 
  .و ترجمه آن هم کافى نیست» اهللا تعالى اکبر«االحرام جایز نیست مثل اینکه بگوید  تکبیرۀ

  .م را در حالى که ایستاده و بدنش قرار و آرام دارد بگویداالحرا    واجب است تکبیرۀـ237مسئله 

االحرام واجب و رکن است و قیام متصل به رکوع نیز    قیام در حال گفتن تکبیرۀـ238مسئله 
پس اگر کسى قبل از رکوع سهواً یا عمداً نشست واجب است براى . رکن است و واجب است

و اگر از همان حال نشسته به طور خمیده بلند شود . درکوع راست بایستد و از ایستاده به رکوع برو
باطل است چه عمداً باشد و چه فراموش از او تا حدّ رکوع که قیام متصل به رکوع ترک شود نم

  .کرده باشد

  ایستادن در حال قرائت حمد و سوره در رکعت اول و دوم و ایستادن در حال ـ239مسئله 
در رکعت سوم و چهارم واجب » اکبر حمدهللا والاله االاهللا واهللاهللا وال سبحان«قرائت حمد یا گفتن 

  .است و همچنین ایستادن بعد از رکوع واجب است ولى این دو قیام رکن نیست

  واجب است در قیام واجب مستقیم ایستادن و قرار و آرام داشتن بدن و بنا بر ـ240مسئله 
 و اعتماد نداشتن پس اگر کمى خم باشد یا بدن احتیاط به چیزى مثل عصا و دیوار و غیر اینها تکیه

او آرام نباشد یا به چیزى تکیه داشته باشد نماز او صحیح نیست و در حال اضطرار و ناچارى 
  .رساند یک از این امور به نماز ضرر نمى  هیچ

یام   اگر به هیچ قسم نتواند بایستد باید نماز را نشسته به جا آورد و شرایطى که در قـ241مسئله 
الزم بود باید در حال جلوس رعایت کند پس تا ممکن است در حال جلوس واجب هم نباید به 

  .چیزى تکیه کند و نباید بدنش را خم کند یا حرکت دهد مگر آنکه ناچار و مضطر باشد

تواند نمازش را نشسته بخواند باید بخوابد به طرف راست مثل میّت     کسى که نمىـ242مسئله 
گذارند و نمازش را بخواند و اگر ممکن نشد به طرف چپ رو به قبله  او را در قبر مىدر حالى که 

  .و نماز بخواندمحتضر به پشت بخوابد بخوابد و اگر ممکن نشد مثل 

  واجب است در نماز صبح و دو رکعت اول از سایر نمازهاى واجب پیش از رکوع، ـ243مسئله 
  . خواندن سوره حمد

اى که آیه سجده  هاى قرآن غیر از چهار سوره احتیاط یک سوره دیگر از سورهو بعد از آن بنا بر 
  ) الم تنزیل، و حم سجدۀ، والنجم، و اقراءباسم(واجب دارند 

  .به عدم وجوب سوره قریب استو یا بعض از سوره بخواند و قول 



٤٦ احکام

 عشاء   واجب است بر مردها که حمد و سوره را در صبح و دو رکعت اول مغرب وـ244مسئله 
بلند بخوانند و زن مختار است در بلند خواندن و آهسته خواندن و بر مردها و زنها واجب است که 
قرائت را در دو رکعت اول ظهر و عصر آهسته بخوانند مگر در نماز جمعه و نماز ظهر جمعه که 

  .مستحب است بر مردها بلند خواندن قرائت

  .ز ظهر و عصر بلند بگویداهللا را در نما  است بسم  مستحبـ245مسئله 

  در جایى که باید قرائت را آهسته بخواند اگر عمداً بلند بخواند یا در جایى که باید ـ246مسئله 
  . بلند بخواند عمداً آهسته بخواند نماز او باطل است

و اگر این کار را از روى فراموشى یا جهل به حکم هرچند از روى تقصیر باشد به جا آورد نماز او 
  .یح استصح

بگوید اگرچه اگر غلط   باید کلمات و حروف حمد و سوره را صحیح بخواند پس ـ247مسئله 
بگوید آن کلمه باطل و اگر صحیح ) ظ) (ض(حرفى عوض حرف دیگر بگوید مثل آنکه به جاى 

  . شود او را نیاورد نماز باطل مى

ت کلمه بر آن توقف دارد و همچنین اگر زیر و زبر کلمات را رعایت نکند یا مدّى را که صحّ
  . والالضĤّلینمراعات ننماید مثل مدّ 

  .و وقف به حرکت و وصل به سکون اشکال ندارد

است که آهسته ت سوم مغرب و سوم و چهارم عشاء و ظهر و عصر واجب   در رکعـ248مسئله 
مدهللا والاله اهللا والح سبحان«حمد بخواند یا یک مرتبه تسبیحات اربعه آهسته بخواند یعنى بگوید 

و بهتر آن است که احتیاطاً تسبیحات را سه مرتبه بخواند و اگر عمداً بلند بخواند » اکبر االاهللا واهللا
  .نمازش باطل است

پیش از شروع به قرائت در ) الرجیم الشیطان  من اعوذباهللا(  مستحب است گفتن ـ249مسئله 
قول «از اخفاتیه و بعد از خواندن سوره  در نمالرحیم  الرحمن  اهللا بسمرکعت اول و بلند گفتن 

سه » کذلک اهللا ربنا«بگوید یا » کذلک اهللا ربى«یک مرتبه یا دو مرتبه یا سه مرتبه » هواهللا احد
  .مرتبه

مگر در ت از نمازهاى واجب و مستحب باید یک رکوع به جا آورد   در هر رکعـ250مسئله 
  . نماز آیات که در هر رکعت آن پنج رکوع واجب است

  . شود و رکوع رکن است که به زیاد و کم شدن آن عمداً یا سهواً نماز واجب باطل مى



٤٧ احکام

  :و واجب است در رکوع چند چیز

  .ها به سر زانوها برسد   خم شدن به قدرى که دست- اول 

با یک مرتبه » اهللا  سبحان« گفتن ذکر رکوع است و بهتر آن است که احتیاطاً سه مرتبه -دوم 
یا » الحمدهللا«بگوید اگرچه سه مرتبه ذکرهاى دیگر هم مثل » ظیم و بحمدهالع سبحان ربى«
  .کند کفایت مى» اکبر اهللا«

  .  آنکه در حال گفتن ذکر واجب است طمأنینه داشته باشد- سوم 

  .و در ذکر مستحب آرام بودن بدن الزم نیست

  . بلند کردن سر از رکوع و راست ایستادن-چهارم 

ز رکوع برداشت بایستد و بنا بر احتیاط بعد از آنکه بدن او آرام بگیرد به  آنکه وقتى سر ا-پنجم 
  .سجده برود

  اگر کسى به واسطه مرض یا عذر دیگر نتواند در حال ذکر بدن خود را آرام نگاه ـ251مسئله 
  .دارد باید به مقدار رکوع خم شود و به همان حال ذکر رکوع را بخواند

اختیار بدنش حرکت کرده بنا بر احتیاط واجب   ندن ذکر واجب بى  اگر در حال خواـ252مسئله 
  .بعد از قرار گرفتن بدن دوباره بگوبداست آن را 

  در حال ناچارى که تکلیف انسان نشسته رکوع کردن باشد باید به قدرى براى ـ253مسئله 
 شود که رکوع خم شود که صورتش مقابل زانوهایش قرار گیرد و بهتر آن است که به قدرى خم

  .اش قرار گیرد صورتش مقابل محل سجده

  .بعد از سر برداشتن از رکوعحمده  اهللا لمن سمع  مستحب است گفتن ـ254مسئله 

  در هر رکعتى از نماز خواه نماز واجب باشد یا مستحب دو سجده الزم است و ـ255مسئله 
 با هم رکن هستند و حقیقت آن گذاشتن پیشانى است بر زمین به قصد تعظیم و این دو سجده

  :واجب است در آن چند چیز

گانه بر زمین یعنى، پیشانى و کف هر دو دست و سر زانوها و سر دو   گذاشتن مساجد هفت- 1
و بنا بر احتیاط بینى را به مهر و یا چیز دیگرى که سجده بر آن صحیح است . انگشت بزرگ پاها

  .بگذارد



٤٨ احکام

سبحان «یا یک مرتبه » اهللا سبحان«یاطاً یا سه مرتبه  خواندن ذکر و آن ذکر آن است که احت- 2
 به طورى که الحمدهللابگوید اگر چه خواندن ذکرهاى دیگر هم مثل سه مرتبه »االعلى وبحمده ربى

  .در رکوع گفته شد کافى است

  . آنکه در حال گفتن ذکر واجب بدنش قرار و آرام داشته باشد- 3

  . سر بلند کردن از سجده- 4

  .ز سر بلند کردن نشستن به مقدارى که بدن آرام بگیرد و بعد به سجده دوم برود بعد ا- 5

  .گانه که گفته شد همه را در حال ذکر بر زمین گذارده باشد  آنکه مساجد هفت- 6

 آنکه جـاى پیشانـى بیش از یک خشت یا چهـار انگشت بسته بلندتر از جـاى دو زانو و دو - 7
ى که کمى سراشیب باشد به طورى که معلوم نباشد از مقدارى که گفته ابهام نباشد و اگر در زمین

  .شد کمى بلندتر باشد ضرر ندارد

روید و خوراکى و پوشاکى و از   آنکه پیشانى را بگذارد بر زمین یا چیزهایى که از زمین مى- 8
ه پیشانى معادن نباشد و سجده به کاه و علف که مأکول انسان نباشد جایز است و افضل آن است ک

  .گذارد) ع(را بر تربت قبر حضرت سیدالشهداء

  . آنکه جاى پیشانى پاک باشد- 9

  .درپى بگوید  آنکه ذکر سجده را به عربى صحیح و پى- 10

است یح   اگر در وسط نماز مهر خود را گم کرد و چیزى که سجده بر آن صحـ256مسئله 
حصیل چیزى که سجده بر آن صحیح است نداشته باشد در وسعت وقت باید نماز را قطع کند و ت

  . بنماید

هاى   والّا بر لباسش اگر از کتان یا پنبه است سجده کند و اگر لباس از پنبه و کتان ندارد بر لباس
  .شود به چیزى که از معدن باشد سجده کند دیگر و اگر ممکن نیست بر پشت دست و اگر نمى

 را بر زمین بگذارد مگر در حال ناچارى ها    واجب است در حال سجده کف دستـ257مسئله 
  .که پشت آنها را بر زمین گذارد

  اگر پیشانى را بر جایى گذارد که از جاى پا بلندتر باشد به طورى که آن را سجده ـ258مسئله 
  .نگویند پیشانى را بردارد و بر جایى که سجده بر آن صحیح است بگذارد

ر بر خم شدن نیست به سر اشاره کند و اگر به سر هم   اگر نتواند سجده کند و قادـ259مسئله 
  .ها اشاره کند تواند با چشم نمى



٤٩ احکام

در حال نشستن میان دو سجده، » الیه استغفراهللا ربّى واتوب«  مستحب است گفتن ـ260مسئله 
  .اهللا و قوته اقوم واقعد بحولو در حال برخاستن گفتن 

اشهد ان « شهادتین و صلوات یعنى بگوید - 2و1.   در تشهد چند چیز واجب استـ261مسئله 
الاله االاهللا وحده الشریک له و اشهد ان محمداً عبده و رسوله الهم صل على محمد و آل 

 در حالى که بدنش قرار و آرام داشته باشد - 4.  اینکه ذکر تشهد را نشسته بخواند- 3. »محمد
 آنکه کلمات و - 6.  شد بخواند اینکه ذکر تشهد را به همین ترتیبى که گفته- 5. بخواند
  .غلط بخواند  به عربى صحیح و بى- 7. درپى بگوید هاى آن را به طور معمول و پى حرف

السالم  «- 2» السالم علینا و على عباداهللا الصـالحین «- 1:   سـالم دو جمله داردـ262مسئله 
غیر واجب آن است که اگر و احتیاط » اهللا و برکاته رحمۀ بهتر است ضم نماید به آن و علیکم

جمله اول را خواند جمله دوم را هم بخواند ولى گفتن جمله دوم به تنهایى کافى است و امّا 
سالم نماز نیست بلکه جزء تشهد رکعت آخر است » اهللا وبرکاته السالم علیک ایهاالنبى و رحمۀ«

  .ومستحب است

  

  ترتیب و مواالت

گونه که اول  به ترتیبى که گفته شـد به جا آورد به اینواجب است نمـازگذار کارهـاى نماز را 
االحرام را بگوید و بعد حمد و بعد سوره را بخواند و بعد رکوع به جا آورد و همین طور  تکبیرۀ

  .سایر اجزاء و کارهاى نماز را به جا آورد

 او باطل   اگر کسى عمداً یکى از کارهاى نماز را برخالف ترتیب به جا آورد نمازـ263مسئله 
  .است

االحرام و حمد و سوره و رکوع و    واجب است مواالت یعنى افعال نماز مثل تکبیرۀـ264مسئله 
درپى به جا آورد و اگر کسى عمداً یا سهواً بین آنها فاصله قرار دهد   سجود و تشهد و سالم را پى

  .ش باطل استنماز) خواند یعنى نگویند نماز مى(به مقدارى که موجب محو اسم نماز شود 

درپى به جا آورد و همچنین  واجب است کلمات و آیات قرائت نماز را نیز پىـ  265مسئله 
کلمات اذکار را و اگر عمداً به قدرى فاصله بین آنها قرار دهد که نگویند حمد یا سوره یا تشهد 

  .خواند مثالً و به همین نحو نماز را تمام کند نمازش باطل است مى

  



٥٠ احکام

  قنوت نماز

  .   تمام نمازهاى واجب و مستحب، مستحب است قنوت بخوانددر

وتر که یک وع رکعت دوم در هر نماز است، ولى در نماز   محل قنوت پیش از رکـ266مسئله 
رکعت است پیش از رکوع همان رکعت و در نماز عید قربان و عید فطر در رکعت اول پنج قنوت 

  .ات پنج قنوت داردو در رکعت دوم چهار قنوت دارد و در نماز آی

الاله االهللا «  در قنوت خواندن ذکر و صلوات کافى است و بهتر این است که بخواند ـ267مسئله 
االرضین السبع و  السموات السبع و رب اهللا رب  العظیم سبحان  الکریم الاله االاهللا العلى الحلیم

  .»العالمین العرش العظیم والحمدهللا رب ما فیهن و ما بینهن و رب

  

  تعقیب نماز

مستحب مؤکد است که نمازگذار بعد از نماز قدرى بنشیند و مشغول دعا و ذکر و تالوت قرآن و 
است ) س(اعمال حسنه دیگر باشد و از جمله تعقیباتى که خیلى فضیلت دارد تسبیح حضرت زهرا

رتبه و بعد سىوسه م» الحمدهللا«و بعد سىوسه مرتبه » اکبر اهللا«آن گفتن سىوچهار مرتبه و 
  .است» اهللا سبحان«

  

  مبطالت نماز

  : مبطالت نماز دوازده چیز است

مکان و لباس از هاى نماز مثل ساتر و اباحه   شرط آنکه در بین نماز با وسعت وقت یکى از-اول 
  .بین برود

ار یا به غیر اختی.  آنکه در بین نماز حدث اکبر یا اصغر از او صادر شود عمداً یا سهواً اختیاراً- دوم 
  .مگر در مسلوس و مبطون که حکم آن گذشت

گذارد  ها روى هم است به طورى که غیرشیعه مى  تکفیر است و معنى آن گذاردن دست-سوم 
شود ولى از روى  ها را به این نحو روى هم گذارد نمازش باطل مى پس اگر کسى عمداً دست

  .مانعى نداردفراموشى و در حال تقیه و ناچارى 



٥١ احکام

 پشت به قبله کردن، یا به طرف راست و چپ قبله برگشتن، بلکه اگر از قبله برگردد  عمداً-چهارم 
به طورى که از رو به قبله بودن خارج شود نماز او باطل است هرچند به طرف راست و چپ 

  . نرسد

بلکه اگر تنها صورت خود را هم از قبله برگرداند به طرف پشت سر و بدن از قبله منحرف شود 
  . شود  طل مىنماز او با

و اگر کمى صورت خود را به طرف راست و چپ بگرداند به طورى که بدن او رو به قبله باشد 
  . شود، ولى احتیاط مستحب ترک این کار است نمازش باطل نمى

شود نماز اگر از روى فراموشى پشت به قبله نماید یا به سوى راست و چپ  و همچنین باطل مى
  . ا به پشت قبله برگرداندقبله برگردد یا صورت خود ر

ولى اگر از روى فراموشى به قدر کمى از قبله برگردد که به طرف راست یا چپ قبله متوجّه نگشته 
  .باشد نماز او صحیح است

دار و بنا بر  معنى باشد یا یک حرف معنى   کالم عمدى است اگرچه دو حرف مهمل و بى-پنجم 
دار که قصد معنى آن را داشته  از به یک حرف معنىکند در باطل شدن نم  احتیاط الزم فرق نمى

دار بگوید و ملتفت معنى آن نباشد نمازش باطل  باشد یا نداشته باشد ولى اگر یک حرف معنى
  .شود نمى

  .  کالم آدمى عمداً موجب بطالن نماز است اگرچه از روى اضطرار و ناچارى باشدـ268مسئله 

  . دیگر بگویدهاى  ر حال نماز به کسى سالم یا تحیت  جایز نیست که نمازگذار دـ269مسئله 

سالم (و باید به یکى از چهار صیغه . و جواب سالم در حال نماز مثل سایر حاالت واجب است
در جواب بگوید ولو سالم کننده به غیر )  السالم علیکم- السالم علیک - سالم علیک -علیکم 

  .ها سالم کرده باشد این صیغه

ر کسى به نمازگذار غلط سالم کند اگر به طورى باشد که بگویند سالم کرده بنا   اگـ270مسئله 
  . الم او را جواب بدهد صحیحاًبر احتیاط باید س

کند و اما سهواً مبطل نیست،    از مبطالت نماز خنده صدادار است که عمداً نماز را باطل مى-ششم 
  .و تبسم ضرر ندارد

  .  باعث بطالن نماز است;دنیایى است که اگر عمداً با صدا باشد گریه براى مطلبى از مطالب - هفتم 

  .و گریه براى ترس از خدا ضرر ندارد بلکه از اعمال فاضله است



٥٢ احکام

کند تا حاجتش  خدا گریه هاى دنیایى از روى تذلل از براى    اگر براى طلب حاجتـ271مسئله 
  . شودرا بر آورد ضرر ندارد مگر به حدى که از صورت نمازگذار خارج

 خوردن و آشامیدن است به مقدارى که صورت نماز به هم بخورد، بلکه بنا بر احتیاط -نهم 
خوردن و آشامیدن در نماز جایز نیست اگرچه فقط مواالت نماز به واسطه آن به هم خورد، ولى 

  .ها مانده و زیاد نباشد ضرر ندارد فرو دادن باقیمانده غذا که در دهان یا بُن دندان

  . ن حمد گفتن آمین بعد از خواند- دهم 

  .ولى اگر از روى فراموشى یا از جهت تقیه بگوید ضرر ندارد

هاى نماز دو رکعتى و سه رکعتى و شک در دو رکعت اول از نمازهاى   شک در رکعت-یازدهم 
  .چهار رکعتى است

 آن را کم و زیاد  زیاد یا کم کردن جزیى از اجزاء نماز است که، اگر رکن نباشد و عمداً-دوازدهم 
شود و اگر رکن باشد چه عمداً و چه سهواً کم یا زیاد کند نمازش باطل   کند نمازش باطل مى

  .شود مى

  . قطع نماز واجب و شکستن آن حرام و براى حفظ مال یا دفع ضرر جایز استـ 272ه مسئل

اجب باشد   واجب است شکستن نماز براى حفظ جان انسان یا مال آن که حفظش وـ273مسئله 
  .و موقوف باشد حفظ آن به شکستن نماز

  اگر در وسعت وقت طلبکار طلب خود را مطالبه کند و پرداخت آن موقوف به ـ274مسئله 
شکستن نماز باشد واجب است نماز را بشکند و طلب او را بپردازد لکن اگر معصیت کرد و نماز 

  .را تمام کرد نماز باطل نیست

  

  نماز آیات

  : واجب است خواندن نماز آیات به واسطه یکى از چهار چیز ـ275مسئله 

  ).گرفتن ماه(و خسوف ) گرفتن آفتاب( کسوف -اول و دوم 

  . زمین لرزه اگر چه باعث ترس کسى نشود- سوم 

از چیزهاى هاى شدید و صاعقه و مانند آنها  و سرخ و زرد و تاریکى وزش بادهاى سیاه - چهارم 
  . شود  مردم مىآسمانى که موجب ترس بیشتر 

  .و اما چیزهاى زمینى وجوب نماز براى آنها مبنى بر احتیاط است



٥٣ احکام

  

  وقت نماز آیات

کند تا زمانى  وقت نماز آیات در گرفتن آفتاب و گرفتن ماه در موقعى است که شروع به گرفتن مى
  . خواندشدن نکرده نماز را بن است که احتیاطاً قرص شروع به باز که تمام قرص باز شود و بهتر آ

هاى شدید و مانند آنها باید فوراً نماز را بخواند و اگر  و امّا در مثل زمین لرزه و صاعقه و تاریکى
  .فوراً نخواند معصیت کرده و باز هم باید فوراً بخواند و تا آخر عمر هر وقت بخواند اداء است

 برداشتن سر از رکوع نماز آیات دو رکعت است و در هر رکعت باید پنج رکوع و دو سجده بعد از
  . پنجم به جا آورد

  :کنیم توان به جا آورد و ما در اینجا دو قسم آن را ذکر مى  به چند نحو مىو آن را

االحرام بگوید و حمد و سوره را تا آخر بخواند و به    اینکه پس از نیّت نماز آیات تکبیرۀ-اول 
کوع حمد و سوره را تماماً بخواند و بعد از رکوع برود و بعد از ذکر رکوع سر بردارد و بعد از هر ر

ذکر رکوع پنجم سر از رکوع بردارد و برود به سجده دو سجده را به جا آورد و برخیزد بایستد و 
بخواند و بعد از مثل رکعت اول پنج رکوع به جا آورد پیش از هر رکوع یک حمد و سوره تمام 

  .ند و تشهد و سالم بگویدسجده دوم بنشیرکوع پنجم برود به سجده و بعد از 

تواند پیش از رکوع رکعت اول حمد را تا    اینکه اگر کسى بخواهد آن را مختصر بخواند مى-دوم 
آخر بخواند و یک سوره را پنج قسمت کند و قبل از هر رکوع یک قسمت آن را بدون حمد 

  .بخواند که قبل از رکوع پنجم سوره تمام شود و همینطور در رکعت دوم

  .استست در نماز آیات نیز معتبر   تمام آنچه در نمازهاى یومیه الزم اـ276 مسئله

ها و بعد از سر برداشتن از    مستحب است که پیش از رفتن به هر یک از رکوعـ277مسئله 
  . ولى بعد از رکوع پنجم و دهم گفتن تکبیر مستحب نیست. بگویداکبر  اهللارکوع 

  .بگویداهللا لمن حمده  سمعداشتن سر از رکوع پنجم و مستحب است در هر رکعت بعد از بر

  اگر علم حاصل کند به گرفتن ماه یا آفتاب و نماز نخواند تا وقت بگذرد معصیت ـ278مسئله 
کرده و باید قضاى آن را به جا آورد، و نیز اگر علم پیدا کرد به خسوف یا کسوف و فراموش کرد 

  .ردتا وقت گذشت باید قضاى نماز را به جا آو
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  اگر در وقت خسوف یا کسوف علم به آن حاصل نکرد تا وقت گذشت و بعد ـ279مسئله 
مام قرص ملتفت شد، پس اگر تمام قرص گرفته باشد واجب است نماز آن را قضاء کند و اگر ت

  .نگرفته باشد واجب نیست

آن اتفاق اگر غیر از خسوف و کسوف یکى از آیات دیگر مثل زمین لرزه و امثال ـ  280مسئله 
  .افتد و علم به آن پیدا نکند تا بعد از وقوع آن واجب است نماز آن را بعد از علم فوراً به جا آورد

شود که در شهرى باشد که در آن سبب وجوب نماز    نماز آیات بر کسى واجب مىـ281مسئله 
طورى متصل به آیات اتفاق افتاده، و بر کسى که در شهرهاى دیگر باشد واجب نیست مگر آنکه به 

  .آن باشد که هر دو را یک مکان بگویند

گیرد زن حائض یا در نفاس باشد نباید در آن    اگر موقعى که ماه یا خورشید مىـ282مسئله 
حال نماز آیات به جا آورد ولى بعد از آنکه پاک شد بنا بر احتیاط الزم باید آن را به جا آورد و 

ه یا رعد و برق و مانند اینها اتفاق بیافتد واجب است که بعد از قصد اداء و قضاء ننماید و اگر زلزل
  .پاک شدن نماز آیات را بخواند

  

  نماز قضاء

اى  گانه یومیه را عمداً، یا از روى فراموشى یا نادانى یا به واسطه اگر کسى نمازى از نمازهاى پنج
  . آوردمثل مرض یا خواب نخواند تا وقت بگذرد واجب است قضاى آن را به جا 

و همچنین اگر به واسطه ترک جزئى مثل رکوع یا فقدان شرطى مثل طهارت نمازش باطل باشد و 
  . قضاء کنددر وقت آن را اعاده نکرده باشد واجب است آن را

هوش بوده قضاى آن نماز واجب     بر کسى که در تمام وقت نماز دیوانه یا بىـ283مسئله 
  .نیست

فال ممیز را تمرین و عادت دهند بر قضاى نمازهایى که از آنها   مستحب است که اطـ284مسئله 
فوت شده چنانکه مستحب است تمرین و عادت دادن آنها را بر اداى همه نمازهاى واجب و 

 روش نوافل، بلکه مستحب است تمرین و عادت دادن آنها بر هر عبادت و عمل صالح و خلق و
  . نیکى

ا را از هر کارى که باعث ضرر بر خودشان و دیگران باشد و واجب است بر اولیاى اطفال که آنه
ایمان که  جلوگیرى کنند، چنانچه حرام است آنها را در مدارس در تحت تعلیم معلمین فاسق و بى



٥٥ احکام

شوند بگذارند بلکه باید مخصوصاً در عصر ما کمال مراقبت و  سبب فساد اخالق و عقیده طفل مى
امالً از وضع کودکستان و دبستان و دبیرستان از هر جهت مواظبت را مسلمانان بنمایند و تا ک

 معصوم خود به اینگونه جاها خوددارى کنند و وزر وبال فساد اند از فرستادن فرزندان  مطمئن نشده
  .عقیده اوالد بلکه اوالد اوالد خود را تا روز قیامت به گردن نگیرند

  

  نماز جماعت

م نمازهاى فرایض یومیه و تأکید آن در نماز صبح و نماز جماعت از مستحبات مؤکده است در تما
 و شنوند بیشتر است  مغرب و عشاء، نسبت به همسایگان مسجد و کسانى که صداى مؤذن را مى

نمایند رسیده که آن را   کسانى که آن را ترک مىبه قدرى اخبار در فضیلت نماز جماعت و مذمت 
  .سازد نزدیک به واجبات مى

جماعت از دو نفر تشکیل شود براى هر یک به هر رکعتى ثواب در حدیث است که اگر 
یکصدوپنجاه رکعت نماز است و اگر سه نفر شوند به هر رکعتى ثواب ششصد نماز و اگر چهار نفر 
شوند به هر رکعتى ثواب هزارودویست نماز و اگر پنج نفر باشند به هر رکعتى ثواب دوهزار و 

اب چهارهزار و هشتصد نماز و اگر هفت نفر باشند ثواب نه چهارصد نماز و اگر شش نفر باشند ثو
هزار و ششصد نماز و اگر هشت نفر باشند به هر رکعت ثواب نوزده هزار و دویست نماز و اگر نه 

هزار و چهارصد نماز و اگر ده نفر شدند به هر رکعت   نفر شوند به هر رکعت ثواب سىوشش
ها کاغذ    داشت و اگر زیاده بر ده نفر شدند اگر آسمانثواب هفتاد و دوهزار و هشتصد نماز خواهد

ها قلم و جن و انس و مالیک نویسنده شوند ثواب یک رکعت آن را   و دریاها مرکب و درخت
گوید بهتر از    که با امام جماعت مىاکبر اهللان حدیث است که آن نتوانند بنویسند و در همی

 است هفتادهزار مرتبه و رکعتى که مؤمن از نماز هزار حج و عمره و بهتر از دنیا و مافیها  شصت
کند بهتر است از صدهزار دینار که صدقه بدهد به فقراء و سجده آن بهتر است  جماعت درک مى

از آزاد کردن صد بنده و شاید هیچ مستحبى اینهمه فایده و نتیجه را نداشته باشد، و از اخبار استفاده 
اعتماد نباید شرت نباید کرد و طرف شور و عت باشد معاشود که با کسى که تارک نماز جما مى

واقع شود و به او زن ندهند تا آنکه حاضر به نماز جماعت شود پس مقتضاى ایمان این است که 
بدون عذر انسان نماز جماعت را ترک نکند و مراقبت و مداومت نسبت به آن داشته باشد، زیرا در 

شود پس نباید به   نند نماز جماعت مردم را مانع نمىاخبار است که شیطان از هیچ عبادتى ما
  .کند ترک جماعت نمود هاى شیطانى که از جهت عدالت امام و جهات دیگر مى وسوسه
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  الزم است بر کسى که قادر بر تعلم قرائت است و از روى مسامحه و تقصیر تعلم ـ285مسئله 
  .نکرده نمازهاى خود را به جماعت بخواند اگر ممکن باشد

  جایز است هر یک از نمازهاى فرایض یومیه را به نماز دیگر اقتداء کند و همچنین ـ286مسئله 
خواند و کسى که نماز او به  خواند به کسى که نماز قضاء مى جایز است کسى که نماز اداء مى

ه عکس هم خواند اقتدا کند چنانچه ب  به کسى که نماز تمام مى) قصر است(واسطه سفر شکسته 
  . استجایز

  مأموم باید در نماز جماعت عالوه بر نیّت اصل نماز نیّت اقتداء نیز داشته باشـد و ـ287مسئله 
  .کند معیّن کند  نمازى را که به او اقتداء مى باید مأموم در نیّت خود پیش

  .تواند قصد فرادى کند    در هر جاى نماز مأموم مىـ288مسئله 

تداء کند و پس از تواند اق  ه امام جماعت در رکوع است مىاگر مأموم وقتى رسید کـ  289مسئله 
  .ادراک رکوع امام قصد فرادى کند

  اگر در نماز ظهر مثالً با عذر قصد فرادى کند و نماز را تمام کند و هنوز امام ـ290مسئله 
  .تواند نماز عصر را به آن نماز اقتدا کند  مشغول همان نماز باشد مى

رسد که امام جماعت در رکوع باشد یا آنکه از اول رکعت برسد ولى   اگر وقتى بـ291مسئله 
است نیّت کند و داخل نماز نشود تا امام به رکوع برود جایز است در همان حالى که امام به رکوع 

برداشتن امام از رکوع به رکوع برسد االحرام را بگوید و برود به رکوع پس اگر قبل از سر  تکبیرۀ
  .  اگرچه به ذکر رکوع امام نرسدجماعت او صحیح است

و اگر پیش از آنکه به حدّ رکوع برسد امام سر از رکوع برداشت کافى نیست، و همچنین اگر امام 
  .شروع به سر برداشتن نموده باشد هرچند از حدّ رکوع خارج نشده باشد بنا بر احوط

درک رکوع قتدا کند چنانچه تواند ا امام ندارد مى  اگر اطمینان به رسیدن به رکوع ـ292مسئله 
  .امام را نموده نماز و جماعت هر دو صحیح است

االحرام گفت ولى  نماز در رکوع است به نیّت اقتدا تکبیرۀ   اگر در حالى که پیشـ293مسئله 
نماز سر از رکوع برداشت مخیر است بین آنکه همانطور ایستاده صبر   پیش از رفتن به رکوع پیش

نماز براى رکعت بعد برخاست آن را رکعت اول خود قرار دهد و نماز را تمام  کند تا وقتى که پیش
  .در سجده بنماید و آن سجده را حساب نکند امام را کند، یا نیت فرادى نماید، یا متابعت
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  شرایـط نماز جماعت

  :در نماز جماعت عالوه بر آنچه گفته شد چند شرط را باید رعایت کرد

أموم و امام چیزى که مانع دیدن است حائل نباشد و همچنین باید میان  آنکه باید میان م-اول 
مأموم و مأمومین دیگر که واسطه اتصال او به امام هستند چیزى که مانع از دیدن آنها است ولو در 

شود، ولى اگر مأموم زن باشد و امام مرد بود   بعض حاالت حائل نباشد وگرنه جماعت باطل مى
  . امام و میان او و مردهایى که مأمومند ضرر نداردوجود مانع میان او و

  . آنکه جاى امام از جاى مأموم به قدر یک وجب بیشتر بلندتر نباشد-دوم 

در صورتى که پهلوى هم ایستاده باشند و بین جاى سجده مأموم و   آنکه بین مأموم و امام-سوم 
باشد بیشتر از یک قدم غیر معمولى جاى ایستادن امام در صورتى که مأموم پشت سر امام ایستاده 

باشد فاصله نباشد و همچنین است محل ایستادن صف جلو و محل سجده  که تقریباً یک متر مى
صف عقب و احتیاط مستحب در قدم آن است که از معمولى بیشتر نباشد بلکه بهتر آن است که 

سد انسان وقتى به حال سجده احتیاطاً میان جاى ایستادن امام با جاى ایستادن مأموم به مقدار ج
  .است فاصله بیشتر نباشد و همچنین میان دو صف

از امام بایستد تر   عقببلکه الزم است مختصرى مأموم.  اینکه مأموم جلوتر از امام نایستد-چهارم 
  .در تمام حاالت نماز

اخل شدن   اگر مأمومین صف اول هنوز داخل نماز نشده باشند ولى آماده و مهیاى دـ294مسئله 
  .باشند حائل بودن و فاصله شدن آنها ضرر ندارد

  اگر جمعى از کسانى که در صف اول هستند به واسطه بلند بودن صف یا به واسطه ـ295مسئله 
  .آنکه امام داخل محراب است نتوانند امام را ببینند ضرر ندارد

باید دوباره براى متابعت به   اگر قبل از امام سر از رکوع برداشت از روى فراموشى، ـ296مسئله 
رکوع برود، و اگر به رکوع رفت و پیش از آنکه به حد رکوع برسد امام سر از رکوع برداشت نماز 

و اگر در یک سجده پیش از امام سر بردارد و براى متابعت به سجده رفت ولى . او باطل است
  . صحیح استمعلوم شود پیش از آنکه سر به مهر گذارد امام سر برداشته نمازش 

است لکن در نماز صحیح و اگر پیش از امام عمداً به سجده یا به رکوع برود جایز نیست برگردد و 
  .ترک متابعت معصیت کرده
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  اگر از روى فراموشى پیش از امام به رکوع و یا به سجده رفت الزم نیست که ـ297مسئله 
تواند به همان حالت بماند تا  برود بلکه مىبرگردد بایستد و یا بنشیند و با او به رکوع یا به سجده 

تواند برگردد و متابعت   امام به رکوع یا سجده رود نماز و جماعت او هر دو صحیح است و مى
  .امام را بنماید

نماز او باطل مأموم در حالى که امام مشغول قرائت است عمداً به رکوع برود   اگر ـ298مسئله 
تواند برگردد به قیام و با امام به رکوع برود و   رکوع برود مىشود و اگر از روى فراموشى به مى

  .اگر برنگردد و صبر کند تا امام به رکوع رود نماز صحیح است

  اگر مأموم پیش از امام عمداً ذکر واجب را نگفته سر از رکوع یا سجده بردارد ـ299مسئله 
  .نمازش باطل است

احتیاطاً سوره یا ارم امام اقتدا کرده باید حمد و چه  اگر مأموم در رکعت سوم یا ـ300مسئله 
بعض آن را بخواند و اگر فرصت خواندن سوره را نیافت به واسطه رفتن امام به رکوع سوره را 
ترک کند و به حمد تنها اکتفا نماید و خود را به رکوع امام برساند و اگر به خواندن حمد تنها هم 

ند و خود را در سجده به امام برساند و نمازش صحیح رسد الزم است که حمد را تمام ک نمى
  .تواند قصد فرادى نماید است و مى

رکوع رفت تواند صبر کند تا وقتى امام به    سوم یا چهارم رسید مى  اگر در رکعتـ301مسئله 
اقتدا کند ولى اگر پیش از رفتن او به رکوع اقتدا کند باید به طورى که در مسئله پیش گفته شد 

کند و اگر بداند مهلت ندارد حمد بخواند احوط استحبابى آن است که اقتدا نکند تا امام به عمل 
  .رکوع برود و مستقر شود

  

  شرایـط امام جماعت

  :راى چند صفت باشدامام جماعت باید دا

 -  5.  عادل باشد-  4. عشرى باشد   مؤمن یعنى شیعه اثنى- 3.  عاقل باشد-  2.  بالغ باشد- 1
 اگر تمام یا بعضى مأمومین او مرد هستند مرد باشد و اقتدا به زن براى زن جایز -  6. باشدولدالزنا ن

 نماز امام نشسته یا خوابیده نباشد که در این صورت ایستـاده به نشسته و خوابیده و نیز - 7. است
ره را پس اگر حمد و سو.  امام قرائتش صحیح باشد-  8. تواند اقتـدا کند  نشسته به خوابیده نمى
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اى را غلط  غلط بخواند مثل آنکه حرفى را از مخارج اداء نکند یا حرفى را نگوید یا اعراب کلمه
  .بگوید هرچند قدرت صحیح خواندن نداشته باشد اقتدا به او جایز نیست

  وثوق و اطمینان به عدالت امام جماعت کافى است در جواز اقتدا به او هرچند از ـ302مسئله 
  .یا جمعى به او حاصل شوداقتدا یک نفر 

گفته شد مأمومین برخیزند و نیـز مأموم » قد قامت الصلوۀ«  مستحب است وقتى ـ303مسئله 
الحمدهللا «وقتـى امـام از خوانـدن حمـد در رکعـت اول و دوم فراغـت یافـت بگویـد 

  .»العالمین  رب

  

  شکیّات نماز

را خوانده یا نه اعتنا نکند و بنا گذارد بر   اگر کسى بعد از وقت شک کند که نمازش ـ304مسئله 
   .آنکه نماز را خوانده است

  .و اگر در وقت شک کند که نماز را خوانده یا نه باید بخواند

  اگر در وسط نماز عصر شک کند که نماز ظهر را خوانده یا نه اگر وقت مختص به ـ305مسئله 
ى اگر در وقت مشترک بین ظهر و عصر است عصر است بنا گذارد بر آنکه نماز ظهر را خوانده، ول

  .عدول به ظهر کند و بقیه نماز را به قصد ظهر به جا آورد و بعد نماز عصر را بخواند

هنوز داخل  نماز در بعض اجزاء نماز شک کند که به جا آورده یا نه و   اگر در وسطـ306مسئله 
شک کند در خواندن حمد پیش از داخل جزء بعد نشده باشد باید آن جزء را به جا آورد مثالً اگر 

  .شدن در سوره باید آن را به جا آورد

  اگر در جزئى از اجزاء نماز شک کند بعد از داخل شدن در جزء دیگر به آن شک ـ307مسئله 
اعتنا نکند، مثالً اگر شک کرد در خواندن حمد بعد از شروع به خواندن سوره به آن شک اعتنا 

بعد یا شک کرد در خواندن اول اى بعد از شروع در آیه   ن آیه در خواندنکند، بلکه اگر شک کرد
  .آیه بعد از شروع به خواندن آخر آیه به شکش اعتنا نکند

  اگر بعد از داخل شدن در جزء بعد شک کند در چیزى از اجزاء قبل مثل رکوع یا ـ308مسئله 
رده یا نه بنا بر صحّت آن گذارد و سجود یا قرائت یا ذکر رکوع و سجود که آن را صحیح به جا آو

  .نمازش صحیح است
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  هاى نماز ر عدد رکعتشک د

  :شود هشت شکند  هایى که سبب بطالن نماز مى    شکـ309مسئله 

  . شک در عددهاى دو رکعتى مثل نماز صبح و نماز مسافر- اول 

  ).مغرب( شک در سه رکعتى -دوم 

  . شک میان یک و زیادتر- سوم 

  .دو و زیادتر پیش از سر بلند کردن از دو سجده شک میان -چهارم 

  . شک میان چهار و شش یا زیادتر-پنجم 

  .ها به طورى که نداند چند رکعت به جا آورده  شک در همه رکعت-هشتم 

  :هاى صحیح در نماز چهار رکعتى نه قسمند    شکـ310مسئله 

شتن از سجده دوم که در این  شک میان دو و سه بعد از تمام کردن هر دو سجده و سر بردا-اول 
صورت باید بنا را بر سه گذارد و رکعت چهارم را به جا آورد و بعد از سالم یک رکعت ایستاده به 

  .جا آورد

را تمام گذارد و نماز  اد بنا را بر چهار مى شک میان سه و چهار در هر موقع که اتفاق افت-دوم 
  .ه جا آوردکند و دو رکعت نشسته یا یک رکعت ایستاده ب مى

 شک میان دو و چهار بعد از سر برداشتن از سجده دوم که باید بنا را بر چهار گذارد و نماز -سوم 
  .را تمام کند بعد از سالم نماز دو رکعت ایستاده به جا آورد

 شک میان دو و سه و چهار بعد از سر برداشتن از سجده دوم که باید بنا را بر چهار گذارد -چهارم 
  .ا تمام کند و اول دو رکعت ایستاده و بعد دو رکعت نشسته به جا آوردو نماز ر

 شک میان چهار و پنج بعد از سر برداشتن از سجده دوم که باید بنا را بر چهار گذارد و -پنجم 
  .نماز را تمام کند و بعد دو سجده سهو به جا آورد

 را بر چهار بگذارد و تشهد و سالم  شک میان چهار و پنج در حال قیام که باید بنشیند و بنا-ششم 
  .بگوید و بعد دو رکعت نشسته یا یک رکعت ایستاده به جا آورد

شود به اینکه دو    شک میان سه و پنج است در حال قیام که باید بنشیند و شک او راجع مى-هفتم 
 دو رکعت رکعت به جا آورده یا چهار رکعت و باید بنا را بر چهار گذارد و تشهد و سالم بگوید و

  .ایستاده به جا آورد
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 شک میان سه و چهار و پنج است در حالى که ایستاده است باید بنشیند و شک او میان دو -هشتم 
شود پس بنا را بر چهار گذارد و تشهد و سالم بگوید و بعد دو رکعت ایستاده و  و سه و چهار مى

  .دو رکعت نشسته به جا آورد

ل قیام است که باید بنشیند و برگشت شک او به این است که  شک میان پنج و شش در حا-نهم 
چهار رکعت به جا آورده یا پنج رکعت پس بنا بر چهار گذارد و تشهد و سالم بگوید و دو سجده 

  .سهو براى شک چهار و پنج به جا آورد

   تمامیّت و اکمال هر دو سجده به سر برداشتن از سجده دوم است اگرچه بهتر آنـ311مسئله 
است که احتیاطاً در شک میان دو و سه و شک دو و چهار و شک دو و سه و چهار اگر بعد از تمام 

رى که گفته شد بنا کردن ذکر واجب سجده دوم و پیش از برداشتن سر از سجده شک کرد به طو
  .نمایدگذارد و نماز را تمام کند و بعداً آن را اعاده 

گذارى در شکوک صحیحه یا حکم به بطالن نماز در   عمل به احکام شک یعنى بناـ312مسئله 
شکوک باطله جایز نیست، مگر بعد از تأمل و فکر تا آنکه شک مستقر شود پس اگر به تأمل و فکر 
علم یا مظنه به یکى از دو طرف شک پیدا کرد به علم یا مظنه خود عمل کند و اگر در شکش باقى 

  .ماند عمل شک را به جا آورد

  

  نماز احتیاط

  دستور خواندن نماز احتیاط این است، که بعد از نمازى که شک در آن واقع شده ـ313مسئله 
االحرام بگوید و حمد تنها را آهسته بخواند و رکوع و دو   بایستد و نیّت نماز احتیاط کند و تکبیرۀ

از سجده به جا آورد و تشهد و سالم بگوید و اگر نماز احتیاط واجب بر او دو رکعت است بعد 
  .سجده دوم برخیزد و رکعت دوم را به جا آورد و بعد از سجده، تشهد و سالم بگوید

  

  قضاى سجده و تشهد فراموش شده

  اگر یک سجده یا تشهد اول را فراموش کند و بعد از رفتن به رکوع رکعت بعد ـ314مسئله 
تمام شرایط نماز به ملتفت شود باید بعد از نماز قضاى تشهد یا سجده فراموش شده را با رعایت 

  .جا آورد
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  موجبات سجده سهو

  :واجب است به جا آوردن دو سجده سهو براى چند چیز

  . آنکه در میان نماز سهواً تکلم کند به کالم آدمى- اول 

  . براى فراموش کردن تشهد-دوم 

  . براى شک میان چهار و پنج- سوم 

 از سالم فوراً به نیّت سجده پیشانى   طریق به جا آوردن سجده سهو آن است که بعدـ315مسئله 
اهللا و باهللا السالم علیـک ایهاالنبى   بسم«را به چیزى که سجده بر آن صحیح باشد بگذارد و بگوید 

 را دو مرتبه بگوید بدون واو و با کلمه واو، السالم علیکو بنا بر احتیاط » اهللا و برکاته و رحمۀ
 ذکر مذکور را دوباره بگوید و بنشیند و بنا بر احتیاط بعد باید بنشیند و دوباره به سجده رود و
  .تشهد را به نحو معمول بخواند و سالم دهد

  

  نماز مسافر

  :با داشتن چند شرط) یعنى نمازهاى چهار رکعتى را دو رکعت خواندن(واجب است بر مسافر قصر 

  ) ر و نیم استو فرسخ شرعى تقریباً پنج کیلومت( آنکه سفر او هشت فرسخ شرعى باشد - اول 

اگرچه مجموع رفتن و برگشتن او هشت فرسخ باشد به شرط آنکه هر یک از رفتن و برگشتن کمتر 
  . از چهار فرسخ نباشد

  .پس اگر کمتر از هشت فرسخ شود به نحوى که ذکر شد باید نماز را تمام بخواند

 بین قصد اقامه   اگر سفر او چهار فرسخ رفتن و چهار فرسخ برگشتن باشد و درـ316مسئله 
  .عشره نداشته باشد باید نماز را قصر کند اگرچه بخواهد بعد از نه روز مراجعت کند

 آنکه از اول سفر قصد هشت فرسخ داشته باشد پس اگر از اول مثالً قصد شش فرسخ داشت -دوم 
از رسیدن تمام کند، مگر آنکه بعد عد از رسیدن به مقصد قصد دو فرسخ دیگر نمود باید نماز را و ب

به مقصد قصد چهار فرسخ دیگر یا بیشتر بنماید و عازم برگشتن هم باشد که قصد هشت فرسخ 
  .تمام داشته باشد پس باید نماز را قصر کند

  در قصد هشت فرسخ الزم نیست که انسان مستقل در قصد باشد بلکه اگر به ـ317مسئله 
که به تابعت از شوهر یا کلفت و نوکر متابعت از دیگرى هم قصد داشته باشد مثل زن که به م

  .کنندمتابعت از ارباب خود قصد هشت فرسخ داشته باشند باید قصر 
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 آنکه به قصد هشت فرسخ باقى باشد پس اگر در بین راه پیش از آنکه به چهار فرسخ برسد -سوم 
  .از قصد خود برگردد یا مردد شود باید نماز را تمام بخواند

 سفر قصدش این نباشد که پیش از رفتن هشت فرسخ در جایى ده روز یا  اینکه از اول- چهارم 
ر زیادتر بماند یا آنکه از وطنش عبور کند واال باید نماز را تمام بخواند بلکه اگر مردد هم باشد د

  .آنچه گفته شد باید نماز را تمام بخواند

بخواند، چه آنکه خود سفر  آنکه سفر حرام نباشد پس اگر حرام باشد باید نماز را تمام -پنجم 
اجازه شوهر در صورتى که ناشزه بر او   حرام باشد مثل فرار کردن از جهاد یا سفر کردن زن بى

صدق کند و سفر فرزند با نهى پدر اگر اذیت شود و چه آنکه براى کار حرام سفر بکند مثل سفر 
  .براى کشتن نفس محترمه یا براى سرقت یا یارى ظالم در ظلمش

صحراها و ن که خانه به دوش هستند و مسکن معین ندارند و در نشینا آنکه از بادیه - ششم 
  .کنند نباشد ها هر کجا سبزه و آب باشد منزل مى  بیابان

 آنکه سفر کار و شغل او نباشد مثل مکارى و راننده و ناخدا و خلبان و چوپان و ساربان -هفتم 
اش  غل او است نماز را تمام به جا آورد و روزهپس اگر از این اشخاص باشد باید در سفرى که ش

  .را بگیرد

رى که شغل او   همین مقدار که کسى را بگویند شغلش مسافرت است باید در سفـ318مسئله 
  . است نماز را تمام به جا آورد

چه از وطن ) سه یا بیشتر(شود به سفرهاى زیاد  و شغل گردیدن سفر براى شخص محقق مى
 غیر وطن و یا به طوالنى شدن سفر واحد به طورى که بگویند سفر کار او حرکت کند و چه از

  .است

 رسیدن به حدّ ترخص است یعنى از وطنش به قدرى دور شود که صداى اذان را نشنود و - هشتم 
  .اهل آن محل از نظر او پنهان شوند

نشنود ولى اهالى ا یند ولى صداى اذان را بشنود یا صداى اذان ر  اگر اهل محل را نبـ319مسئله 
را ببیند، احتیاط الزم این است که صبر کند تا هر دو عالمت حاصل شود نماز را بخواند یا آنکه 

  .جمع بین قصر و اتمام نماید

  اگر مسافر در موقع مراجعت به وطن به جایى برسد که صداى اذان وطنش را ـ320مسئله 
  . بخواندبشنود و دیوارهایش را ببیند باید نمازش را تمام



٦٤ احکام

او را ساکن و  قرار دهد به طورى که   وطن محلى است که انسان آن را مسکن خودـ321مسئله 
مقیم آن محل بدانند و چه وطن اصلى او یعنى مسکن پدر و مادر و محل والدت او باشد و چه 

 او آنکه محلى دیگر باشد که آنجا را مسکن خود قرار داده باشد ولى باید در محلى که وطن اصلى
  .نیست به قدرى بماند که آنجا را عرفاً وطن و مسکن او بگویند

  ممکن است انسان دو وطن یا بیشتر داشته باشد مثل آنکه در دو شهر یا دو ده منزل ـ322مسئله 
  . باشد و هر دو را مسکن خود قرار دهدو عائله داشته

ا موقعى که از آن اعراض ننموده   وطن پدر و مادر براى فرزندى که تابع آنها است تـ323مسئله 
  .شود  وطن محسوب مى

  اگر نیّت اقامه ده روز بنماید که یک نماز چهار رکعتى یا بیشتر بخواند و بعد از ـ324مسئله 
نیّت خود برگردد باید تا موقعى که در آن مکان است نمازهایش را تمام بخواند و اگر پیش از تمام 

  .قصر نمایدشت باید نمازش را د برگشدن نماز چهار رکعتى از نیّت خو

  اگر کسى قصد ماندن ده روز بنماید و بعد از ده روز قصد کند به مکانى برود و ـ325مسئله 
برگردد که مجموع رفتن و برگشتن او هشت فرسخ نباشد و قصد داشته باشد که در مراجعت در 

برگشتن به مقصد و محل اقامه تمام همان مکان اول ده روز بماند، باید نمازهاى خود را در رفتن و 
دارد بعد از ماند یا نه، و اگر یقین  داند که بعد از مراجعت ده روز مى بخواند، و همچنین اگر نمى

ماند و برگشتن به محل اقامت فقط بدان جهت است که واقع  نمىبرگشتن در محل اقامه ده روز 
و در برگشتن و محل اقامه قصر بخواند، در مسیر مسافرت است در رفتن و در مقصد تمام بخواند 

  .به شرط آنکه قصد هشت فرسخ داشته باشد بدون قصد اقامه در طریق

  اگر مسافر بعد از طى کردن هشت فرسخ در مکانى سى روز بماند و در تمام آن ـ326مسئله 
ده روز هیچوقت نداند که  سى روز در ماندن و رفتن یا ماندن و برگشتن تردید داشته باشد یعنى

ماند باید بعد از سى روز در آن مکان هر مقدار بماند نمازش را تمام بخواند، ولى پیش از آنکه  مى
  .سى روز تمام شود باید نمازش را قصر کند

  

  روزه

آید از طلوع فجر تا مغرب به   روزه عبارت است از امساک و خوددارى از چیزهایى که بیان آن مى
  .قصد قربت
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تواند شب اول نیّت کند روزه تمام ماه را و باقى بماند بر آن نیّت  ه رمضان مى  در ماـ327مسئله 
  . تواند براى هر روز علیحده نیّت کند  تا آخر و یا براى هر روز تجدید نیّت کند و مى

  .و در روزه واجب معین غیر رمضان باید براى هر روز جداگانه نیّت کند کم باشد یا زیاد

  

  مفطرات روزه

  مفطرات روزه که الزم است خوددارى از آنها چند چیز است، و بعضى را علما ـ328مسئله 
  .زنند نه به صحت آن اند که باید خوددارى نمود و ظاهراً آنها به کمال روزه ضرر مى فرموده

  :مجموع آنها نه چیز است

یا خورد   خوردن و آشامیدن از روى عمد و فرقى نیست بین آنکه چیزى که مى-اول و دوم 
آشامد معموالً خوردنى و آشامیدنى باشد مثل نان و آب، یا غیر خوردنى مثل خاک و ریگ  مى

با آب دهان تر شود و بیرون آورد و دو د کم باشد حتى آنکه اگر نخ خیاطى و یا مسواک که هرچن
  .شود  اش باطل مى  مرتبه آن را به دهان بگذارد و رطوبت آن را فرو ببرد روزه

شود   ن مبطل روزه مرد و زن است اگرچه منى هم خارج نشود و جماع محقق مى جماع و آ-سوم 
  .گاه به داخل شدن آلت تا ختنه

  . استمناء است یعنى عمداً کارى بکند که منى از او بیرون بیاید-چهارم 

باشد که با این خود کارى کند بدون قصد بیرون آمدن منى لکن عادت او   هرگاه با ـ329مسئله 
آید روزه او باطل است هرچند بیرون نیاید، بلکه اگر ایمن از بیرون آمدن  از او بیرون مىکار منى 

  .منى هم به این کار نباشد و بیرون آید باطل است

) س(یا فاطمه زهرا) ع(یا یکى از ائمه معصومین) ص( دروغ بستن به خدا یا پیغمبرـ 330مسئله 
  .کند حرام مؤکد است، ولى روزه را باطل نمى

و چه خودش  مثل آرد چه حرام مثل خاک  رساندن غبار غلیظ به حلق چه غبار حالل باشد-نجم پ
کارى بکند که غبار شود یا دیگرى بلکه اگر به سبب باد غبار شود و خود را حفظ نکند تا غبار 

  .شود  داخل حلق شود روزه او باطل مى

د ولى، اقوى این است روزه را ان  سر فرو بردن در آب بعضى از مفطرات دانستهـ 331مسئله 
  .کند و حرام هم نیست، ولى مکروه است باطل نمى



٦٦ احکام

مرتبه در آب مکروه است اگرچه سایر بدن بیرون باشد اما     فرو بردن تمام سر یکـ332مسئله 
  .اگر هر دفعه یک طرف سر را فرو برد و طرف دیگر بیرون باشد کراهت ندارد

  .ر غیر آب مثل شیر و امثال آن از مایعات، کراهت ندارد  اگر سر را فرو ببرد دـ333مسئله 

اختیار در آب بیافتد عمل مکروهى انجام     اگر سهواً یا قهراً سر در آب فرو برد یا بىـ334مسئله 
  .نداده

  .قضاى آنصبح در روزه ماه رمضان و  باقیماندن بر جنابت و حیض و نفاس عمداً تا - ششم 

ند غسل کند به جهت نبودن آب و امثال آن واجب است قبل از   هرگاه جنب نتواـ335مسئله 
  . فجر تیمّم کند و واجب نیست تا صبح بیدار بماند، پس اگر تیمّم نکند روزه او باطل است

و اگر ممکن باشد غسل کردن و غسل نکند تا وقت ضیق شود بنا بر احتیاط واجب باید تیمّم کند 
  . آوردو روزه بگیرد و قضاى آن را هم به جا

  هرگاه جنب در شب ماه رمضان با علم به جنابت بخوابد با عادت به بیدار شدن یا ـ336مسئله 
اطمینان به آن و بنا بر غسل کردن داشته باشد و از خواب بیدار نشود تا طلوع صبح روزه او صحیح 

  . است

ان به آن و بنا بر غسل و اگر بیدار بشود و دو مرتبه بخوابد با همان عادت به بیدار شدن یا اطمین
  . کردن و اتفاقاً بیدار نشود روزه او قضاء دارد

دارد با کفاره اش قضا  وزهو همچنین اگر باز بیدار شود و مرتبه سوم بخوابد و بیدار نشود تا صبح ر
  .بنا بر احتیاط

ز   زنى که خون استحاضه متوسطه یا کثیره ببیند اگر غسل واجب براى نمازهاى روـ337مسئله 
  . مثل صبح یا ظهر و عصر را ترک کند روزه او باطل است

  . اش صحیح است اما اگر بعد از خواندن نماز ظهر و عصر خون ببیند و تا غروب غسل نکند روزه

  . تو غسل شب آینده شرط صحت روزه امروز نیست اگرچه احتیاطاً به جا آورد بهتر اس

  . و عشا باید بنماید شرط صحت روزه نیستهاى شب پیش که براى نماز مغرب  و همچنین غسل

  .و اما وضوء مستحاضه و یا بستن پنبه و کهنه شرط صحت روزه نیست

  . اماله کردن است به چیز مایع اگرچه در حال ضرورت باشد اما شیاف ضرر ندارد- هفتم 

رض  قى کردن است عمداً اگر چه براى ضرورت باشد، اما اگر سهواً یا بدون اختیار عا-هشتم 
  .هسته یا کرم ضرر نداردیرون آمدن شود ضرر ندارد، و میزان صدق قى کردن است پس ب



٦٧ احکام

اختیار برگردد مبطل روزه نیست،   دار آروغ بزند و چیزى باال بیاورد و بى   اگر روزهـ338مسئله 
و اگر به فضاى دهان برسد و آن  را به اختیار فرو ببرد روزه او باطل است هم قضا دارد و هم 

  . ارهکف

  .بلکه اگر فرو بردن آن حرام باشد از جهت خباثت کفاره جمع واجب است

  

  کفاره و قضاء

شود  شود باعث کفاره نیز مى  کند و باعث قضاء مى   مفطراتى که روزه را باطل مىـ339مسئله 
  . اگر از روى عمد و اختیار و بدون اکراه و اجبار واقع شود و فرق بین آنها نیست

  . ب نبودن کفاره است در خواب دوم جنب بعد از بیدارىبلى اقوى واج

  .و در خواب سوم احتیاطاً کفاره بدهد

 -  2کردن  بنده آزاد - 1 روزه ماه رمضان یکى از سه چیز است بنا بر اقوى   کفارهـ340مسئله 
 ده  شصت نفر مسکین را سیر کند یا به هر کدام یک مد که تقریباً-  3درپى روزه گرفتن  دو ماه پى

سیر است طعام یعنى گندم یا جو و مانند اینها بدهد، و چنانچه اینها برایش ممکن نباشد باید 
تواند بدهد، و شخص مخیر است بین آنها بدون رعایت ترتیب اگر چه بهتر است  هرچند مد که مى

  . احتیاطاً ترتیب را رعایت نماید

حال حیض، واجب است مثل زنا، یا جماع در ر کرده باشد هر سه کفاره و اگر روزه را به حرام افطا
  .یا خوردن شراب، یا مال غصبى و امثال آنها

  :  در چند جا واجب است قضاى بدون کفارهـ341مسئله 

   در خواب دوم جنب- اول 

 آنکه روزه را باطل کند به نیّت نکردن و یا به ریا و یا به قصد افطار یا مفطر به شرط آنکه در -دوم 
  .شود دیگرى به جا نیاورده باشد تا مغرب والّا کفاره هم واجب مىیک مفطر   هیچ

 آنکه مراعات فجر را نکرده چیزى بخورد و بعد معلوم شود که صبح بوده چه آنکه قدرت -سوم 
  .شناسد  بر مراعات داشته باشد یا نه مثل نابینا یا محبوس یا کسى که طلوع را نمى

ورد به اعتماد به قول شخصى که خبر دهد که طلوع  آنکه چیزى بعد از طلوع فجر بخ-چهارم 
  .نشده



٦٨ احکام

دهد به طلوع به خیال آنکه او   آنکه بخورد بعد از طلوع در صورتى که یک نفر خبر مى-پنجم 
  .گوید  کند یا دروغ مى  مزاح مى

دهد که مغرب شده اگر چه    آنکه افطار کند قبل از مغرب به قبول قول کسى که خبر مى- ششم 
قول او برایش جایز باشد، مثل افطار شخص کور و امثال او، و همچنین وقتى یک عادل قبول کردن 

  . بلکه دو عادل خبر دهند لکن بعد معلوم شود که مغرب نشده بود

  .و اگر قبول کند قول کسى را که قبول قول او جایز نیست کفاره نیز واجب است بنا بر اقوى

معلوم شود داخل شدن شب و افطار کند بعد ا کند به  وقتى که هوا تاریک شود و قطع پید-هفتم 
که خطا کرده است در صورتى که در آسمان مانعى نباشد از دیدن و اگر شک یا ظن داشته باشد در 

  .داخل شدن شب و افطار کند کفاره نیز واجب است

 و معلوم   هرگاه در آسمان مانعى باشد مثل ابر و به گمان آنکه مغرب شده افطار کندـ342مسئله 
  .شود که خطا کرده است قضاء الزم است بدون کفاره

اختیار فرو   جهت مضمضه کردن و آب بى  آنکه آب به دهان کند براى خنک شدن یا بى-هشتم 
  .اختیار آب فرو رود قضا هم بر او واجب نیست  رود و اگر براى وضوء مضمضه کند و بى

  .و صحیح است  کسى که بعد از ظهر سفر کند روزه اـ343مسئله 

  مسافـرى که قبل از ظهر به وطن یا محل اقامه خود برسد و مفطرى به جا نیاورده ـ344مسئله 
  .اش صحیح است  باشد واجب است قصد روزه نماید و روزه

  

  احکام زکات

وجوب زکات یکى از ضروریات دین است و منکر آن با علم به آن کافر است بلکه در بعضى اخبار 
شمار است و سبب  ات کافر است و قوائد و مصالح آن بسیار و مانع از مفاسد بىاست که مانع زک

بقاء جامعه و انتظام امور و موجب الفت و اعمال خیریه و باعث آسایش و رفاهیت عامه و حفظ و 
نگاهدارى اموال است و درباره آن در شرع مقدس اسالم تأکید و ترغیب شده و بر ترک آن 

  .عقاب شدید وارد شده است بر مه و وعیدتهدیدات عظی

  

  گیرد اجناسى که زکات به آنها تعلق مى

  : در نُه چیـز زکات واجب است



٦٩ احکام

  .  کشمش-  9.  خرما- 8.  جو- 7.  گندم- 6.  نقره-  5.  طـال- 4.  گوسفند-  3.  گاو-  2.  شتر- 1

  
  نصاب

  .گانه نصاب است یکى از شرایط وجوب زکات در امور نُه

  :فند پنج نصاب است  در گوسـ345مسئله 

  .  چهل گوسفند و زکات آن یک گوسفند است- اول 

  .  یکصدوبیستویک گوسفند و زکات آن دو گوسفند است-دوم 

  .  دویستویک گوسفند و زکات آن سه گوسفنـد است- سوم 

  .  سیصـدویک گوسفند و زکات آن چهار گوسفند است-چهارم 

 حساب کند و براى هر صد تا یک گوسفند زکات  چهارصد و باالتر که باید صد تا صد تا-پنجم 
  .بدهد

 سى گاو و زکات آن یک گوساله نر یا ماده است که -اول :   در گاو دو نصاب استـ346مسئله 
 چهل گاو و زکات آن یک گوساله ماده است که داخل سال -دوم . داخل در سال دوم شده باشد

ل تا و یا سى تا سى تا حساب کند به طورى سوم شده باشد و در زیاده بر چهل باید چهل تا چه
  .دکه موافق شود یا مقدار عفوش کمتر شو

  در مال مشترک اگر سهم هر یک از شرکاء به قدر نصاب باشد زکات بر آنها واجب ـ347مسئله 
است و اگر سهم بعضى به قدر نصاب باشد و بعضى نباشد بر آنکه سهمش به مقدار نصاب هست 

  .زکات واجب است

  هرگاه یک نفر در چند جا گاو یا شتر یا گوسفند داشته باشد هرچند از هم دور ـ348ئله مس
  .ر آن واجب استباشند باید همه را با هم مالحظه نماید، اگر به حد نصاب رسیده باشد زکات ب

  شرط است در زکات گاو و گوسفند و شتر که در تمام سال در بیابان بچرند پس ـ349مسئله 
ن سال یک ماه یا یک هفته یا کمتر علف به او بدهند و یا او را در زمینى که زراعت در آن اگر در بی

شده بچرانند زکات ندارد، بلى اگر دو روز یا کمتر در بین سال علف خورده باشد واجب است که 
  . زکات آن را بدهند

  . و شرط دیگر آنکه حیوان در تمام سال بیکار باشد



٧٠ احکام

وجوب زکات کند در  تمام در ملک مالک باقى بماند و کفایت مىکه یک سال و شرط سون آن
  .داخل شدن در ماه دوازدهم و تمام شدن آن معتبر نیست

  

  زکات طال و نقره

چند چیز ) که تفصیلش در کتب مفصله ذکر شده(در زکات طال و نقره عالوه بر شرایط عمومى 
  :شرط است

  :  نصاب و در طال دو نصاب است- اول 

با پانزده مثقال ت مثقال شرعى است که هر مثقال آن هیجده نخود است و مطابق است س بی-اول 
صیرفى معمولى که هر مثقال آن بیست و چهار نخود است و زکات آن نیم مثقال شرعى طال است 
پس وقتى طال به بیست مثقال شرعى که پانزده مثقال متداول و معمولى است برسد، باید نُه نخود 

  . یک آن است زکات بدهند و کمتر از پانزده مثقال معمولى زکات نداردآن را که چهل

 چهار مثقال شرعى است که مطابـق سه مثقال معمولى است و زکات آن چهل یک آن است - دوم 
پس اگر سه مثقال معمولى طال بر پانزده مثقال معمولى عالوه شد، باید چهل یک آن را زکات بدهد 

عمولى اضافه شود آن اضافه زکات ندارد و بعد از این هم هر چه باال رود و اگر کمتر از سه مثقال م
  .یعنى هر سه مثقال معمولى اضافه شود باید چهل یک آن را بدهد

  

  نقره

  : در نقره دو نصاب است

 دویست درهم است که یکصدوپنج مثقال معمولى است و زکات آن چهل یک آن است که -اول 
  .د و کمتر از این مقدار زکات ندارددو مثقال و پانزده نخود باش

 چهل درهم است که مطابق بیستویک مثقال معمولى است پس اگر بیستویک مثقال به -دوم 
صدوپنج عالوه شد باید چهل یک آن را بدهد و اگر کمتر از بیستویک مثقال اضافه شود آن اضافه 

چه باال رود چهل یک هر زکات ندارد فقط زکات یکصدوپنج مثقال را بدهد و بعد از این هر 
  . را زکات بدهدبیستویک مثقال 

و به طور کلى در طال و نقره وقتى به نصاب برسد هر چه باال رود اگر چهل یک آن را بدهد زکات 
  .آن را داده و در بعض موارد کمى هم زیادتر داده است

  .دار باشد و با آن معامله رایج باشد  آنکه طال و نقره سکه-شرط دوم 



٧١ احکام

 آنکه شخص یازده ماه مالک مقدار نصاب طال و نقره باشد و وقتى داخل ماه دوازدهم شد - سوم
  .شود  زکات بر او واجب مى

  

  زکات در غالت اربع

  :زکات در گندم، و جو، و خرما، و کشمش واجب است به دو شرط غیر از شرایط عامه

ر من به وزن شاهى الّا  بلوغ نصاب که باید هر یک از آنها به مقدار یکصدوچهلوچها-اول 
  . چهلوپنج مثقال باشد

  . که من شاهى عبارت است از هزارودویستوهشتاد مثقال صیرفى

  . و به من تبریز دویستوهشتادوهشت من الّا چهلوپنج مثقال

 کیلوگرم 207/847 نخودى است که مقدارى کمتر از 24و یک من تبریز ششصدوچهل مثقال 
  .شود مى

ت تعلق زکات ملک انسان باشد، یا به زراعت کردن خودش، یا به انتقال  آنکه قبل از وق-دوم 
  .زراعت به انسان به یکى از اسباب انتقال

  . اند بنا بر آنچه به مشهور نسبت دادهـ 350مسئله 

  . وقت تعلق زکات به گندم و جو وقت دانه بستن یا محکم شدن دانه آنها است

  . شدن آن استو وقت تعلق آن به خرما وقت زرد یا سرخ

  .و در کشمش وقت دانه بستن غوره است

  . ولکن اظهر آن است که وقت تعلق زکات به هر یک از آنها وقت محقق شدن اسم آنها است

پس در گندم و جو و خرما وقتى است که آنها را گندم و جو و خرما بگویند و در کشمش وقتى 
  .است که آن را انگور گویند

مشروب   در کشمش و خرما و جو و گندم اگر از آب جارى یا باران  مقدار زکاتـ351مسئله 
شوند یا آنکه از رطوبت زمین استفاده کنند ده یک آنها است، و اگر با دلو و وسائل دیگر مشروب 
شوند زکات آنها بیست یک است و اگر به هر دو قسم مشروب شوند به طورى که بگویند با هر دو 

  .را ده یک و نصف آن را بیست یک بدهندشوند باید نصف آن  مشروب مى

  اگر یکى از غالت اربع به حد نصاب رسیده و مخارج آن به مقدارى باشد که اگر ـ352مسئله 
  . مابقىالزم است اخراج زکات از از آن خارج شود بقیه از نصاب کمتر است 



٧٢ احکام

 وجوب باشد یا چه آن مخارج قبل از وقت. به عبارت دیگر مخارج به نسبت زکات از آن کم شود
  . بعد از آن

ها متعارف است  دهند مثل آنکه در بعض از محل بلى در مخارجى که معمول است از عین آنها مى
دهند  االجاره را از خرمن مى کوبى یا مال که اجرت باغبان را از انگور و کشمش یا اجرت خرمن

  .گونه مخارج از نصاب کمتر باشد زکات واجب نیست اگر بعد از این

  

  مصرف زکات

  :زکات را باید در هشت مورد مصرف نمود

اش را نداشته باشد پس اگر شغل و    فقیر و آن شخصى است که مخارج سال خود و عائله-اول 
  .گذاراند مستحق زکات نیست  اى دارد که مخارج سالیانه او را مى  کسب و کار یا سرمایه

  .قیر بیشتر است مسکین و آن کسى است که فقر و تنگدستى او از ف-دوم 

نماید و به واسطه اشتغال به تحصیل علم وقت    کسى که تحصیل علوم دینیه مىـ353مسئله 
  .کسب و کار ندارد جایز است به او زکات بدهند

  کسى که ادعاى فقر نماید اگر از قول او ظن به صدق حاصل شود قولش معتبر ـ354مسئله 
  .شود زکات به او داد است و مى

یا نایب خاص او در زمان حضور، یا ) ع(صارف زکات کسانى هستند که از طرف امام از م-سوم 
اند براى گرفتن  شدهالشرایط است منصوب و معین  ر زمان غیبت که فقیه جامعنایب عام او د

  .و فقیه) ع(زکات و نگهدارى و حسابدارى آن و رساندن به فقرا یا امام

باشند و خوف آن است  االعتقاد مى ان شده و ضعیف کسانى هستند از مسلمین که مسلم- چهارم 
  .که اگر زکات به آنها ندهند از دین اسالم خارج گردند

  . از مصارف زکات بنده آزاد کردن است-پنجم 

قوت مخارج لک  اداء قرض بدهکارى است که عاجز از اداء قرض خود باشد هرچند ما-ششم 
  .رف نکرده باشدسال خود باشد به شرط آنکه قرض را در معصیت ص

اهللا است یعنى هر کار خیر و عمل نیکى که از شارع مقدس نسبت   از مصارف زکات سبیل-هفتم 
به آن ترغیب و تشویق شده باشد، مثل ساختن پُل و منزلگاه براى مسافرین و زوار و مسجد و 

 مؤمن از مدرسه علوم دینیه و داراالیتام و تعظیم شعائر و اعانت حجاج و زوار و خالص کردن
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ان و اعانت طالب و البین و جلوگیرى از وقوع شر و فتنه میان مسلمان  دست ظالم و اصالح ذات
  . هاى نافعه مذهبى انتشار کتابنشر احکام و معارف اسالمى و 

  .بلکه جایز است صرف این سهم در هر محل و هر کارى که موجب تقرب به خدا باشد

تواند بدون خرجى  که در سفر خرجى او تمام شده و نمىالسبیل است یعنى مسافرى    ابن-هشتم 
  .به وطن برگردد و تهیه خرجى هم با قرض کردن یا فروختن چیزى برایش ممکن نگردد

به درگاه  نیت زکات و با قصد قربت یعنى براى حصول تقرب زکات را باید بهـ  355مسئله 
  .خدا، یا براى اطاعت امر و فرمان او اداء نماید

  

  طرهزکات ف

بر هر کسى که وقت غروب شب عید فطر بالغ و عاقل و غنى باشد و بنده کسى ـ  356مسئله 
نباشد واجب است زکات فطره خود و هر کسى را که موقع غروب شب عید فطر از عائله و 

  .  او است بدهدخور نان

  .و بنا بر احتیاط هوشیارى شرط وجوب نیست

ال و مستثنیات دین و قرض نداشته باشد، باید زکات   اگر کسى بیشتر از مخارج سـ357مسئله 
  . فطره را بدهد

  .و الزم نیست که زیاده بر مخارج سال و دین و مستثنیات به مقدار زکات فطره هم داشته باشد

  کسى که سید و هاشمى است حرام است زکات فطره غیر سید را بگیرد، ولى ـ358مسئله 
  .طره خود را به سادات هاشمى و غیر سادات هاشمى بدهندتوانند زکات ف هاشم مى سادات و بنى

  زکات فطره باید از چیزى که قوت غالب مردم است اداء شود مثل گندم و جو و ـ359مسئله 
خرما و کشمش و برنج و شیر و احتیاط مستحب آن است که از گندم و جو و خرما و کشمش 

هد و بهتر این است که هر کدام از این بدهد و افضل این است که خرما و بعد از آن کشمش بد
  .کند و قیمت یکى از آنها را اگر بدهد کفایت مى. تر است بدهد اجناس را که به حال فقیر نافع

  مقدار فطره که از خود و به عدد هر نفرى از عائله باید داد یک من تبریز و ـ360مسئله 
  .لو استبیستوپنج مثقال و هیجده نخود کم است که تقریباً سه کی
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  وقتى که شخص با شرایطى که گفته شد وارد شب عید فطر شود واجب است فطره ـ361مسئله 
 عید وقت باشد را بدهد و تا غروب روز خور او در آن وقت مى خود و عائله خود و هر کس نان

  .آن باقى است

 و شهر احتیاط الزم آن است که با وجود مستحق در محل خود فطره را به محلـ  362مسئله 
  . دیگر نبرد

  . ولى اگر در آنجا مستحق نباشد جایز است آن را به شهرى که در آن مستحق هست ببرد

و بهتر این است که در جائى که فطره بر او واجب شده آن را بدهد اگر چه مال یا وطن او در شهر 
  .دیگر باشد

د و جایز نیست به کسى عشرى دهن    بهتر است زکات فطره را به فقراى شیعه اثنىـ363مسئله 
اگر چه جایز است به یکى از هشت مصرفى که سابقاً . کند بدهند که آن را صرف در معصیت مى

  . براى زکات سال گفته شد برسانند

  .کند فطره ندهند خوار و کسى که آشکارا معصیت مى و احتیاط واجب آن است که به شراب

  

  خمس

  :جب است خمس در هفت چیزوا

 آنچه با غوص یعنى فرو رفتن به -چهارم .  گنج- سوم .  معدن-دوم . نگ با کفار غنیمت ج- اول 
 زمینى که کافر ذمى آن را از مسلمان - ششم .  مال حالل مخلوط به حرام-پنجم . دریا بیرون آورند
 منافع معامله و کسب و صنعت زراعت بلکه کلیه فوائدى که عائد انسان -هفتم . خریدارى کند

  .ه منافع کسب نباشدشود اگر چ مى

فیروزه یا  یاقوت یا   هرگاه از معدن طال و نقره یا مس یا سرب یا آهن یا نفت یاـ364مسئله 
عقیق یا کبریت یا قیر یا نمک یا هر معدن دیگر چیزى استخراج نمایند باید خمس آن را بدهند به 

  .شرط آنکه به حد نصاب رسیده باشد

یاط در صورتى واجب است که اگر قیمت چیزى که از   خمس معدن بنا بر احتـ365مسئله 
بیستوچهار (معدن بیرون آورده قبل از کم کردن مخارج استخراج و تصفیه آن پانزده مثقال صیرفى 

زیاده بر این هر اندازه باشد  مثقال معمولى نقره باشد که خمس این مقدار و 105طال یا ) نخودى
  .واجب است
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که در زمین یا کوه یا دیوار یا در محل دیگر پنهان و ذخیره شده اى     طال و نقرهـ366مسئله 
  .باشد گنج گویند و مال کسى است که آن را یافته و واجب است خمس آن را بدهد

  اگر در زمینى که از دیگرى خریده گنجى پیدا کند و بداند که ملک فروشنده آن ـ367مسئله 
  . بدهدشود و خمسش را باید زمین نیست آن را مالک مى

  در صورتى خمس گنج واجب است که قبل از مخارجش به قدر نصاب باشد و ـ368مسئله 
باشد و   نصاب گنج پانزده مثقال صیرفى طال در طال و یکصدوپنج مثقال صیرفى نقره در نقره مى

  . چنانچه به این حد برسد خمس آن و هرچه زیادتر از آن است باید بدهد

ریا را غوص گویند و آنچه بیرون آورند از دریا مثل لؤلؤ و مرجان یا   فرو رفتن در دـ369مسئله 
  . جواهر دیگر

خمس آن و هرچه ى که قبل از مخارج بیرون آوردن آن به قیمت هیجده نخود طال باشد در صورت
  . بیشتر باشد واجب است

  .ولى اگر کمتر از هیجده نخود طال قیمت داشته باشد خمس ندارد

یمت مجموعى که از آب در چند مرتبه بیرون آورده به قدر نصاب باشد   اگر قـ370مسئله 
  .خمس آن را باید بدهد هرچند در هر مرتبه کمتر از نصاب باشد

نیست مخلوط حب آن معلوم   اگر مال حالل انسان به مال حرامى که مقدار و صاـ371مسئله 
  .شود باید خمس آن را بدهد تا حالل شود

 با عین زکات یا خمس مخلوط شده باشد و مقدار آن را نداند دادن خمس   اگر مالىـ372مسئله 
کافى نیست و حکم مالى را دارد که صاحب آن معین باشد و باید احتیاط کند و با حاکم شرع به 

  .تراضى و مصالحه ذمه خود را برى نماید

کند و   زراعت مىزمینى را که کافر ذمى از مسلمان بخرد چه زمینى باشد که در آنـ  373مسئله 
چه زمینى باشد که در آن خانه و منزل بنا شده یا زمین باغ یا دکان و غیر آنها باشد واجب است 

  .خمس آن را از عین آن زمین یا از مال دیگرش به عنوان قیمت بدهد

  منافع هر کسبى از تجارت و غیر تجارت که زیادتر از مخارج سال انسان و ـ374مسئله 
  . باید خمس آن را بدهنداش باشد  عائله
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  در هر فائده و منفعتى که به کسب هم حاصل نشده باشد مثل هبه و هدیه و جایزه ـ375مسئله 
و مالى که براى شخص وصیّت شده اگر زیادتر از مخارج سال باشد خمس آن واجب است بنا بر 

  .اقوى

ن ارث بردن از او را ندارد رسد از کسى که گما   مهریه زن و میراثى که به انسان مىـ376مسئله 
  . خمس دارد

  .ولى ارثى که مورد توقع بوده و گمان بردن از او را دارد خمس ندارد

سال زیاد خارج دهند چنانچه از م    مالى که بابت خمس یا زکات به مستحق مىـ377مسئله 
  .بیاید خمس دارد

 است زیادتى قیمت آن جزء   مالى که مقصود از آن تجارت و استفاده از ترقى قیمتـ378مسئله 
منافع است و اگر از مخارج سال زیاد آمد خمس آن را باید بدهد اگر فروش و گرفتن قیمت آن 

  . بعد از تمام شدن سال ممکن باشد

بلکه زیادى قیمت بر مالى ولو به ارث رسیده باشد و مالى که مقصود از آن تجارت نباشد و امثال 
  .آنها خمس دارد با شرط مذکور

اش در معاش و زندگى به    هر چه را شخص به مصرف آنچه که خود و عائلهـ379سئله م
نماید از خوراک و پوشاک و ظروف و اثاث   حسب شأن خود در سال حاجت دارد و صرف مى

نماید  ها و احسانى که به اشخاص به حسب حال خود مى منزل و مخارج دید و بازدید و مهمانى
کند از مخارج سال حساب  شود و اداء مى و کفاره و غیر اینها واجب مىو حقوقى که بر او به نذر 

اوالد و معالجه مرض خود و شود، و همچنین مخارج دیگر از قبیل مخارج عقد و عروسى  مى
  .کلى آنچه به حسب شأن خود در زندگى و معاش به آن حاجت داشته باشدعائله و به طور 

 دست آوردن منافع در سال الزم است و مصرف   مخارجى که براى کسب و بهـ380مسئله 
شود و خمس  شود مثل اجاره دکان و اجرت شاگرد و غیر آنها جزء مخارج سال حساب مى مى

  .ندارد

ت نجارى یا   اسباب و ابزارى که براى صنعت یا کسب الزم است مثل ابزار صنعـ381مسئله 
شود و باید اگر از مالى که خمس  ىنمچرخ خیاطى یا ترازو و غیر آنها جزء مخارج سال حساب 

گیرد آنها را تهیه کرده خمس آنها را بدهد ولى اگر هر یک از آنها بعد از دادن   به آن تعلق مى
  .تواند آن را از منفعت آن سال جبران کند  خمس آنها تلف شود یا آنکه از مال کم شود مى
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کند و در همان سال از منافع   اگر براى مخارج سالش مبلغى را سرمایه برداشت ـ382مسئله 
  .نداردکسبش آن را جبران نماید جایز است و خمس 

اگر در یک سال کسب او هیچ منفعتى نکند و در سال بعد منفعت کند مخارج سال ـ  383مسئله 
  .تواند از منفعت بعد کم نماید  پیش را نمى

 نموده پس اگر در   مخارج حج از مخارج سالى است که در آن شروع به مسافرتـ384مسئله 
بین سال مستطیع شد و از منافع کسب آن سال به حج رفت مخارج حج از مخارج سالش حساب 

  .شود و خمس ندارد و اگر نتوانست به حج برود تا سال بگذرد باید خمس منافع را بدهد مى

هاى پیش از سال    اگر از منافع چند سال مستطیع شود باید خمس منافع سالـ385مسئله 
  .ها را بدهد افرتمس

  

  دستور تقسیم خمس و مستحقین آن

  . شود   خمس به شش سهم تقسیم مىـ386مسئله 

سادات که در سفر دات و اطفال یتیم آنها و ابناءالسبیل سه سهم یعنى نصف آن را باید به فقراى سا
  . محتاج شده باشند اگر چه در وطنشان غنى باشند بدهند

باشد که در عصر غیبت باید به   اهللا تعالى فرجه مى   زمان عجّلو سه سهم دیگر مال حضرت امام
  .الشرایط بدهند یا به اذن او به مصرف برسانند مجتهد جامع

النفقه خود براى نفقه    احتیاط واجب این است که شخص خمس را به سید واجبـ387مسئله 
ثل مخارج عیال او واجبه مفقه واجب او ندهد ولى جایز است از باب خمس براى مخارج غیر ن

  .بدهد

النفقه شخصى باشد که نفقه او را ندهد یا از جهت نداشتن     اگر سید فقیرى واجبـ388مسئله 
  .توانند به آن خمس بدهند یا از روى معصیت اشخاص دیگر مى

  .  بنا بر احتیاط واجب به یک نفر سید بیشتر از مخارج یک سال خمس ندهندـ389مسئله 

اذن مجتهد اند بدون تو  مس را که سهم سادات است دهنده خمس مى  نصف خـ390مسئله 
الشرایط   الشرایط به مستحقین آن برساند، ولى احتیاط مستحب آن است که به مجتهد جامع  جامع

  .بدهد یا به اذن او به مصرف برساند
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  احکام خرید و فروش

فرمودند ) ع(ادق  در خرید و فروش واجب است یاد گرفتن احکام آن، حضرت صـ391مسئله 
بگیرد و اگر پیش از یاد گرفتن ام آن را یاد خواهد خرید و فروش کند، باید احک کسى که مى

  . افتد ناک به هالکت مى  هاى باطلۀ و شبهه احکام آن خرید و فروش کند، به واسطه معامله

  : و چهار چیز مستحب است

  . هاى مسلمان فرق نگذارد   در قیمت جنس بین مشترى- اول 

  . گیرى نکند   در قیمت جنس سخت-وم د

  . خرد کمتر بگیرد  فروشد زیادتر بدهد و آنچه را که مى   چیزى را که مى- سوم 

به هم بزند، پشیمان شود و از او تقاضا کند که معامله را  کسى که با او معامله کرده، اگر -چهارم 
  .براى به هم زدن معامله حاضر شود

اى که کرده صحیح است یا    مسئله ندانستن شک کند که معامله  اگر انسان از جهتـ392مسئله 
  .تواند در مالى که گرفته تصرف نماید باطل، نمى

  کسى که مال ندارد و مخارجى مثل خرج زن و بچه بر او واجب است باید کسب ـ393مسئله 
  . کند

ن مستحب کردسعت دادن به عیاالت و دستگیرى از فقرا کسب و براى کارهاى مستحب مانند و
  .است

  

  معامالت مکروه

  :   عمده معامالت مکروه از این قرار استـ394مسئله 

  .  ملک فروشى مگر آنکه با آن پول ملک دیگرى بخرد- اول 

  .  قصابى-دوم 

  .  کفن فروشى- سوم 

  .  معامله با مردان پست- چهارم

  .  معامله بین اذان صبح و اول آفتاب-پنجم 

  . ید و فروش گندم و جو و مانند اینها قرار دهد آنکه کار خود را خر- ششم 

  .خواهد بخرد، داخل معامله او شود   براى خریدن جنسى که دیگرى مى- هفتم 
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  معامالت حرام

از اعیان نجسه ز است مثل خرید و فروش بعضى اش چند چی   معامالت باطله عمدهـ395مسئله 
 و خرید و فروش چیزى که مالیت -مانند میتۀ و خوک و شراب، و خرید و فروش مال غصبى 

  . و تفصیل اینها در مسائل آتیه خواهد آمد-ندارد 

  : و معامالت حرام سه است

  .  معامله چیزى که منافع معمولى آن فقط کار حرام است مانند اسباب قمار- اول 

  . اى که در آن ربا باشد   معامله-دوم 

رتى که آن چیز معلوم نباشد و فروشنده  فروش جنسى که با چیز دیگر مخلوط است، در صو-سوم 
و این عمل را غش . هم به خریدار نگوید، مثل فروختن روغنى که آن را با پیه مخلوط کرده است

  . گویند مى

از ما نیست کسى که در معامله با مسلمانان غش کند یا به آنان ضرر : فرمودند) ص(پیغمبر اکرم
رادر مسلمان خود غش کند، خداوند برکت روزى او را بزند یا تقلب و حیله نماید و هر که با ب

  .کند  بندد و او را به خودش واگذار مى برد و راه معاش او را مى مى

 ولى ;  فروختن چیز پاکى که نجس شده و آب کشیدن آن ممکن است اشکال نداردـ396مسئله 
خواهد  ى که مىاگر مشترى آن چیز را براى کارى بخواهد که شرطش پاک بودن است مثل خوراک

  .آن را بخورد باید فروشنده نجس بودن آن را به او بگوید

.   اگر چیز پاکى مانند روغن و نفت که آب کشیدن آن ممکن نیست نجس شودـ397مسئله 
 را براى خوردن چنانچه آن را براى کارى بخواهد که شرطش پاک بودن است مثالً روغن نجس

  . ترى بگویدبخواهند باید نجس بودن آن را به مش

و اگر براى کارى بخواهند که شرطش پاک بودن نیست مثالً بخواهند نفت نجس را بسوزانند الزم 
نیست نجس بودن آن را بگویند و در هر دو صورت فروش آن به فرض شرایط صحت معامله 

  .اشکال ندارد

ست دارد   خرید و فروش دواهاى نجس اگر منفعت محلله که مشروط به طهارت نیـ398مسئله 
  .جایز است و صحیح و الّا فاسد است

  .ر پول را براى ظرف آن یا براى زحمت دوافروش بدهند اشکال نداردولى اگ
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  خرید و فروش روغن و دواهاى روان و عطرهایى که از ممالک غیراسالمى ـ399مسئله 
د از جان دادن ولى روغنى را که از حیوان بع. آورند اگر شک در نجاست آن باشد اشکال ندارد مى

 چنانچه در شهر کفار از دست کافر بگیرند و از حیوانى باشد که اگر رگ آن را ببرند ;گیرند آن مى
  .باشد  کند، نجس است و معامله آن باطل مى  خون از آن جستن مى

  اگر روباه و مانند آن را به غیر دستورى که در شرع معین شده کشته باشند یا ـ400مسئله 
  .شد، خرید و فروش پوست آن حرام و معامله آن باطل استخودش مرده با

آورند باطل     خرید و فروش گوشت و پیه و چرمى که از ممالک غیراسالمى مىـ401مسئله 
است و همچنین اگر از دست کافر بگیرند ولى اگر انسان بداند که آنها از حیوانى است که به 

  .دل نداردستور شرع کشته شده، خرید و فروشش اشکا

  خرید و فروش گوشت و پیه و چرمى که از دست مسلمانان در بازار اسالم گرفته ـ402مسئله 
ولى اگر انسان بداند که مسلمانان آن را از دست کافر گرفته و تحقیق نکرده که . شود اشکال ندارد

  .از حیوانى است که به دستور شرع کشته شده یا نه، خریدن آن حرام و معامله آن باطل است

  .  خرید و فروش مسکرات حرام و معامله آنها باطل استـ403مسئله 

  .سکرات مستحدثه که منفعت مقصوده از آنها غیر شرب استمگر م

  فروختن مال غصبى باطل است و فروشنده باید پولى را که از خریدار گرفته به او ـ404مسئله 
  .برگرداند

جنس را ندهد و جداً قصد معامله داشته   اگر خریدار قصدش این باشد که پول ـ405مسئله 
  .تواند معامله را به هم بزند  باشد معامله صحیح است، ولى فروشنده خیار فسخ دارد و مى

  اگر خریدار قصدش این باشد که پول جنس را بعداً از حرام بدهد، معامله صحیح ـ406مسئله 
و اگر از حرام بدهد دینش ساقط . ولى مقدارى را که بدهکار است باید از مال حالل بدهد. است
  .شود نمى

  خرید و فروش آالت لهو که منافع آن مختص در لهو است مثل تار و ساز حتى ـ407مسئله 
  .سازهاى کوچک حرام است

شود استفاده حالل از آن ببرند به قصد این بفروشند که آن را     اگر چیزى را که مىـ408مسئله 
  . را بفروشد که شراب از آن تهیه نمایند، معامله آن اشکال ندارددر حرام مصرف کنند، مثالً انگور
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  خرید و فروش مجسمه حرام نیست و همچنین خرید و فروش صابونى که روى ـ409مسئله 
  .آن مجسمه دارد اگر چه مقصود معامله صابون و مجسمه هر دو باشد

 باطل تهیه شده باطل است و   خرید و فروش چیزى که از قمار یا دزدى یا از معاملهـ410مسئله 
  .تصرف در آن حرام است و اگر کسى آن را بخرد باید به صاحب اصلیش برگرداند

  اگر روغنى را که با پیه مخلوط است بفروشد چنانچه آن را معین کند مثالً بگوید ـ411مسئله 
و پولى که باشد  فروشم معامله به مقدار پیهى که در آن است باطل مى این یک من روغن را مى

تواند معامله روغن  فروشنده براى پیه آن گرفته مال مشترى و پیه مال فروشنده است و مشترى مى
خالصى را هم که در آن است به هم بزند ولى اگر آن را معین نکند بلکه یک من روغن بفروشد 

ص مطالبه تواند آن روغن را پس بدهد و روغن خال بعد روغنى که پیه دارد بدهد، مشترى فقط مى
  .نماید

فروشد به زیادتر از همان جنس    اگر مقدارى از جنسى را که با وزن یا پیمانه مىـ412مسئله 
  . بفروشد، مثالً یک من گندم را به یک من و نیم گندم بفروشد، ربا و حرام است

بلکه اگر یکى از دو جنس سالم و دیگرى معیوب یا جنس یکى خوب و جنس دیگرى بد باشد یا 
دهد بگیرد باز هم ربا و حرام   یکدیگر تفاوت قیمت داشته باشند چنانچه بیشتر از مقدارى که مىبا

پس اگر مس درست را بدهد و بیشتر از آن، مس شکسته بگیرد یا برنج صدرى را بدهد و . است
و بیشتر از آن، برنج گرده بگیرد یا طالى ساخته را بدهد و بیشتر از آن طالى نساخته بگیرد ربا 

  .باشد  حرام مى

فروشد مثالً یک من  گیرد غیر از جنسى باشد که مى    اگر چیزى را که اضافه مىـ413مسئله 
  . گندم را به یک من گندم و یک قران پول بفروشد ربا و حرام است

بلکه اگر چیزى زیادتر نگیرد ولى شرط کند که خریدار کارى براى او انجام دهد باز هم ربا و حرام 
  . بنا بر احتیاط غیر لزومى.باشد مى

فروشد چیزى عالوه کند مثالً یک من گندم و یک    اگر کسى که مقدار کمتر را مىـ414مسئله 
  . دستمال را به یک من و نیم گندم بفروشد، اشکال ندارد

دستمال را به یک  مثالً یک من گندم و یک و همچنین است اگر از هر دو طرف چیزى زیاد کنند
  .م و یک دستمال بفروشدمن و نیم گند
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فروشند یا چیزى را که مثل گردو،    اگر چیزى را که مثل پارچه با متر و ذرع مىـ415مسئله 
مرغ بدهد و یازده تا   و زیادتر بگیرد مثالً ده تا تخم. کنند بفروشد  مرغ با شماره معامله مى تخم

  .بگیرد اشکال ندارد

فروشند و در بعضى از شهرها  با وزن یا پیمانه مى  جنسى را که در بعضى از شهرها ـ416مسئله 
کنند، باید در معامله آن جنس زیادى نگیرند در شهرهایى که با پیمانه معامله  با شماره معامله مى

  .کنند مى

گیرد از یک جنس نباشد زیادى   فروشد و عوضى را که مى   اگر چیزى را که مىـ417مسئله 
  . برنج بفروشد و دو من گندم بگیرد معامله صحیح استگرفتن اشکال ندارد، پس اگر یک من

گیرد از یک چیز عمل آمده باشند،   فروشد و عوضى را که مى   اگر جنسى را که مىـ418مسئله 
باید در معامله زیادى نگیرد، پس اگر یک من روغن بفروشد و در عوض آن یک من و نیم پنیر 

 که اگر میوه رسیده را با میوه نارس معامله کند و احتیاط الزم آن است. بگیرد ربا و حرام است
  .زیادى نگیرد

شوند پس اگر یک من گندم بدهد و یک     جو و گندم در ربا یک جنس حساب مىـ419مسئله 
بلکه اگر مثالً ده من جو بخرد که سر خرمن ده من . من و پنج سیر جو بگیرد، ربا و حرام است

دهد مثل آن است که زیادى گرفته و   مىد از مدتى گندم را چون جو را نقد گرفته و بع. گندم بدهد
  .باشد  حرام مى

  .  هر چیز که مکیل و موزون نباشد رباى معاملى در آن نیست چنانچه نقداً بفروشندـ420مسئله 

و نیز زن و شوهر و پدر و فرزند .   اگر مسلمان از کافرى ربا بگیرد اشکال نداردـ421مسئله 
  .ر ربا بگیرندتوانند از یکدیگ مى

  

  شرایط فروشنده و خریدار

  :   براى فروشنده و خریدار شش چیز شرط استـ422مسئله 

  .  آنکه بالغ باشند- اول 

  .  آنکه عاقل باشند-دوم 

  .  سفیه نباشند یعنى مال خود را در کارهاى بیهوده مصرف نکنند- سوم 
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ى بگوید مال خود را فروختم  قصد خرید و فروش داشته باشند پس اگر مثالً به شوخ-چهارم 
  . معامله باطل است

  .  آنکه مجبور و مکره نباشند-پنجم 

  .دهند مالک باشند و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد   جنس و عوضى را که مى- ششم 

ه   معامله با بچه نابالغ باطل است، اما اگر پدر یا جد آن بچه به او اجازه داده باشند کـ423مسئله 
معامله کند معامله صحیح است و همچنین اگر طفل وسیله باشد که پول را به فروشنده بدهد و 

پول را به فروشنده برساند چون واقعاً دو  خریدار بدهد و جنس را به خریدار برساند یا جنس را به
ن داشته اند معامله صحیح است، ولى باید فروشنده و خریدار یقی نفر بالغ با یکدیگر معامله کرده

رساند، یا خود صاحب پول اذن داده باشد که پول  باشند که طفل جنس و پول را به صاحب آن مى
  .را بردار و جنس را بده بچه بیاورد که در این صورت نیز معامله صحیح است

  اگر از بچه نابالغ چیزى بخرد یا چیزى به او بفروشد چنانچه جنس یا پول مال بچه ـ424مسئله 
و اگر . ید جنس یا پولى را که گرفته به صاحب آن برساند یا از صاحبش رضایت بخواهدنباشد با

اى ندارد باید چیزى را که گرفته از طرف  شناسد و براى شناختن او هم وسیله صاحب آن را نمى
  .صاحبش صدقه بدهد، و اگر مال خود بچه باشد باید بولى او بدهد

زه او بفروشد در صورتى که صاحب مال به فروش آن   اگر مال کسى را بدون اجاـ425مسئله 
  .راضى نشود و اجازه نکند معامله باطل است

  اگر مالى را که غصب کرده بفروشد و بعد از فروش صاحب مال معامله را براى ـ426مسئله 
هاى آن از موقع معامله ملک مشترى و   خودش اجازه دهد معامله صحیح است و مال و منفعت

  .هاى آن از موقع معامله ملک صاحب مال است مشترى داده و منفعتعوضى را که 

  اگر مالى را غصب کند و بفروشد به قصد اینکه پول آن مال خودش باشد، در ـ427مسئله 
براى خودش یا براى کسى د معامله باطل است، و اگر صورتى که صاحب مال معامله را اجازه نکن

  .مله صحیح استکه مال را غصب کرده اجازه نماید معا

توانند مال طفل را    پدر و جد پدرى طفل و نیز وصىّ پدر و وصىّ جد پدرى مىـ428مسئله 
  .تواند مال دیوانه یا طفل یتیم یا مال کسى را که غائب است بفروشد  مجتهد عادل هم مى. بفروشند

  : گیرند چهار شرط دارد    جنس و چیزى را که در عوض آن مىـ429مسئله 
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 بتوانند آن را تحویل دهند -دوم . دار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد مق-اول 
بنابراین فروختن اسبى که فرار کرده صحیح نیست، ولى اگر اسبى که فرار کرده با چیزى که 

  . تواند تحویل دهد مثالً با یک فرش بفروشد اگر چه آن اسب پیدا نشود معامله صحیح است مى

 خصوصیاتى را که در جنس و عوض هست و به واسطه آنها میل مردم به معامله فرق - سوم 
  . کند معین نمایند مى

را بفروشد ساله خانه   را بفروشد نه منفعت آن را پس اگر مثالً منفعت یک خود جنس-چهارم 
شى را صحیح نیست، ولى چنانچه خریدار به جاى پول، منفعت ملک خود را بدهد مثالً عوض فر

و اما مالى که نزد . ساله خانه خود را به او واگذار کند اشکال ندارد  خرد منفعت یک  که از کسى مى
شود و مشترى با جهل خیار فسخ  کسى گرو است فروختن آن صحیح است و از گرو خارج نمى

  .دارد

مله باطل معامعامله نباشد   اگر یکى از شرطهایى که در مسائل گذشته گفته شد در ـ430مسئله 
نظر از معامله راضى باشند که در مال یکدیگر  ولى چنانچه خریدار و فروشنده با صرف. است

  .تصرف کنند تصرف آنها اشکال ندارد

  در خرید و فروش الزم نیست صیغه عربى بخوانند پس اگر فروشنده به فارسى ـ431مسئله 
ولى . قبول کردم معامله صحیح استبگوید این مال را در عوض این پول فروختم و مشترى بگوید 

 دو جمله مقصودشان خرید و خریدار و فروشنده باید قصد انشاء داشته باشند یعنى به گفتن این
  .فروش باشد

  اگر در موقع معامله صیغه نخوانند ولى فروشنده در مقابل مالى که از خریدار ـ432مسئله 
ین قصد که مالش باشد و خریدار هم پولى را به گیرد مال خود را ملک او کند و او بگیرد به هم مى

  .فروشنده بدهد که مالش باشد معامله صحیح است

اى که گل آن ریخته و دانه بسته، پیش از چیدن، صحیح است و نیز     فروش میوهـ433مسئله 
  .کال نداردفروختن غوره بر درخت اش

ا که سالى چند مرتبه چیده ها و مانند اینه   فروختن خیار و بادمجان و سبزىـ434مسئله 
شود در صورتى که ظاهر و نمایان شده باشد و معین کنند که مشترى در سال چند دفعه آن را  مى

  .بچیند اشکال ندارد



٨٥ احکام

  اگر خوشه گندم و جو را بعد از دانه بستن به چیزى غیر گندم و جو بفروشد ـ435مسئله 
  .اشکال ندارد

توانند جنس و پول  مى خریدار و فروشنده بعد از معامله ر جنسى را نقد بفروشد  اگـ436مسئله 
  . را از یکدیگر مطالبه نموده و تحویل بگیرند

و تحویل دادن خانه و زمین و مانند اینها به این است که آن را در اختیار خریدار بگذارند که بتواند 
طورى آن را در اختیار در آن تصرف کند و تحویل دادن فرش و لباس و مانند اینها به این است که 

  .خریدار بگذارند که اگر بخواهد آن را به جاى دیگر ببرد فروشنده جلوگیرى نکند

  در معامله نسیه باید مدت کامالً معلوم باشد پس اگر جنسى را بفروشد که سر ـ437مسئله 
  .خرمن پول آن را بگیرد چون مدت را کامالً معین نکرده معامله باطل است

تواند طلب خود را از خریدار   در معامله نسیه پیش از تمام شدن مدت، انسان نمى  ـ438مسئله 
تواند پیش از تمام   ولى اگر خریدار بمیرد و از خودش مال داشته باشد فروشنده مى. مطالبه نماید

  .یدشدن مدت، طلبى را که دارد از ورثه او مطالبه نما

تواند طلب خود را از خریدار  دت انسان مى  در معامله نسیه بعد از تمام شدن مـ439مسئله 
  .مطالبه نماید ولى اگر نتواند بپردازد باید او را مهلت دهد

  در معامله نسیه اگر مثالً بعد از گذشتن نصف مدت مقدارى از طلب خود را کم ـ440مسئله 
  .کند و بقیه را بگیرد اشکال ندارد

را تحویل جنس  بدهد که بعد از مدتى   معامله سلف آن است که مشترى پول راـ441مسئله 
دهم که مثالً بعد از شش ماه فالن جنس را بگیرم و فروشنده   بگیرد و اگر بگوید این پول را مى

بگوید قبول کردم، یا فروشنده پول را بگیرد و بگوید فالن جنس را فروختم که بعد از شش ماه 
  .تحویل بدهم معامله صحیح است

ا سلف بفروشد و عوض آن، جنس دیگر یا پول بگیرد معامله صحیح   اگر جنسى رـ442مسئله 
  .است

   :  معامله سلف شش شرط داردـ443مسئله 

ولى دقت زیاد هم . کند معین نمایند  خصوصیاتى را که قیمت جنس به واسطه آنها فرق مى- اول 
  . قدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافى است الزم نیست همین



٨٦ احکام

یش از آنکه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند خریدار تمام قیمت را بدهد یا به مقدار  پ-دوم 
پول جنس از فروشنده طلبکار باشد و طلب خود را عوض جنس حساب کند چنانچه مدت طلب 
سر آمده باشد و او قبول نماید، و در صورتى که مقدارى از قیمت آن را بدهد اگر چه معامله به آن 

  . تواند معامله آن مقدار را هم به هم بزند   است، ولى فروشنده مىمقدار صحیح

دهم چون    مدت را کامالً معین کنند، و اگر مثالً بگوید تا اول خرمن جنس را تحویل مى- سوم 
  .مدت کامالً معلوم نشده معامله باطل است

و فروشنده  وقتى را براى تحویل جنس معین کنند که در آن وقت جنس کمیاب نباشد - چهارم 
  . بتواند آن را تحویل بدهد

جنس معلوم هاى آنان جاى تحویل  ولى اگر از حرف. ن کنند جاى تحویل جنس را معی-پنجم 
  . باشد الزم نیست اسم آنجا را ببرند

کنند اگر سلف  و جنسى را که معموالً با دیدن معامله مى.  وزن یا پیمانه آن را معین کنند-ششم 
مرغ تفاوت افراد آن به قدرى کم  ولى باید مثل بعضى از اقسام گردو و تخم. ردبفروشند اشکال ندا

  .باشد که مردم به آن اهمیت ندهند

تواند جنسى را که سلف خریده پیش از تمام شدن مدت بفروشد و بعد    انسان نمىـ444مسئله 
ولى فروختن غله از تمام شدن مدت اگر چه آن را تحویل نگرفته باشد فروختن آن اشکال ندارد، 

  .شود پیش از تحویل گرفتن آن مکروه است مانند گندم و جو و هر چه با وزن یا پیمانه معامله مى

  در معامله سلف اگر فروشنده جنسى را که قرارداد کرده بدهد مشترى باید قبول ـ445مسئله 
س حساب شود کند و نیز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشتند بدهد و طورى باشد که از همان جن

  .مشترى باید قبول نماید

تر از جنسى باشد که قرارداد کرده مشترى  دهد پست   اگر جنسى را که فروشنده مىـ446مسئله 
  .تواند قبول نکند مى

  اگر به جاى جنسى که قرارداد کرده جنس دیگرى بدهد و مشترى راضى شود ـ447مسئله 
  .اشکال ندارد

ف فروخته در موقعى که باید آن را تحویل دهد نایاب شود و   اگر جنسى را که سلـ448مسئله 
را به هم بزند و چیزى را که تواند صبر کند تا تهیه نماید یا معامله   مىنتواند آن را تهیه کند مشترى 

  .داده پس بگیرد



٨٧ احکام

  اگر جنسى را بفروشد و قرار بگذارد که بعد از مدتى تحویل دهد و پول آن را هم ـ449مسئله 
  . مدتى بگیرد معامله باطل استبعد از

گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت    حق به هم زدن معامله را خیار مىـ450مسئله 
  .توانند معامله را به هم بزنند مى

  .گویند مى از مجلس معامله متفرق نشده باشند و این خیار را خیار مجلس  آنکه- اول 

  ).نخیار غب( آنکه مغبون شده باشند -دوم 

 در معامله قرارداد کنند که تا مدت معینى هر دو یا یکى از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند - سوم 
  ).خیار شرط(

 فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طورى کند که قیمت - چهارم 
  ).خیار تدلیس(مال در نظر مردم زیاد شود 

دهد طور  مىار شرط کند که کارى انجام دهد یا شرط کند مالى را که ده یا خرید فروشن-پنجم 
تواند معامله را به هم بزند  مخصوصى باشد و به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگرى مى

  ).خیار تخلف شرط(

  ).خیار عیب( در جنس یا در عوض آن عیبى باشد - ششم 

ته مال دیگرى است مشاعاً که اگر صاحب آن  معلوم شود که مقدارى از جنسى را که فروخ-هفتم 
.  را از فروشنده بگیردتواند معامله را به هم بزند یا پول آن مقدار  به معامله راضى نشود، خریدار مى

خریدار داده مال دیگرى است مشاعاً و صاحب و نیز اگر معلوم شود که مقدارى از عوضى را که 
را به هم بزند یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد تواند معامله   آن راضى نشود، فروشنده مى

  ).خیار شرکت و تبعض صفقه(

 فروشنده خصوصیات جنس معینى را که مشترى ندیده به او بگوید بعد معلوم شود طورى - هشتم 
 تواند معامله را به هم بزند، و نیز اگر مشترى که گفته نبوده است، که در این صورت مشترى مى

معلوم شود طورى که گفته نبوده است دهد بگوید بعد  عینى را که مىخصوصیات عوض م
  ).خیار رؤیت(تواند معامله را به هم بزند  فروشنده مى

 مشترى پول جنسى را که نقد خریده تا سه روز ندهد که اگر مشترى شرط نکرده باشد که -نهم 
  ).خیار تأخیر(ند تواند معامله را به هم بز  دادن پول را تأخیر بیندازد فروشنده مى



٨٨ احکام

تواند معامله را به هم بزند و اگر در عوض حیوانى   حیوانى را خریده باشد که تا سه روز مى-دهم 
خیار (تواند معامله را به هم بزند  که خریده حیوان دیگرى داده باشد فروشنده هم تا سه روز مى

  ).حیوان

ثالً اسبى را که فروخته فرار نماید که  فروشنده نتواند جنسى را که فروخته تحویل دهد م- یازدهم 
  ).خیار تعذر تسلیم(تواند معامله را به هم بزند  در این صورت مشترى مى

و فروشند    در معامله بیع شرط، که مثالً خانه هزار تومانى را به دویست تومان مىـ451مسئله 
به هم بزند در صورتى که  گذارند که اگر فروشنده سر مدت پول را بدهد بتواند معامله را قرار مى

  .خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشند معامله صحیح است

  در معامله بیع شرط اگر چه فروشنده اطمینان داشته باشد که هرگاه سر مدت پول ـ452مسئله 
دهد معامله صحیح است، ولى اگر سر مدت پول را ندهد حق  را ندهد خریدار ملک را به او مى

تواند ملک  د ملک را از خریدار مطالبه کند و اگر سر مدت پول را ندهد و خریدار بمیرد نمىندار
  .را از ورثه او مطالبه نماید

  اگر فروشنده قیمت خرید جنس را به مشترى بگوید باید تمام چیزهایى را که به ـ453مسئله 
مت یا به کمتر از آن بفروشد شود بگوید اگر چه به همان قی واسطه آنها قیمت مال کم یا زیاد مى

  .مثالً باید بگوید که آن را نقد خریده است یا نسیه

  اگر انسان جنسى را به کسى بدهد و بگوید این جنس را به این قیمت به تو ـ454مسئله 
فروختم و او بگوید قبول کردم یا به قصد فروختن، جنس را بدهد و او هم به قصد خریدن بگیرد 

ولى اگر فقط قیمت جنس را معین کند و . آن قیمت بفروشد مال خود اوستهر چه زیادتر از 
بگوید این جنس را به این قیمت بفروش و هر چه زیادتر فروختى مال خودت باشد هر چه زیادتر 

تواند مزد زحمت و کار خود را  از آن قیمت بفروشد مال صاحب مال است و فروشنده فقط مى
  .بگیرد

معصیت کرده است فروشد و به جاى آن گوشت ماده بدهد گوشت نر ب  اگر قصاب ـ455مسئله 
تواند معامله را به   فروشم مشترى مى پس اگر گوشت را معین کرده و گفته این گوشت نر را مى

هم بزند و اگر معین نکرده و مشترى به گوشتى که گرفته راضى نشود قصاب باید گوشت نر به او 
  .بدهد



٨٩ احکام

اى  خواهم که رنگ آن نرود و بزاز پارچه  اى مى پارچه:  بزاز بگوید  اگر مشترى بهـ456مسئله 
  .تواند معامله را به هم بزند بفروشد که رنگ آن برود مشترى مى

  .  قسم خوردن در معامله، اگر راست باشد مکروه و اگر دروغ باشد حرام استـ457مسئله 

  

  احکام صلح

 کند که مقدارى از مال یا منفعت مال صلح آن است که انسان با دیگرى سازشـ  458مسئله 
از مال یا منفعت خود را ملک او کند، یا از طلب یا حق خود بگذرد که او هم در عوض مقدارى 

بلکه اگر بدون آنکه عوض . بگذردمال خود را به او واگذار نماید، یا از طلب یا حقى که دارد 
ار کند یا از طلب یا حق خود بگذرد باز بگیرد مقدارى از مال یا منفعت مال خود را به کسى واگذ

  .هم صلح صحیح است

کنند، باید بالغ و عاقل باشند و کسى    دو نفرى که چیزى را به یکدیگر صلح مىـ459مسئله 
  .آنها را مجبور نکرده باشد و قصد صلح داشته باشند

همانند با هم بف نیست صیغه صلح را به عربى بخوانند بلکه با هر لفظى که   الزمـ460مسئله 
  .اند صحیح است  صلح و سازش کرده

  اگر کسى بخواهد طلب یا حق خود را به دیگرى صلح کند در صورتى صحیح ـ461مسئله 
  .است که او قبول نماید، ولى اگر بخواهد از طلب یا حق خود بگذرد قبول کردن او الزم نیست

به مقدار گیرد چنانچه طلب خود را   اگر از کسى طلبى دارد که باید بعد از مدتى بـ462مسئله 
گذشت کند و بقیه را نقد کمترى صلح کند و مقصودش این باشد که از مقدارى از طلب خود 

  .بگیرد اشکال ندارد

توانند صلح را به هم    اگر دو نفر چیزى را با هم صلح کنند، با رضایت یکدیگر مىـ463مسئله 
و یا یکى از آنان حق به هم زدن معامله را قرار داده و نیز اگر در ضمن معامله براى هر د. بزنند

  .تواند صلح را به هم بزند باشند کسى که آن حق را دارد مى

  

  احکام اجاره

کند باید مکلف و عاقل باشند و به  اجاره دهنده و کسى که چیزى را اجاره مىـ  464مسئله 
حق تصرف داشته باشند، پس سفیهى اختیار خودشان اجاره را انجام دهند و نیز باید در مال خود 



٩٠ احکام

کند چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید اگر  که مال خود را در کارهاى بیهوده مصرف مى
  .چیزى را اجاره کند یا اجاره دهد صحیح نیست

  اگر ولى یا قیم بچه مال او را اجاره دهد، یا خود او را اجیر دیگرى نماید اشکال ـ465مسئله 
 مقدارى از زمان بالغ شدن او را جزء مدت اجاره قرار دهد، بعد از آنکه بچه بالغ شد اما اگر. ندارد
  .تواند بقیه اجاره را به هم بزند یعنى اجازه ندهد در این صورت اجاره صحیح نیست مى

شود اجیر کرد و کسى که به    بچه صغیرى را که ولى ندارد بدون اجازه مجتهد نمىـ466مسئله 
  .او را اجیر نمایدتواند از مؤمن که عادل باشد اجازه بگیرد و   دارد مىتهد دسترسى نمج

  در اجاره الزم نیست صیغه عربى خوانده شود، بلکه اگر مالک به کسى بگوید ملک ـ467مسئله 
و نیز اگر حرفى نزنند ولى . خود را به تو اجاره دادم و او بگوید قبول کردم اجاره صحیح است

لک را اجاره دهد آن را به مستأجر واگذار کند و او هم به قصد اجاره کردن مالک به قصد اینکه م
  .باشد بگیرد اجاره صحیح مى

  اگر انسان براى انجام عملى اجیر شود همین که مشغول آن عمل شد اجاره صحیح ـ468مسئله 
  .است و خواندن صیغه اجاره الزم نیست

تفاده کنند اجیر شود و الزم نیست از شوهر تواند براى آنکه از شیرش اس   زن مىـ469مسئله 
تواند  خود اجازه بگیرد، ولى اگر به واسطه شیر دادن حق شوهر از بین برود بدون اجازه او نمى

  .اجیر شود بنا بر احتیاط

  : دهند سه شرط دارد اى که مال را براى آن اجاره مى  ستفاده  اـ470مسئله 

دادن دکان براى شراب فروشى و کرایه دادن حیوان براى  آنکه حالل باشد بنابراین اجاره - اول 
  . حمل و نقل شراب باطل است

اى را که مستأجر باید ببرد معین  دهند چند استفاده دارد استفاده  اگر چیزى را که اجاره مى- دوم 
ه  باید در موقع اجار;دهند برد اجاره مى دهد و بار مى نمایند، مثالً اگر حیوانى را که سوارى مى

  . هاى آن معین کنند سوارى یا باربرى آن، مال مستأجر است یا همه استفاده

 مدت استفاده را معین نمایند و اگر مدت معلوم نباشد ولى عمل را معین کنند مثالً با خیاط -سوم 
  .قرار بگذارند که لباس معینى را به طور مخصوصى بدوزد کافى است



٩١ احکام

کنند و معلوم نیست که چقدر در آن  ار در آن منزل مىاى را که غریب و زو   خانهـ471مسئله 
ده از مانند، اگر قرار بگذارند که مثالً شبى یک تومان بدهند و صاحب خانه راضى شود، استفا مى

  . آن خانه اشکال ندارد

نامند و چنانچه در حین معامله بنا بگذارند تا هر وقت استفاده   و این معامله را اباحه به عوض مى
  .تواند او را بیرون کند  خواهد بماند نمىکنند ب

  اگر چیزى را که اجاره کرده از بین برود چنانچه در نگهدارى آن کوتاهى نکرده و ـ472مسئله 
اى را که به خیاط   و نیز اگر مثالً پارچه. روى ننموده ضامن نیست در استفاده بردن از آن هم زیاده

نگهدارى آن هم کوتاهى نکرده باشد، الزم  نکرده و در قصیرداده از بین برود در صورتى که خیاط ت
  .نیست عوض آن را بدهد

در صورتى که تجاوز از .   چیزى را که صنعتگر گرفته اگر ضایع کند ضامن استـ473مسئله 
  .حد ما ذون نموده، والّا ضامن نیست

  

  احکام حواله

بگیرد و طلبکار را از دیگرى دهد که طلب خود   اگر انسان طلبکار خود را حواله بـ474مسئله 
شود و دیگر  قبول نماید بعد از آنکه حواله درست شد کسى که به او حواله شده بدهکار مى

  .تواندطلبى را که دارد از بدهکار اولى مطالبه نماید طلبکار نمى

  بدهکار و طلبکار و کسى که سر او حواله شده باید مکلف و عاقل باشند و کسى ـ475مسئله 
را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند یعنى مال خود را در کارهاى بیهوده مصرف آنان 
  .نکنند

  حواله دادن بر سر کسى که بدهکار نیست در صورتى صحیح است که او قبول ـ476مسئله 
  .نماید

د توانن دهنده و کسى که به او حواله شده نمى   بعد از آنکه حواله درست شد حوالهـ477مسئله 
حواله را به هم بزنند و هرگاه کسى که به او حواله شده در موقع حواله فقیر نباشد اگر چه بعداً 

 فقیر باشد تواند حواله را به هم بزند و همچنین است اگر موقع حواله فقیر شود طلبکار هم نمى
آن وقت مالدار نداند که فقیر است و بعد بفهمد اگر چه در ولى طلبکار بداند که فقیر است اما اگر 

  .دهنده بگیرد  تواند حواله را به هم بزند و طلب خود را از حواله شده باشد طلبکار مى



٩٢ احکام

  اگر بدهکار و طلبکار و کسى که به او حواله شده یا یکى از آنان براى خود حق به ـ478مسئله 
  .م بزنندتوانند حواله را به ه  اند مى هم زدن حواله را قرار دهند مطابق قرارى که گذاشته

  

  احکام رهن

  رهن آن است که بدهکار مقدارى مال نزد طلبکار بگذارد که اگر طلب او را ندهد ـ479مسئله 
  .طلبش را از آن مال به دست آورد

قدر که بدهکار مال خود را به قصد گرو    در رهن الزم نیست صیغه بخوانند همینـ480مسئله 
  .رد رهن صحیح استبه طلبکار بدهد و طلبکار به این قصد بگی

گیرد باید هر دو مکلف و عاقل باشند و    گرو دهنده و کسى که مال را گرو مىـ481مسئله 
کسى آنان را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند یعنى مال خود را در کارهاى بیهوده مصرف 

  .نکنند

  .  در آن تصرف کندتواند گرو بگذارد که شرعاً بتواند   انسان مالى را مىـ482مسئله 

  .و اگر مال کس دیگر را گرو بگذارد در صورتى صحیح است که صاحب مال اذن بدهد

گذارند باید خرید و فروش آن صحیح باشد، پس اگر شراب    چیزى را که گرو مىـ483مسئله 
  .و مانند آن را گرو بگذارند درست نیست

  .ى است که آن را گرو گذاشتهگذارند مال کس    منافع چیزى را که گرو مىـ484مسئله 

تواند مالى را که گرو گذاشته شده بدون اجازه بدهکار ملک کسى کند    طلبکار نمىـ485مسئله 
و گرو گیرنده بگوید راضى ولى اگر صاحب مال آن را ببخشد یا بفروشد . بفروشدمثالً ببخشد یا 

  . هستم اشکال ندارد

رود و باقى  الرهن از بین نمى  بخشد یا بفروشد، ولى حقتواند بدون اجازه طلبکار ب اما بدهکار مى
  .است به همان چیز و خریدار اگر جاهل باشد خیار فسخ دارد

  اگر طلبکار چیزى را که گرو برداشته با اجازه بدهکار بفروشد پول آن هم مثل خود ـ486مسئله 
  .به آن پول حقى نداردصورت ین الرهن اسقاط شده باشد که در ا باشد مگر آنکه حق  مال گرو مى

  اگر موقعى که باید بدهى خود را بدهد طلبکار مطالبه کند و او ندهد چنانچه ـ487مسئله 
تواند مالى را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و باید   طلبکار وکیل در بیع باشد مى

  . بقیه را به بدهکار بدهد



٩٣ احکام

  . نماید کند و او را الزام مى  یع مىو اگر وکیل نباشد به بدهکار مراجعه در ب

نکرد م او را مجبور نماید و اگر قبول نماید تا حاک و اگر قبول نکرد مراجعه به حاکم شرع مى
  .دهد که طلبکار بفروشد فروشد یا اجازه مى حاکم از طرف او مى

  

  احکام ضامن شدن

ن شدن او در صورتى   اگر انسان بخواهد ضامن شود که بدهى کسى را بدهد ضامـ488مسئله 
من . صحیح است که به هر لفظى اگر چه عربى نباشد یا به فعلى به طلبکار بگوید و یا بفهماند

را بفهماند، ولى راضى بودن بدهکار ام که طلب تو را بدهم و طلبکار هم رضایت خود  ضامن شده
  .شرط نیست

ن را مجبور نکرده باشد و نیز   ضامن و طلبکار باید مکلف و عاقل باشند و کسى آناـ489مسئله 
باید سفیه نباشند یعنى مال خود را در کارهاى بیهوده مصرف نکنند ولى این شرطها در بدهکار 

  .نیست پس اگر کسى ضامن شود که بدهى بچه یا دیوانه را بدهد صحیح است

ى اگر بدهکار بده:   هرگاه براى ضامن شدن خودش شرطى قرار دهد مثالً بگویدـ490مسئله 
  . بنا بر احتیاط واجب. دهم ضامن شدن او باطل است  خود را نداد من مى

  .ولى چنانچه ضمان مشروط نباشد اداء مشروط باشد ضمان صحیح است

  

  احکام کفالت

خواست به لبکار بدهکار را   کفالت آن است که انسان ضامن شود که هر وقت طـ491مسئله 
  .گویند شود کفیل مى  ىدست او بدهد و به کسى که این طور ضامن م

  کفالت در صورتى صحیح است که کفیل به هر لفظى اگر چه عربى نباشد یا به ـ492مسئله 
فعلى به طلبکار بگوید و بفهماند من ضامنم که هر وقت بدهکار خود را بخواهى به دست تو بدهم 

  .و طلبکار هم قبول نماید

 در کفالت مجبور نکرده باشند و نیز باید   کفیل باید مکلف و عاقل باشد و او راـ493مسئله 
  .بتواند بدهکار را حاضر نماید

  : زند   یکى از پنج چیز کفالت را به هم مىـ494مسئله 

  .  کفیل بدهکار را به دست طلبکار بدهد- اول 



٩٤ احکام

  .  طلب طلبکار داده شود-دوم 

  .  طلبکار از طلب خود بگذرد- سوم 

  .  بدهکار بمیرد-چهارم 

  .ر کفیل را از کفالت آزاد کند طلبکا-پنجم 

دسترسى به او اگر کسى به زور بدهکار را از دست طلبکار رها کند چنانچه طلبکار   ـ495مسئله 
  .نداشته باشد کسى که بدهکار را رها کرده باید او را به دست طلبکار بدهد یا طلب او را بدهد

  

  کند احکام مالى که انسان آن را پیدا مى

اى نداشته باشد که به واسطه آن،  کند اگر نشانه ى که انسان آن را پیدا مى  مالـ496مسئله 
  .تواند به قصد آنکه ملک خودش شود آن را بردارد صاحبش معلوم شود مى

 نخود نقره 6/12  اگر مالى پیدا کند که نشانه دارد و قیمت آن از یک درهم که ـ497مسئله 
لوم باشد و انسان نداند که راضى است یا نه دار است کمتر است، چنانچه صاحب آن مع  سکه
  . تواند بدون اجازه او را بردارد نمى

ل تواند به قصد اینکه ملک خودش شود بردارد و چنانچه عین ما و اگر صاحب آن معلوم نباشد مى
باقى نیست الزم نیست عوض آن باقى است هر وقت صاحبش پیدا شد آن را باید به او بدهد و اگر 

  .بدهدرا به او 

دار   نخود نقره سکه6/12  هرگاه چیزى پیدا کند که نشانه دارد و قیمتش به ـ498مسئله 
رسد، اگر چه بداند که صاحب آن سنّى یا کافرى است که در پناه مسلمانان است، باید از روزى  مى

  . سال اعالن کند که آن را پیدا کرده تا یک

اى   ماه هفته یکه بعد تا هفته روزى دو مرتب تا یکو مقتضاى احتیاط در کیفیت اعالن آن است که 
  .سال ماهى یک مرتبه در محل اجتماع مردم اعالن کند یک مرتبه بعد تا یک

تواند به کسى که اطمینان دارد بگوید که     اگر انسان خودش نخواهد اعالن کند مىـ499مسئله 
  .از طرف او اعالن نماید

تواند، براى او نگهدارى  د و صاحب مال پیدا نشود مىسال اعالن کن   اگر تا یکـ500مسئله 
وقت صاحبش پیدا شد  به قصد اینکه هر کند که هر وقت پیدا شد به او بدهد، یا براى خود بردارد



٩٥ احکام

عوض آن را به او بدهد و یا از طرف صاحبش صدقه بدهد به قصد آنکه اگر صاحبش پیدا شد و 
  .راضى به صدقه نشد عوض آن را به او بدهد

سال اعالن کرد و صاحب مال پیدا نشد مال را براى صاحبش    اگر بعد از آنکه یکـ501مسئله 
نگهدارى کند و از بین برود، در صورتى که در نگهدارى آن کوتاهى نکرده و تعدى و تقصیر 

و اگر از طرف صاحبش صدقه داده باشد، یا براى خودش برداشته باشد در هر . ننموده ضامن نیست
 اگر صاحبش پیدا شد و صدقه را قبول نکرد و مطالبه کرد باید مثل و یا قیمت آن را به دو صورت

  .صاحبش بدهد و ضامن است

  کسى که مالى را پیدا کرده اگر عمداً به دستورى که گفته شده اعالن نکند گذشته از ـ502مسئله 
  .اینکه معصیت کرده باز هم واجب است اعالن نماید

نگهدارى آن ر کند مال از بین برود چنانچه د  بین سالى که اعالن مىاگر درـ  503مسئله 
کوتاهى کرده یا تعدى و تقصیر در حفظ کرده باشد باید عوض آن را به صاحبش بدهد و اگر 

  .کوتاهى و تقصیر نکرده چیزى بر او واجب نیست

داند کفشى که   اگر کفش او را ببرند و کفش دیگرى به جاى آن بگذارند چنانچه بـ504مسئله 
مانده مال کسى است که کفش او را برده در صورتى که آن شخص عمداً تبدیل نموده و یا اگر 

 آنکه علم به رضایت او دارد جهالً بوده فعالً متصرف در آن کفش است و دسترسى به او نیست، یا
  . تواند به جاى کفش خودش بردارد مى

اید هر وقت صاحب آن پیدا شد زیادى قیمت را به ولى اگر قیمت آن از کفش خودش بیشتر باشد ب
  . او بدهد

  . و در صورتى که از پیدا شدن او ناامید شود باید زیادى قیمت را از طرف صاحبش صدقه بدهد

 6/12و اگر احتمال دهد کفشى که مانده مال کسى نیست که کفش او را برده پس اگر قیمت آن از 
سال  است باید تا یکرد و اگر بیشتر ند براى خودش برداتوا دار کمتر است مى نخود نقره سکه

  .سال احتیاطاً از طرف صاحبش صدقه بدهد اعالن کند و بعد از یک

  

   زناشویى-  ازدواج - احکام نکاح 

  . شود    به واسطه عقد ازدواج زن به مرد حالل مىـ505مسئله 



٩٦ احکام

 زناشویى در آن معین نشود و و آن بر دو قسم است، دائم و غیر دائم، عقد دائم آن است که مدت
گویند، عقد غیر دائم آن است که مدت زناشویى  زنى را که به این قسم عقد کنند زوجه دائمه مى

سال یا بیشتر عقد  ماه، یا یک روز، یا یک ساعت، یا یک در آن معین شود مثالً زن را به مدت یک
  .امندن  نمایند و زنى را که به این قسم عقد کنند متعه و صیغه مى

  در زناشویى چه دائم و چه غیر دائم باید صیغه خوانده شود و تنها راضى بودن زن ـ506مسئله 
  . و مرد کافى نیست

  .کنند که از طرف آنان بخواند  خوانند، یا دیگرى را وکیل مى  و صیغه عقد را یا خود زن و مرد مى

یر دائم از طرف دو نفر وکیل تواند براى خواندن صیغه عقد دائم و غ   یک نفر مىـ507مسئله 
تواند از طرف زن وکیل شود و او را براى خود به طور دائم یا غیر دائم عقد  شود، ولى انسان نمى

  .کند

  

  شرایط عقد ازدواج

  :  عقد ازدواج چند شرط داردـ508مسئله 

 را به  آنکه بنا بر احتیاط به عربى صحیح خوانده شود و اگر خود زن و مرد نتوانند صیغه-اول 
توانند خودشان به غیر عربى بخوانند، اما باید لفظى بگویند که معناى   عربى صحیح بخوانند، مى

  .را بفهماند» زَوجْتُ و قَبِلْتُ«

اگر خود مرد و د یعنى خوانند قصد انشاء داشته باشن  مرد و زن یا وکیل آنان که صیغه را مى- دوم 
 قصدش این باشد که خود را زن او قرار دهد تک نفسىزوّجخوانند، زن به گفتن   زن صیغه را مى
و اگر وکیل مرد و زن صیغه را .  زن بودن او را براى خود قبول نمایدقبلت التزویجو مرد به گفتن 

اند زن   قصدشان این باشد که مرد و زنى که آنان را وکیل کردهزوّجت و قبلتخوانند به گفتن  مى
  .و شوهر شوند

خواند بالغ و عاقل باشد، بلى عقد غیربالغ به اذن ولى صحیح است و   را مى کسى که صیغه - سوم 
  .نیز عقد او در صورت وکیل در اجراى صیغه فقط بدون اذن ولى صحیح است

  .خوانند در عقد، زن و شوهر را معین کنند  اگر وکیل زن و شوهر یا ولى آنان صیغه را مى-چهارم 

ند، ولى اگر زن ظاهراً به کراهت اذن دهد و معلوم باشد که  زن و مرد به ازدواج راضى باش-پنجم 
  .قلباً راضى است عقد صحیح است



٩٧ احکام

  

  دستور خواندن عقد دائم

زَوجْتُکَ نَفْسى عَلَى :   اگر صیغه عقد دائم را خود زن و مرد بخوانند، اول زن بگویدـ509مسئله 
که معین شده پس از آن بدون فاصله مرد یعنى خود را زن تو نموده به مهرى الصداقِ الْمَعْلُومْ 

  . یعنى قبول کردم ازدواج را صحیح استقَبِلْتُ التَّزْیجْ : بگوید

و اگر دیگرى را وکیل کنند که از طرف آنان صیغه عقد را بخواند، چنانچه مثالً اسم مرد احمد و 
کِّلَکَ اَحْمَدَ عَلَى الصداقِ زَوجْتُ مُوَکِّلَتى فاطمَۀَ مُوَ: اسم زن فاطمه باشد و وکیل زن بگوید

  . باشد صحیح مى قَبِلْتُ لِمُوَکِّلى اَحْمَدَ عَلَى الصداقْ :پس بدون فاصله وکیل مرد بگویدالْمَعْلُومْ 

گوید مطابق باشد مثالً  گوید با لفظى که زن مى و بنا بر احتیاط غیر واجب باید لفظى که مرد مى
  .بگویدقَبِلْتُ التَّزْویجْ م گوید مرد ه مىزَوجْتُ اگر زن 

  

  دستور خواندن عقد غیر دائم

  اگر خود زن و مرد بخواهند صیغه عقد غیر دائم را بخوانند بعد از آنکه مدت و مهر ـ510مسئله 
عد  بزَوجْتُکَ نَفْسى فِى الْمُدۀِ الْمَعْلُومَۀِ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُومْ: را معین کردند، چنانچه زن بگوید

 صحیح است و اگر دیگرى را وکیل کنند و اول وکیل زن به وکیل قَبِلْتُبدون فاصله مرد بگوید 
 بعد بدون فاصله وکیل  مَتَّعْتُ مُوَکِّلَتى مُوَکِّلَکَ فِى الْمدۀِ الْمَعْلُومَۀِ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُوم:مرد بگوید
  .باشد   صحیح مىقَبِلْتُ لِمُوَکِّلى هکَذا: مرد بگوید

  

  احکام عقد

   اگر در عقد یک حرف غلط خوانده شود که معناى آن را عوض کند عقد باطلـ511مسئله 
  .است

داند اگر قرائتش درست باشد و معناى هر کلمه     کسى که دستور زبان عربى را نمىـ512مسئله 
  .واندتواند عقد را بخ  عقد را جداگانه بداند و از هر لفظى معناى آن را قصد کند مى

توانند براى فرزند نابالغ یا دیوانه خود که به حال دیوانگى بالغ     پدر و جد پدرى مىـ513مسئله 
  .د آن را به هم بزندتوان و بعد از آنکه بچه بالغ یا دیوانه عاقل گردید نمى. شده است ازدواج کنند



٩٨ احکام

حت خود را اى که به حد بلوغ رسیده و رشیده است یعنى مصل    دختر باکرهـ514مسئله 
دهد، اگر بخواهد شوهر کند، الزم نیست از پدر یا جد پدرى خود اجازه بگیرد و  تشخیص مى

  .اختیار ازدواج با خود اوست

تواند عقد را    اگر مرد بعد از عقد بفهمد که زن یکى از این هفت عیب را دارد مىـ515مسئله 
 - پنجم .  کورى-چهارم .  برص مرض-سوم .  مرض خوره-دوم .  دیوانگى- اول : به هم بزند

 آنکه -هفتم .  راه بول و حیض یا راه حیض و غایط او یکى شده باشد- ششم . گیر بودن زمین
  .گوشت یا استخوانى در فرج او باشد که از جماع کردن جلوگیرى کند

  اگر زن بعد از عقد بفهمد که شوهرش دیوانه است یا آلت مردى ندارد، یا مرضى ـ516مسئله 
  .تواند عقد را به هم بزند  اند مى هاى او را کشیده تواند جماع کند، یا تخم  د که نمىدار

تواند عقد نکاح را فسخ     مرد اگر بعد از عقد و عروسى هر وقت دیوانه شود زن مىـ517مسئله 
  .نماید ولى زن اگر بعد از عقد و عروسى دیوانه شود مرد حق فسخ نکاح را ندارد

صى زنى را براى خود عقد نماید اگر چه با او نزدیکى نکند، مادر و مادر   اگر شخـ518مسئله 
  .شوند مادر آن زن و مادر پدر او هر چه باالتر روند، به آن مرد محرم مى

دخترى و پسرى قد کند و با او نزدیکى نماید دختر و نوه   اگر زنى را براى خود عـ519مسئله 
  .شوند   باشند یا بعداً به دنیا بیایند، به آن مرد محرم مىآن زن هر چه پائین روند چه در وقت عقد

 تا وقتى که آن زن در ; اگر با زنى که براى خود عقد کرده نزدیکى هم نکرده باشدـ520مسئله 
ولى اگر نزدیکى نکرده طالق داد یا در متعه مدت . تواند با دختر او ازدواج کند عقد او است نمى

  . بگیردتواند دختر او را سر آمد مى

  عمه و خاله پدر و خاله پدر پدر و عمه و خاله مادر و عمه و خاله مادر مادر هر ـ521مسئله 
  .چه باال روند به انسان محرمند

  پدر و جد شوهر هر چه باال روند و پسر و نوه پسرى و دخترى او هر چه پایین ـ522مسئله 
  .به زن او محرم هستندآیند چه در موقع عقد باشند یا بعداً به دنیا بیایند 

تواند بدون اجازه زن خود با خواهرزاده و برادرزاده او ازدواج کند، ولى    انسان نمىـ523مسئله 
  .اگر بدون اجازه زنش آنان را عقد نماید و بعداً زن بگوید به آن عقد راضى هستم اشکال ندارد

  . تواند به عقد کافر در آید   زن مسلمان نمىـ524مسئله 

  .هاى اهل کتاب به طور دائم و صیغه کردن ازدواج نماید تواند با زن رد مسلمان مىولى م



٩٩ احکام

 خود تواند آن زن را براى  شوهرى که در عده نیست زنا کند بعداً مى   اگر با زن بىـ525مسئله 
  .عقد نماید و همچنین است اگر دیگرى بخواهد آن زن را عقد کند

کننده حرام است،   غیربالغى که لواط داده بر لواط  مادر و خواهر و دختر پسرـ526مسئله 
ولى اگر یقین نداشته باشند چه گمان داشته باشند که دخول شده یا . کننده بالغ باشد  چنانچه لواط

  .شود   بر او حرام نمى;شک کنند که دخول شده یا نه

ج و عروسى با آن   اگر با مادر یا خواهر یا دختر کسى ازدواج نماید و بعد از ازدواـ527مسئله 
  .شوند بنابر مشهور، ولى احتیاط ترک نشود کس لواط کند آنان بر او حرام نمى

  .  زنى که صیغه شده، اگر چه آبستن شود حق خرجى نداردـ528مسئله 

برد و شوهر هم از او    زنى که صیغه شده حق همخوابى ندارد و از شوهر ارث نمىـ529مسئله 
  .برد ارث نمى

تواند بدون اجازه شوهر از خانه بیرون رود ولى اگر به    مى;زنى که صیغه شده  ـ530مسئله 
  .واسطه بیرون رفتن، حق شوهر از بین برود بیرون رفتن او حرام است

ساعت یا دو ساعت زنى را به عقد     اگر پدر یا جد پدرى براى محرم شدن، یکـ531مسئله 
واند دختر نابالغ خود را براى محرم شدن، به عقد ت و نیز مى. پسر نابالغ خود در آورند کافى است

  .کسى در آورد ولى باید آن عقد براى دختر نفعى داشته باشد

تمام چیزى را که نچه با او جماع کرده باشد   اگر مرد مدت صیغه زن را ببخشد چناـ532مسئله 
  .قرار گذاشته باید به او بدهد و اگر جماع نکرده باید نصف آن را بدهد

اش تمام نشده   تواند زنى را که صیغه او بوده و او را رها کرده و هنوز عده   مرد مىـ533ه مسئل
  .به عقد دائم خود در آورد

  

  احکام نگاه کردن

  نگاه کردن مرد به بدن زن نامحرم بالغه همچنین نگاه کردن به موى آنان چه با قصد ـ534مسئله 
  . لذت و چه بدون آن حرام است

باشد، و اگر بدون قصد لذت باشد جایز  ها با قصد لذت حرام مى ه صورت و دستو نگاه کردن ب
  . است



١٠٠ احکام

و اما نگاه کردن به مثل سر و موى آن و گردن و . و نگاه کردن زن به بدن مرد نامحرم حرام است
  .دست و ساق پا ظاهراً جایز است

بدن و موى خود زم نیست اید بدن و موى خود را از مرد نامحرم بپوشاند، و ال  زن بـ535مسئله 
ها الزم  فهمد بپوشاند و پوشاندن صورت و دست را از پسرى که بالغ نشده ولو خوب و بد را مى

  .نیست

فهمد    نگاه کردن به عورت دیگرى حتى عورت بچه ممیزى که خوب و بد را مىـ536مسئله 
 باشد ولى زن و شوهر حرام است، اگر چه از پشت شیشه یا در آئینه یا آب صاف و مانند اینها

  .توانند به تمام بدن یکدیگر نگاه کنند مى

  مرد نباید با قصد لذت به بدن مرد دیگر نگاه کند و نگاه کردن زن هم به بدن زن ـ537مسئله 
  .دیگر با قصد لذت حرام است

  نگاه کردن به عکس زن نامحرم با قصد لذت حرام و بدون قصد لذت جایز است، ـ538مسئله 
  .شناسد نگاه نکند  بهتر است به عکس زن نامحرمى که مىولى 

  اگر مرد براى معالجه زن نامحرم ناچار باشد که او را نگاه کند و دست به بدن او ـ539مسئله 
بزند اشکال ندارد، ولى اگر با نگاه کردن تنها بتواند معالجه نماید نباید دست به بدن او بزند و اگر 

  . نماید نباید او را نگاه کندبا دست زدن بتواند معالجه

اى جز    اگر انسان براى معالجه کسى ناچار شود که به عورت او نگاه کند و چارهـ540مسئله 
  .نگاه کردن به عورت نباشد اشکال ندارد

  

  مسائل متفرقه زناشویى

  .افتد واجب است زن بگیرد    کسى که به واسطه نداشتن زن به حرام مىـ541مسئله 

 اگر شوهر در عقد شرط کند که زن باکره باشد و بعد از عقد معلوم شود که باکره  ـ542مسئله 
  .گیرد تواند عقد را به هم بزند، ولى تفاوت مهر بکر و ثیب را مى نبوده نمى

تواند  نمىهم   ماندن مرد و زن نامحرم در اتاقى که کسى در آن نیست و دیگرى ـ543مسئله 
  . خدا مشغول باشند چه به صحبت دیگر، خواب باشند یا بیدارچه به ذکر. وارد شود حرام نیست

  اگر زن در عقد با مرد شرط کند که او را از شهرى بیرون نبرد و مرد هم قبول کند ـ544مسئله 
  .نباید زن را از آن شهر بیرون ببرد



١٠١ احکام

ا تواند آن دختر ر   اگر زن انسان از شوهر دیگرش دخترى داشته باشد انسان مىـ545مسئله 
تواند   خود عقد کند مىد کند و نیز اگر دخترى را براى پسر براى پسر خود که از آن زن نیست عق

  .با مادر آن دختر ازدواج کند

  اگر زنى از زنا آبستن شود در صورتى که خود آن زن با مردى که با او زنا کرده یا ـ546مسئله 
  . را سقط کندهر دو آنان مسلمان باشند براى آن زن جایز نیست که بچه

شوند یعنى خون حیض  هاى سیده بعد از تمام شدن شصت سال یائسه مى   زنـ547مسئله 
شوند و اگر زن بگوید  مىام شدن پنجاه سال یائسه هایى که سیده نیستند بعد از تم بینند و زن نمى
هر داشته و ولى اگر زن قبالً شو. شود ام و یا شوهر ندارم، یا عده ندارم حرف او قبول مى یائسه

ادعاى مردن شوهر یا طالق بنماید و زن در دعوى خود متهمه باشد، در این صورت بنا بر احتیاط 
  .نباید حرف او را بدون تفحص از حالش قبول کرد

  مستحب است در شوهر دادن دخترى که مکلف شده عجله کنند، حضرت ـ548مسئله 
  .او حیض نبینده دخترش در خانه هاى مرد آن است ک یکى از سعادت: فرمودند) ع(صادق

  

  احکام شیر دادن

  گفته خواهد شد شیر دهد، آن 560اى را با شرایطى که در مسئله    اگر زنى بچهـ549مسئله 
  :شود  بچه به این عده محرم مى

  .گویند  خود زن شیر دهنده و او را مادر رضاعى مى- اول 

  .گویند عى مى شیر مال او است و او را پدر رضا شوهر زن که-دوم 

  . پدر و مادر آن زن هر چه باال روند، اگر چه پدر و مادر رضاعى او باشند- سوم 

  .آیند  اند یا به دنیا مى  هایى که از آن زن به دنیا آمده  بچه-چهارم 

ها   هاى اوالد آن زن هر چه پایین روند چه از اوالد او به دنیا آمده یا اوالد او آن بچه  بچه- پنجم 
  .ده باشندرا شیر دا

 خواهر و برادر آن زن اگر چه رضاعى باشند یعنى به واسطه شیر خوردن خواهر و برادر آن -ششم 
  .زن شده باشند

  . عمو و عمه آن زن اگر چه رضاعى باشند- هفتم 

  . دایى و خاله آن زن اگر چه رضاعى باشند-هشتم 



١٠٢ احکام

روند اگر چه اوالد رضاعى او  اوالد شوهر آن زن که شیر مال آن شوهر است هر چه پایین -نهم 
  .باشند

  . پدر و مادر شوهر آن زن که شیر مال آن شوهر است هر چه باال روند- دهم 

  . خواهر و برادر شوهرى که شیر مال او است اگر چه خواهر و برادر رضاعى او باشند-یازدهم 

وند اگر چه  عمو و عمه و دایى و خاله شوهرى که شیر مال او است هر چه باال ر- دوازدهم 
شوند به واسطه شیر دادن محرم  رضاعى باشند و نیز عده دیگرى هم که در مسائل بعد گفته مى

  .شوند مى

شود شیر دهد پدر آن    گفته مى562اى را با شرایطى که در مسئله    اگر زنى بچهـ550مسئله 
واند دخترهاى ت  نیز نمىاند ازدواج نماید و تواند با دخترهایى که از آن زن به دنیا آمده بچه نمى

دخترهاى رضاعى او باشند، بنا بر شوهرى را که شیر مال او است براى خود عقد کند اگر چه 
  .احتیاط واجب با دخترهاى رضاعى آن زن ازدواج ننماید

شود شیر دهد شوهر آن    گفته مى562اى را با شرایطى که در مسئله    اگر زنى بچهـ551مسئله 
شود و نیز خویشان  شوهر به خواهر و  ست به خویشان آن بچه محرم نمىزن که صاحب شیر ا

  .شوند  برادر آن بچه محرم نمى

شود و نیز خویشان آن  اى را شیر دهد به برادرهاى آن بچه محرم نمى   اگر زنى بچهـ552مسئله 
  .شوند  اى که شیر خورده محرم نمى زن به برادر و خواهر بچه

تواند با دخترى که از آن  ه براى خود عقد کرده نزدیکى کند دیگر نمى  اگر با زنى کـ553مسئله 
  .زن شیر کامل خورده ازدواج کند

تواند با زنى که آن دختر را شیر کامل    اگر دخترى را براى خود عقد کند، دیگر نمىـ554مسئله 
  .ده ازدواج نمایددا

گ انسان او را شیر کامل داده ازدواج تواند با دخترى که مادر یا مادربزر   انسان نمىـ555مسئله 
  .نماید

تواند با آن     اگر زن پدر انسان از شیر پدر او دخترى را شیر کامل بدهد انسان نمىـ556مسئله 
  .دختر ازدواج نماید

آن پدر او    اگر دختر شیرخوارى را براى خود عقد کند بعد مادر یا مادربزرگ یا زنـ557مسئله 
  .شود باطل مىدختر را شیر دهد عقد 



١٠٣ احکام

شود    با دخترى که خواهر یا زن برادر انسان از برادر انسان او را شیر کامل داده نمىـ558مسئله 
  .ازدواج کرد

  . شود    اگر زنى بچه دختر خود را شیر دهد، آن دختر به شوهر خود حرام مىـ559مسئله 

  .دهداى را که شوهر دخترش از زن دیگر دارد شیر   و همچنین است اگر بچه

است بر شوهر  بچه پسر خود را شیر دهد زن پسرش که مادر آن طفل شیرخوار   اگرـ560مسئله 
  .شود  خود حرام نمى

شود،     اگر زن پدر دخترى بچه شوهر آن دختر را شیر دهد به شوهر خود حرام مىـ561مسئله 
  .چه بچه از همان دختر یا از زن دیگر شوهر او باشد

  

  ت محرم شدن استشرایط شیردادنى که عل

  :  شیردادنى که علت محرم شدن است چند شرط داردـ562مسئله 

اى را که از زنا به دنیا آمده به بچه دیگر بدهند    شیر آن زن از حرام نباشد، پس اگر شیر بچه-اول 
  .شود آن بچه به کسى محرم نمى

  .یجه ندارد بچه شیر را از پستان بمکد پس اگر شیر را در گلوى او بریزند نت-دوم 

  . شیر، خالص و با چیز دیگر مخلوط نباشد- سوم 

 شیر از یک شوهر باشد پس اگر زن شیردهى را طالق دهند بعد شوهر دیگر کند و از او -چهارم 
آبستن شود و تا موقع زاییدن شیرى که از شوهر اول داشته باقى باشد و مثالً هشت دفعه پیش از 

اى بدهد آن بچه به  عه بعد از زاییدن از شیر شوهر دوم به بچهزاییدن از شیر شوهر اول و هفت دف
  .شود  کسى محرم نمى

 بچه به واسطه مرض شیر را قى نکند، و اگر قى کند بنا بر احتیاط الزم کسانى که به واسطه -پنجم 
  .شوند باید با او ازدواج نکنند و نگاه محرمانه هم به او ننمایند  شیر خوردن به آن بچه محرم مى

 دو سال بچه تمام نشده باشد پس اگر مثالً پیش از تمام شدن دو سال چهارده مرتبه و بعد - ششم 
شود ولى چنانچه از موقع زاییدن زن شیرده بیشتر  از آن، یک مرتبه شیر بخورد به کسى محرم نمى

ه شد اى را شیر دهد آن بچه به کسانى که گفت از دو سال گذشته باشد و شیر او باقى باشد و بچه
  .شود حرام و محرم مى



١٠٤ احکام

شود شیر سیر بخورد یا    پانزده مرتبه یا یک شبانه روز به طورى که در مسئله بعد گفته مى-هفتم 
  .گوشت در بدنش روییده استیند از آن شیر استخوانش محکم شده و مقدارى شیر بخورد که بگو

را نخورد، ولى اگر کمى غذا   باید بچه در بین یک شبانه روز غذا یا شیر کس دیگر ـ563مسئله 
بخورد که نگویند در بین، غذا خورده اشکال ندارد و نیز باید پانزده مرتبه را از شیر یک زن بخورد 
و در بین پانزده مرتبه شیر کس دیگر را نخورد و در هر دفعه بدون فاصله شیر بخورد، بلى اگر در 

گیرد تا وقتى که  ولى که پستان در دهان مىبین شیر خوردن نفس تازه کند یا کمى صبر کند که از ا
  .شود یک دفعه حساب شود اشکال ندارد سیر مى

اى را شیر دهد بعد شوهر دیگر کند و از آن شیر آن    اگر زن از شیر شوهر خود بچهـ564مسئله 
شوند اگر چه بهتر است که   شوهر هم بچه دیگر را شیر دهد آن دو بچه به یکدیگر محرم نمى

  . با هم ازدواج نکنند و نگاه محرمانه هم به یکدیگر ننماینداحتیاطاً

  اگر زن از شیر یک شوهر چندین بچه را شیر دهد همه آنان به یکدیگر و به شوهر ـ565مسئله 
  .شوند و به زنى که آنان را شیر داده محرم مى

  گفته 562له   اگر کسى چند زن داشته باشد و هر کدام آنان با شرایطى که در مسئـ566مسئله 
ها محرم  ها به یکدیگر و به آن مرد و به همه آن زن اى را شیر دهد همه آن بچه  شد بچه

  .شوند مى

هشت مرتبه و اى را مثالً  ه  اگر کسى دو زن شیرده داشته باشد و یکى از آن دو بچـ567مسئله 
  .شود دیگرى هفت مرتبه شیر دهد آن بچه به کسى محرم نمى

زنى از شیر یک شوهر پسر و دخترى را شیر دهد خواهر و برادر آن دختر به   اگر ـ568مسئله 
  .شوند  خواهر و برادر آن پسر محرم نمى

 زن ازدواج )1(تواند بدون اذن زن خود با خواهرزاده یا برادرزاده رضاعى    انسان نمىـ569مسئله 
  . نماید

در و مادربزرگ رضاعى آن پسر را و نیز اگر با پسرى لواط کند الزم است که دختر و خواهر و ما
  .براى خود عقد نکند

                                                           
  .اند کسانى که به واسطه شیر خوردن خواهرزاده یا برادرزاده زنش شده -1



١٠٥ احکام

شوهرش بر او شود شیر دهد   ا که بعداً گفته مى  اگر زن از شیر شوهر خود کسانى رـ570مسئله 
 - سوم .  عمو و عمه و دایى و خاله خود را-دوم .  برادر و خواهر خود را- اول . شود حرام نمى

 برادر شوهر یا خواهر شوهر - پنجم .  برادرزاده خود را- چهارم. اوالد عمو و اوالد دایى خود را
 عمو و عمه و دایى و خاله -هفتم .  خواهرزاده خود یا خواهرزاده شوهرش را-ششم . خود را

  . نوه زن دیگر شوهر خود را- هشتم . شوهرش را

هر بچه اجازه شوتواند بدون   واسطه شیر دادن حق شوهر از بین نرود زن مى  اگر به ـ571مسئله 
اى را شیر دهد که به واسطه شیر دادن به او بر شوهر  کس دیگر را شیر دهد، ولى جایز نیست بچه

خود حرام شود، مثالً اگر شوهر او دختر شیرخوارى را براى خود عقد کرده باشد نباید آن دختر را 
  .گردد  مىشود و بر او حرام شیر دهد، چون اگر آن دختر را شیر دهد خودش مادر زن شوهر مى

را مثالً دو دختر شیرخوارى   اگر کسى بخواهد زن برادرش به او محرم شود باید ـ572مسئله 
 گفته شد زن برادرش آن 558روز براى خود صیغه کند و در آن دو روز با شرایطى که در مسئله 

  .دختر را شیر دهد

  

  احکام طالق

ر از ده سال نداشته باشد بلکه بنا بر دهد باید کمت   مردى که زن خود را طالق مىـ573مسئله 
مجبورش کنند که زن ود طالق دهد پس اگر احتیاط بالغ باشد، و باید عاقل باشد، و به اختیار خ

  . خود را طالق دهد طالق باطل است

  .و نیز باید قصد طالق داشته باشد پس اگر صیغه طالق را به شوخى بگوید صحیح نیست

زن شرط نیست بلکه علم او هم شرط نیست و در خفاى او   در طالق رضایت ـ574مسئله 
  .شود طالق داد اگر شرایط طالق موجود باشد مى

در آن پاکى با ش   زن باید در وقت طالق از خون حیض و نفاس پاک باشد و شوهرـ575مسئله 
  .شود  او نزدیکى نکرده باشد و تفصیل این دو شرط در مسائل آینده گفته مى

  :ق دادن زن در حال حیض یا نفاس در سه صورت صحیح است  طالـ576مسئله 

  . شوهرش بعد از ازدواج با او نزدیکى نکرده باشد- اول 

 معلوم باشد که آبستن است و اگر معلوم نباشد و شوهر در حال حیض طالقش بدهد بعد - دوم 
  .بفهمد که آبستن بوده طالق صحیح است



١٠٦ احکام

است یا نه و بنا مد که زن از خون حیض یا نفاس پاک رد به واسطه غایب بودن نتواند بفه م-سوم 
  .بر احتیاط یک ماه از وقت جماع گذشته باشد

  اگر کسى با عیالش که از خون حیض و نفاس پاک است نزدیکى کند و بخواهد ـ577مسئله 
 و زنى را که نه )2(ولى زن یائسه. طالقش دهد باید صبر کند تا دوباره حیض ببیند و پاک شود

  .شود طالق داد  تمام نشده، یا آبستن است بعد از نزدیکى هم مىسالش

  اگر با زنى که از خون حیض و نفاس پاک است، نزدیکى کند و مسافرت نماید و ـ578مسئله 
ند و دوباره بی  بخواهد در سفر طالقش دهد باید به قدرى که زن معموالً بعد از آن پاکى خون مى

  .شود صبر کند پاک مى

بیند طالق دهد باید از    اگر مرد بخواهد زن خود را که به واسطه مرضى حیض نمىـ579مسئله 
  .وقتى که با او نزدیکى کرده تا سه ماه از جماع با او خوددارى نماید و بعد او را طالق دهد

شود صحیح خوانده شود و دو مرد     طالق باید به صیغه عربى معین که بعد ذکر مىـ580مسئله 
  . شنوندعادل آن را ب

: بگویدیغه طالق را بخواند و اسم زن او مثالً فاطمه باشد، باید و اگر خود شوهر بخواهد ص
یعنى زن من فاطمه رها است و اگر دیگرى را وکیل کند، آن وکیل باید زَوْجَتى فاطِمَۀُ طالِق 

  .زَوْجَۀُ مُوَکِّلى فاطِمَۀُ طالِق: بگوید

اند طالق ندارد و رها  ماهه یا یکساله او را عقد کرده کزنى که صیغه شده مثالً ی  ـ581مسئله 
: این ترتیب که بگوید یا مرد مدت را به او ببخشد به شدن او به این است که مدتش تمام شود

  .مدت را به تو بخشیدم و شاهد گرفتن و پاک بودن زن از حیض الزم نیست

  

  عده طالق

 نیست، اگر شوهرش با او نزدیکى کند و   زنى که، نه سالش تمام شده و یائسهـ582مسئله 
طالقش دهد بعد از طالق باید عده نگهدارد یعنى بعد از آنکه در پاکى طالقش داد به قدرى صبر 

شود و  کند که دو بار حیض ببیند و پاک شود و همین که حیض سوم را دید عده او تمام مى
  .تواند شوهر کند مى

                                                           
  .  گفته شد547 معناى یائسه در مسئله -2



١٠٧ احکام

تواند فوراً  کى نکرده عده ندارد یعنى بعد از طالق مى  زنى که شوهرش با او نزدیـ583مسئله 
  .شوهر کند

 عده ندارند یعنى اگر چه شوهرانشان با )3(  زنى که نه سالش تمام نشده و زن یائسهـ584مسئله 
  .توانند فوراً شوهر کنند آنان نزدیکى کرده باشند بعد از طالق مى

بینند چنانچه   ایى باشد که حیض مىه بیند اگر در سن زن   زنى که حیض نمىـ585مسئله 
  .ق تا سه ماه عده نگهداردشوهرش او را طالق دهد باید بعد از طال

اش تا دنیا آمدن یا سقط شدن بچه او است،    اگر زن آبستن را طالق دهند عدهـ586مسئله 
  . شود  اش تمام مى ساعت بعد از طالق بچه او به دنیا آید عده بنابراین اگر مثالً یک

  .شود  اش تمام مى گر قبل از بچه به دنیا آمدن مدت عده غیر حامله بگذرد عدهو ا

ماهه یا    زنى که نه سالش تمام شده و یائسه نیست اگر صیغه شود مثالً یکـ587مسئله 
ساله شوهر کند و شوهرش با او نزدیکى نماید چنانچه مدت آن زن تمام شود یا شوهر مدت   یک

بیند باید به مقدار دو حیض عده نگهدارد و  نگهدارد پس اگرحیض مىرا به او ببخشد باید عده 
  .بیند چهلوپنج روز از شوهر کردن خوددارى نماید  شوهر نکند و اگر حیض نمى

  

  عده زنى که شوهرش مرده

  زنى که شوهرش مرده، اگر آبستن نباشد باید تا چهار ماه و ده روز عده نگهدارد ـ588مسئله 
خوددارى نماید، اگر چه صغیره یا یائسه یا صیغه باشد یا شوهرش با او یعنى از شوهر کردن 

نزدیکى نکرده باشد و اگر آبستن باشد باید تا موقع زاییدن عده نگهدارد، ولى اگر پیش از گذشتن 
اش به دنیا آید باید تا چهار ماه و ده روز از مرگ شوهرش صبر کند و این  چهار ماه و ده روز بچه

  .گویند  فات مىعده را عده و

سرمه بکشد و باشد حرام است لباس الوان بپوشد و   زنى که در عده وفات مى  ـ589مسئله 
  .شود بر او حرام است همچنین کارهاى دیگرى که زینت حساب مى

  

  طالق بائن و طالق رجعى

                                                           
  .  گفته شد547معناى یائسه در مسئله  -3



١٠٨ احکام

  طالق بائن آن است که بعد از طالق مرد حق ندارد به زن خود رجوع کند یعنى ـ590مسئله 
  : ن عقد او را به زنى قبول نماید و آن بر پنج قسم استبدو

  .  طالق زنى که نه سالش تمام نشده باشد- اول 

  .  طالق زنى که یائسه باشد-دوم 

  . طالق زنى که شوهرش بعد از عقد با او نزدیکى نکرده باشد- سوم 

  . اند  طالق سوم زنى که او را سه دفعه طالق داده-چهارم 

  . )4(و مبارات طالق خلع -پنجم 

تواند به او رجوع  و غیر اینها طالق رجعى است که بعد از طالق تا وقتى زن در عده است مرد مى
  .نماید

موقع طالق در اى که   زنش را طالق رجعى داده حرام است او را از خانه  کسى کهـ591مسئله 
ر این صورت و در بعضى از آن بوده بیرون کند، مگر آنکه او را منتقل کند به خانه مناسب او که د

هاى مفصل  مواقع مثل آنکه اتیان به فاحشه نماید که موجب حد شود و موارد دیگرى که در کتاب
گفته شده که بیرون کردن او اشکال ندارد، و نیز حرام است زن براى کارهاى غیر الزم از آن خانه 

  .بیرون رود مگر با اذن شوهر

  : تواند به زن خود رجوع کند   سه قسم مى به  در طالق رجعى مردـ592مسئله 

  .  حرفى بزند که معنایش این باشـد که او را دوباره زن خـود قرار داده است- اول 

  .  کارى کند که آن کار داللت بر قصد رجوع کند-دوم 

  .شود ولو قصد رجوع نداشته باشد  نزدیکى کردن به آن رجوع محقق مى- سوم 

 الزم نیست مرد شاهد بگیرد یا به زن خبر دهد بلکه اگر بدون   براى رجوع کردنـ593مسئله 
  .اینکه کسى بفهمد بگوید به زنم رجوع کردم صحیح است

  اگر زنى را دو بار طالق دهد و به او رجوع کند یا دو بار طالق دهد و بعد از هر ـ594مسئله 
 از طالق سوم به دیگرى طالق عقدش کند بعد از طالق سوم آن زن بر او حرام است، ولى اگر بعد

 عقد - اول : تواند آن زن را عقد نماید شود یعنى مى شوهر کند با پنج شرط به شوهر اول حالل مى

                                                           
کدام به  اگر هیچ بدهد که طالقش دهد آن طالق را خلع گویند و  زن به شوهرش مایل نباشد و مالى به اواگر -4

  .یکدیگر مایل نباشند و زن براى طالق مالى به شوهر دهد آن طالق را مبارات گویند



١٠٩ احکام

ساله او را صیغه کند بعد از آنکه از او جدا  ماهه یا یک شوهر دوم همیشگى باشد و اگر مثالً یک
  . تواند او را عقد کند  شد شوهر اول نمى

  . و جماع کند شوهر دوم با ا-دوم 

  .  شوهر دوم طالقش دهد یا بمیرد- سوم 

  .  عده طالق یا عده وفات شوهر دوم تمام شود-چهارم 

  . شوهر دوم بالغ باشد-پنجم 

  

  احکام متفرقه طالق

زن بداند که که عیال خود او است نزدیکى کند چه   اگر با زن نامحرمى به گمان اینـ595مسئله 
  .باشد باید عده نگهدارد  که شوهرش مىاو شوهرش نیست یا گمان کند 

داند عیالش نیست زنا کند، چه زن بداند که آن مرد شوهر او     اگر با زنى که مىـ596مسئله 
  .باشد عده الزم ندارد  نیست، یا گمان کند شوهرش مى

  زنى که شوهرش گم شده اگر بخواهد شوهر کند باید نزد مجتهد عادل برود و به ـ597مسئله 
  .و عمل نمایددستور ا

  اگر پدر یا جد پدرى براى طفل خود زنى را صیغه کند، در صورتى که صالح باشد ـ598مسئله 
  . تواند مدت آن زن را ببخشد مى

  .تواند طالق دهد  ولى زن دائمى او را نمى

  .توانند زن او را طالق دهند    پدر و جد پدرى دیوانه مىـ599مسئله 

تى که در شرع معین شده، مرد دو نفر را عادل بداند و زن خود را   اگر از روى عالماـ600مسئله 
آن زن را بعد از تمام شدن الق دهد، دیگرى که آنان را فاسق بداند مشکل است بتواند پیش آنان ط

بلى اگر کسى . اش براى خود یا براى دیگرى عقد نماید و احتیاط الزم در ترک آن است عده
اش براى خود یا کسى دیگر  تواند آن زن را بعد از تمام شدن عده  مىداند آنان عادلند یا نه  نمى

  .عقد کند

  

  احکام وصیّت



١١٠ احکام

  وصیّت عبارت است از عهد و پیمان انسان راجع به انجام امور بعد از مرگش، مثل ـ601مسئله 
اینکه تملیک کند مالى را به غیر معلق به موت، یا سفارش کند که بعد از موت تملیک کنند، یا 

فارش انجام کارى بکند بعد از مرگش، یا قیّم و سرپرست معین نماید براى اوالدش و کسى را که س
  .گویند کنند وصىّ مى  به او وصیّت مى

  وصىّ باید مسلمان و بالغ در صورتى که به تنهایى وصىّ قرار داده شود، عاقل و ـ602مسئله 
  . مینان باشدمورد اط

ساله اگر عاقل و در وجوه  الغ باشد بلى وصیّت صبى ده  وصیّت کننده باید بـ603مسئله 
کننده باید عاقل باشد و از روى اختیار وصیّت کند و نیز  معروف باشد صحیح است و نیز وصیت

  .باید سفیه نباشد یعنى مال خود را در بیهوده مصرف نکند

د براى هر کارى اى که مقصودش را بفهمان تواند حرف بزند با اشاره    کسى که نمىـ604مسئله 
اگر با اشاره مقصودش را تواند حرف بزند  هم که مىتواند وصیّت کند بلکه بنا بر اقوى کسى  مى

  .بفهماند وصیّت کند صحیح است

اى به امضاء یا مهر میّت ببینند در صورتى که مقصود او را بفهماند و    اگر نوشتهـ605مسئله 
  .د مطابق آن عمل کنندمعلوم باشد که براى وصیّت کردن نوشته بای

  اگر انسان وصیّت کند که چیزى به کسى بدهند در صورتى آن کس آن چیز را ـ606مسئله 
  .و قبول الزم نیستند و او رد ننماید، شود که بعد از مردن وصیّت کننده آن را به او بده مالک مى

هاى مردم را به  تهاى مرگ را در خود دید باید فوراً امان   وقتى انسان نشانهـ607مسئله 
  . صاحبانشان برگرداند و اگر به مردم بدهکار است و موقع دادن آن بدهى رسیده باید بدهد

تواند بدهد، یا موقع دادن بدهى او نرسیده باید وصیّت کند و بر وصیّت شاهد  و اگر خودش نمى
  .بگیرد، ولى اگر بدهى او معلوم باشد وصیّت کردن الزم نیست

بیند، اگر خمس و زکات و مظالم بدهکار  هاى مرگ را در خود مى   که نشانه  کسىـ608مسئله 
دهد  تواند بدهد در صورتى که از خودش مال دارد یا احتمال مى است باید فوراً بدهد و اگر نمى

  .که کسى آنها را اداء نماید، باید وصیّت کند و همچنین است اگر حج بر او واجب باشد

بیند اگر نماز و روزه قضا دارد باید  هاى مرگ را در خود مى ه  کسى که نشانـ609مسئله 
ولى اگر احتمال مال خودش براى آنها اجیر بگیرند، بلکه اگر مال نداشته باشد وصیّت کند که از 

دهد باز هم واجب است وصیّت نماید و   بدهد که کسى بدون اینکه چیزى بگیرد آنها را انجام مى



١١١ احکام

باید به او اطالع دهد یا وصیّت کند که )5(ر پسر بزرگش واجب باشداگر قضاى نماز و روزه او ب
  .براى او به جا آورند

بیند اگر مالى پیش کسى دارد یا در جایى  هاى مرگ را در خود مى    کسى که نشانهـ610مسئله 
ع رود باید به آنان اطال مىنستن، حقشان از بین دانند و به واسطه ندا  پنهان کرده است که ورثه نمى

ولى در صورتى که بدون قیّم . هاى خود قیّم و سرپرست معین کند و الزم نیست براى بچه. دهد
  .شوند باید براى آنان قیّم امینى معین نماید  رود یا خودشان ضایع مى مالشان از بین مى

  اگر انسان از وصیّت خود برگردد مثالً بگوید ثلث مالش را به کسى بدهند بعد ـ611مسئله 
  .شود   به او ندهند وصیّت باطل مىبگوید

را به جاى او هاى خود معین کند بعد دیگرى  هد مثالً قیّمى براى بچهو اگر وصیّت خود را تغییر د
  .شود و باید به وصیّت دوم او عمل نمایند  قیّم نماید وصیّت اولش باطل مى

اى را که وصیّت   انه  اگر کارى کند که معلوم شود از وصیّت خود برگشته مثالً خـ612مسئله 
  .شود  کرده به کسى بدهند بفروشد وصیّت باطل مى

  اگر انسان بفهمد کسى او را وصىّ کرده و به اطالع وصیّت کننده برسانند که براى ـ613مسئله 
ولى اگر پیش از مردن . انجام وصیّت حاضر نیست، الزم نیست بعد از مردن او به وصیّت عمل کند

به او اطالع ندهد که براى عمل کردن به وصیّت حاضر نیست در صورتى که او نفهمد یا بفهمد و 
  . مشقت نداشته باشد باید وصیّت را انجام دهد

و همچنین اگر پیش از مرگ، موقعى ملتفت شود که مریض به واسطه شدت مرض نتواند به 
  .دیگرى وصیّت کند در صورتى که مشقت نداشته باشد باید وصیّت را قبول نماید

  حجى که بر میّت واجب است و بدهکارى و حقوق مثل خمس و زکات و مظالم ـ614سئله م
  .باشد باید از اصل مال میّت بدهند  که اداء کردن آنها واجب مى

  اگر مال میّت از بدهى و حج واجب و حقوقى که مثل خمس و زکات و مظالم بر ـ615مسئله 
اشد که ثلث یا مقدارى از ثلث را به مصرفى او واجب است زیاد بیاید چنانچه وصیّت کرده ب

  .ماند مال ورثه است برسانند باید به وصیّت او عمل کنند و اگر وصیّت نکرده باشد آنچه مى

                                                           
توانسته است قضا کند ولى  و این در صورتى است که نماز و روزه خود را از روى نافرمانى ترک نکرده و مى -5

توانسته است قضا کند احتیاط واجب آن است که پسر  مسافرت نگرفته است اگر چه نمىاى را که به واسطه  روزه
  .بزرگتر قضا نماید



١١٢ احکام

  اگر مصرفى را که میّت معین کرده از ثلث مال او بیشتر باشد وصیّت او در بیشتر از ـ616مسئله 
 کارى کنند که معلوم شود انجام دادن وصیّت ثلث در صورتى صحیح است که ورثه حرفى بزنند یا

اند و تنها راضى بودن آنان کافى نیست و اگر مدتى بعد از مردن او هم اجازه بدهند  را اجازه داده
  .صحیح است

از مردن او  از ثلث مال او بیشتر باشد و پیش   اگر مصرفى را که میّت معین کردهـ617مسئله 
  .توانند از اجازه خود برگردند  ى شود بعد از مردنش نمىورثه اجازه بدهند که وصیتش عمل

  اگر وصیّت کند که از ثلث او خمس و زکات یا بدهى دیگر او را بدهند و براى ـ618مسئله 
نماز و روزه او اجیر بگیرند و کار مستحبى هم مثل اطعام به فقرا انجام دهند باید اول بدهى او را از 

د و اگر از آن هم زیاد آمد مد براى نماز و روزه او اجیر بگیرنثلث بدهند و اگر چیزى زیاد آ
اگر ثلث مال او فقط به اندازه بدهى او باشد ورثه مصرف کار مستحبى که معین کرده برسانند ولى 

هم اجازه ندهند که بیشتر از ثلث مال مصرف شود وصیّت براى نماز و روزه و کارهاى مستحبى 
  . باطل است

  . روزه را از اصل مال بدهندولى باید نماز و

  اگر وصیّت کند که بدهى او را بدهند و براى نماز و روزه مستحبى او اجیر بگیرند ـ619مسئله 
ثلث بدهند باید بدهى را از نکرده باشد که اینها را از و کار مستحبى هم انجام دهند چنانچه وصیّت 

ف نماز و روزه و کارهاى مستحبى که اصل مال بدهند و اگر چیزى زیاد آمد ثلث آن را به مصر
معین کرده برسانند و در صورتى که ثلث کافى نباشد، پس اگر ورثه اجازه بدهند باید وصیّت او 
انجام داده شود و اگر اجازه ندهند باید نماز و روزه را از ثلث بدهند و اگر چیزى زیاد آمد به 

  .مصرف کار مستحبى که معین کرده برسانند

کند یا ردّ  وصیّت کند که چیزى به کسى بدهند و آن کس پیش از آنکه قبول   اگرـ620مسئله 
توانند آن چیز را قبول نمایند، ولى این در  اند مى  نماید بمیرد تا وقتى ورثه او وصیّت را ردّ نکرده

  .صورتى است که وصیّت کننده از وصیّت خود برنگردد وگرنه حقى به آن چیز ندارند

  

  احکام ارث

  : اند برند سه دسته  سطه خویشاوندى ارث مى  کسانى که به واـ621له مسئ



١١٣ احکام

 پدر و مادر و اوالد میّت و با نبودن اوالد، اوالد اوالد هر چه پایین روند هر کدام آنان -دسته اول 
  .برند  برد و تا یک نفر از این دسته هست دسته دوم ارث نمى  که به میّت نزدیکتر است ارث مى

 یعنى پدربزرگ و جدّه یعنى مادربزرگ و خواهر و برادر و با نبودن برادر و  جدّ- دسته دوم 
برد و تا یک   ث مىخواهر، اوالد ایشان هر چه پایین روند هر کدام آنان که به میّت نزدیکتر است ار

  .برند نفر از این دسته هست دسته سوم ارث نمى

ها و    و تا یک نفر از عموها و عمه عمو و عمه و دایى و خاله و اوالد آنان است-دسته سوم 
  . برند اند، اوالد آنان ارث نمى  هاى میّت زنده ها و خاله دایى

ولى اگر میّت عموى پدرى و پسر عموى پدر و مادرى داشته باشد، ارث به پسر عموى پدر و 
  .برد رسد و عموى پدرى ارث نمى مادرى مى

آنان نباشند عمو و اوالد آنان و اوالد اوالد یّت   اگر عمو و عمه و دایى و خاله خود مـ622مسئله 
برند و  برند و اگر اینها نباشند اوالدشان ارث مى و عمه و دایى و خاله پدر و مادر میّت ارث مى

اگر اوالد نداشته باشند عمو و عمه و دایى و خاله جدّ و جدّه میّت و اگر اینها هم نباشند ارث به 
  .رسد  اوالدشان مى

  

  اولارث دسته 

پسر یا یک رث میّت فقط یک نفر از دسته اول باشد مثالً پدر یا مادر یا یک   اگر واـ623مسئله 
رسد و اگر چند پسر یا چند دختر باشند همه مال به طور  دختر باشد همه مال میّت به او مى

 کنند دو شود و اگر یک پسر و یک دختر باشند مال را سه قسمت مى مساوى بین آنان قسمت مى
برد و اگر چند پسر و چند دختر باشند مال را طورى   قسمت را پسر و یک قسمت را دختر مى

  .کنند که هر پسرى دو برابر دختر ببرد  قسمت مى

شود، دو قسمت را    اگر وارث میّت فقط پدر و مادر او باشند مال سه قسمت مىـ624مسئله 
ر یا چهار خواهر یا یک برادر و دو خواهر برد، ولى اگر میّت دو براد  پدر و یک قسمت را مادر مى

داشته باشد که همه آنان پدرى باشند یعنى پدر آنان با پدر میّت یکى باشد خواه مادرشان هم با 
برند اما به واسطه بودن اینها  مادر او یکى باشد یا نه اگر چه تا میّت پدر و مادر دارد اینها ارث نمى

  .دهند  را به پدر مىبرد و بقیه  یک مال را مى  مادر، شش



١١٤ احکام

  اگر وارث میّت فقط پدر و مادر و یک دختر باشند، چنانچه میّت دو برادر، یا چهار ـ625مسئله 
کنند پدر و مادر هر  خواهر، یا یک برادر و دو خواهر پدرى داشته باشد، مال را شش قسمت مى

یک : کنند سمت مىبرد و یک قسمت باقیمانده را چهار ق کدام یک قسمت و دختر سه قسمت مى
دهند، بنابراین اگر مال میّت را بیستوچهار قسمت  قسمت را به پدر و سه قسمت را به دختر مى

برد، ولى اگر   ج قسمت را پدر و چهار قسمت دیگر را مادر مى پانزده قسمت آن را دختر و پن;کنند
کنند   ل را پنج قسمت مىدو برادر یا چهار خواهر یا یک برادر و خواهر پدرى نداشته باشد مامیّت 

  .برد  پدر و مادر هر کدام یک قسمت و دختر سه قسمت آن را مى

کنند پدر     اگر وارث میّت فقط پدر و مادر و یک پسر باشد مال را شش قسمت مىـ626مسئله 
ولى اگر چند پسر یا چند دختر . برد و مادر هر کدام یک قسمت و پسر چهار قسمت آن را مى

شود و اگر پسر و دختر باشند آن چهار  مىه طور مساوى بین آنان قسمت سمت بباشند آن چهار ق
  .کنند که هر پسرى دو برابر دختر ببرد  قسمت را طورى تقسیم مى

  اگر وارث میّت فقط پدر و یک پسر یا مادر و یک پسر باشد مال را شش قسمت ـ627مسئله 
ولى اگر وارث فقط پدر و یک . برد سر مىکنند یک قسمت آن را پدر یا مادر و پنج قسمت را پ مى

مادر و بقیه کنند یک قسمت آن را پدر یا   دختر یا مادر و یک دختر باشند مال را چهار قسمت مى
  .دهند را به دختر مى

کنند    اگر وارث میّت فقط پدر یا مادر با پسر و دختر باشند مال را شش قسمت مىـ628مسئله 
کنند که هر پسرى دو برابر دختر  برد و بقیه را طورى قسمت مى  ىیک قسمت آن را پدر یا مادر م

  .ببرد

  اگر وارث میّت فقط پدر و چند دختر یا مادر و چند دختر باشد مال را پنج قسمت ـ629مسئله 
طور مساوى بین خودشان به برد و چهار قسمت را دخترها  کنند یک قسمت را پدر یا مادر مى مى

  .کنند  قسمت مى

  اگر میّت اوالد نداشته باشد نوه پسرى او اگر چه دختر باشد سهم پسر میّت را ـ630مسئله 
برد مثالً اگر میّت یک پسر از  برد و نوه دخترى او اگر چه پسر باشد سهم دختر میّت را مى مى

کنند یک قسمت را به پسر  دختر خود و یک دختر از پسرش داشته باشد مال را سه قسمت مى
  .دهند  را به دختر پسر مىدختر و دو قسمت

  



١١٥ احکام

  ارث دسته دوم

برند جدّ یعنى پدربزرگ و     دسته دوم از کسانى که به واسطه خویشاوندى ارث مىـ631مسئله 
جدّه یعنى مادربزرگ و برادر و خواهر میّت است و اگر میّت برادر و خواهر نداشته باشد اوالدشان 

  .برند ارث مى

اگر رسد و   ک برادر یا یک خواهر باشد همه مال به او مى  اگر وارث میّت فقط یـ632مسئله 
طور مساوى بین آنان قسمت چند برادر پدرى و مادرى، یا چند خواهر پدر و مادرى باشند مال به 

مثالً . برد شود و اگر برادر و خواهر پدرى و مادرى با هم باشند هر برادر دو برابر خواهر مى مى
شود هر یک از برادرها دو   و مادرى دارد مال پنج قسمت مىاگر دو برادر و یک خواهر پدر 

  .برد قسمت و خواهر یک قسمت آن را مى

  اگر میّت برادر و خواهر پدر و مادرى داشته باشد برادر و خواهر پدرى که از مادر ـ633مسئله 
  .برد با میّت جدا است ارث نمى

ته باشد و فقط یک خواهر یا یک برادر   اگر میّت برادر و خواهر پدر و مادرى نداشـ634مسئله 
رسد و اگر چند برادر یا چند خواهر پدرى داشته باشد مال به  پدرى داشته باشد همه مال به او مى
شود و اگر هم برادر و هم خواهر پدرى داشته باشد هر برادرى  طور مساوى بین آنان قسمت مى

  .برد دو برابر خواهر مى

میّت جدا فقط یک برادر یا یک خواهر مادرى باشد که از پدر با ت   اگر وارث میّـ635مسئله 
رسد و اگر چند برادر مادرى یا چند خواهر مادرى یا چند برادر و خواهر  است همه مال به او مى

  .شود  مادرى باشند مال به طور مساوى بین آنان قسمت مى

هر پدرى و یک برادر یا یک   اگر میّت برادر و خواهر پدر و مادرى و برادر و خواـ636مسئله 
کنند یک   برند و مال را شش قسمت مى  خواهر مادرى داشته باشد برادر و خواهر پدرى ارث نمى

دهند و هر  خواهر پدر و مادرى مىبرادر با خواهر مادرى و بقیه را به برادر و قسمت آن را به 
  .برد برادرى دو برابر خواهر مى

اهر پدر و مادرى و برادر و خواهر پدرى و برادر و خواهر   اگر میّت برادر و خوـ637مسئله 
کنند یک قسمت  برند و مال را سه قسمت مى مادرى داشته باشد، برادر و خواهر پدرى ارث نمى

کنند و بقیه را به برادر و   آن را برادر و خواهر مادرى به طور مساوى بین خودشان قسمت مى
  .برد  ى دو برابر خواهر مىبرادرر دهند و ه خواهر پدر و مادرى مى



١١٦ احکام

  اگر وارث میّت فقط یک جدّ یا یک جدّه است چه پدرى باشد چه مادرى همه مال ـ638مسئله 
  .برد  رسد و با بودن جدّ میّت پدر جدّ او ارث نمى به او مى

شود دو قسمت    اگر وارث میّت فقط جدّ و جدّه پدرى باشند مال سه قسمت مىـ639مسئله 
 برد و اگر جدّ و جدّه مادرى باشند، مال به طور مساوى بین   قسمت را جدّه مىآن را جدّ و یک
  .شود  آنان قسمت مى

  اگر وارث میّت فقط یک جدّ یا جدّه پدرى و یک جدّ یا جدّه مادرى باشند مال سه ـ640مسئله 
  .برد شود دو قسمت را جدّ یا جدّه پدرى و یک قسمت را جدّ و جدّه مادرى مى  قسمت مى

  

  رث دسته سوما

که در مسئله والد آنان است به تفصیلى   دسته سوم عمو و عمه و دایى و خاله و اـ641مسئله 
  .برند    گفته شد که اگر از طبقه اول و دوم کسى نباشد اینها ارث مى621

  اگر وارث میّت فقط یک عمو یا یک عمه است چه پدر و مادرى باشد یعنى با پدر ـ642مسئله 
  .رسد   پدر و مادر باشد یا پدرى باشد یا مادرى مال به او مىمیّت از یک

ى   اگر وارث میّت چند عمو یا چند عمه باشند و همه پدر و مادرى یا همه پدرـ643مسئله 
  .شود  باشند مال به طور مساوى بین آنان قسمت مى

برد   ر عمه مى  اگر وارث میّت عمو و عمه پدر و مادرى یا پدرى باشند عمو دو برابـ644مسئله 
برد  شود، یک قسمت را عمه مى  مثالً اگر وارث میّت دو عمو و یک عمه باشد مال پنج قسمت مى
  .کنند  و چهار قسمت را عموها به طور مساوى بین خودشان قسمت مى

  اگر وارث میّت فقط چند عموى مادرى یا چند عمه مادرى یا عمو و عمه مادرى ـ645مسئله 
  .شود  اوى بین آنان قسمت مىباشند مال به طور مس

  

  ارث زن و شوهر

  اگر زنى بمیرد و اوالد نداشته باشد نصف همه مال را شوهر و بقیه را ورثه دیگر ـ646مسئله 
برند، و اگر از آن شوهر یا از شوهر دیگرش اوالد داشته باشد چهار یک همه مال را شوهر و  مى

  .برند بقیه را ورثه دیگر مى



١١٧ احکام

مردى بمیرد و اوالد نداشته باشد چهار یک مال او را زن و بقیه را ورثه دیگر   اگر ـ647مسئله 
برند، و اگر از آن زن یا از زن دیگر اوالد داشته باشد هشت یک مال را زن و بقیه را ورثه دیگر  مى
  . برند مى

 برد، چه زمین خانه باشد و چه زمین باغ و زراعت و ولى زن از زمین و از قیمت آن ارث نمى
هاى دیگر باشد و بهتر آن است که در زمین غیر خانه سایر ورثه رضایت او را تحصیل نمایند  زمین

برد  برد و از قیمت آنها ارث مى درخت ارث نمى و از خود هوایى خانه مانند ساختمان و احتیاطاً
هاى دیگر   و همچنین از خود درخت و زراعت و ساختمانى که در زمین باغ و زراعت و زمین

  .برد برد اما از قیمت آنها ارث مى  است ارث نمى

برد تصرف کند باید     اگر زن بخواهد در زمین و چیزهاى دیگرى که از آنها ارث مىـ648مسئله 
ه صحیح است و و اگر پیش از دادن سهم زن آنها را بفروشند معامل. از ورثه دیگر اجازه بگیرد

  .اجازه زن شرط صحت معامله نیست

 اگر بخواهند ساختمان و درخت و مانند آن را قیمت نمایند باید حساب کنند که  ـ649مسئله 
اگر آنها بدون اجاره در زمین بمانند تا از بین بروند چقدر ارزش دارند و سهم زن را از آن قیمت 

  .بدهند

  اگر میّت بیش از یک زن داشته باشد، چنانچه اوالد نداشته باشد چهار یک مال، و ـ650مسئله 
گفته شد به طور مساوى بین  647ر مسئله گر اوالد داشته باشد، هشت یک مال به شرحى که دا

یک از آنان یا بعض آنان نزدیکى نکرده باشد   شود اگر چه شوهر با هیچ هاى او قسمت مى زن
ولى اگر در مرضى که به آن مرض از دنیا رفته زنى را عقد کرده و با او نزدیکى نکرده است آن زن 

  .برد و حق مهر هم ندارد و ارث نمىاز ا

  اگر زن در حال مرض شوهر کند و به همان مرض بمیرد شوهرش اگر چه با او ـ651مسئله 
  .برد  نزدیکى نکرده باشد از او ارث مى

و . برد  و در بین عده بمیرد شوهر از او ارث مى)6(  اگر زن را طالق رجعى بدهندـ652مسئله 
  . برد زن بمیرد زن از او ارث مىنیز اگر شوهر در بین عده 

 یکى از آن دو بمیرد دیگرى از او ارث )7(ولى اگر بعد از گذشتن عده رجعى یا در عده طالق بائن
  .برد نمى

                                                           
  



١١٨ احکام

  اگر شوهر در حال مرض، عیالش را طالق دهد و پیش از گذشتن دوازده ماه قمرى ـ653مسئله 
  :برد  او ارث مىبمیرد زن با دو شرط از 

  .ه در این مدت شوهر دیگر نکرده باشد آنک- اول 

 شوهر در مرضى که در آن مرض زن را طالق داده به واسطه آن مرض یا به جهت دیگرى -دوم 
  .برد  بمیرد پس اگر از آن مرض خوب شود و به جهت دیگرى از دنیا برود زن از او ارث نمى

آن را پوشیده باشد جزء مال   لباسى که مرد براى پوشیدن زن خود گرفته اگر چه زن ـ654مسئله 
  .شوهر است

  

  احکام متفرقه ارث

  قرآن و انگشتر و شمشیر میّت و لباسى را که پوشیده یا مهیا شده براى پوشیدن مال ـ655مسئله 
پسر بزرگتر است و اگر میّت از سه چیز اول بیشتر از یکى دارد مثالً دو قرآن یا دو انگشتر دارد 

  .لى لباس هر چه باشد به او تعلق داردیکى بیشتر مال او نیست، و

  اگر میّت قرض داشته باشد و قرضش به اندازه مال او یا زیادتر باشد باید چهار ـ656مسئله 
چیزى هم که مال پسر بزرگتر است و در مسئله پیش گفته شد به قرض او بدهند و اگر قرضش 

رسد به نسبت به قرض او بدهند  گتر مىکمتر از مال او باشد نباید از آن چهار چیزى که به پسر بزر
مثالً اگر همه دارایى او شصت تومان است و به مقدار بیست تومان آن از چیزهایى است که مال 

  .دهند  پسر بزرگ است و سى تومان هم قرض دارد قرض را از چهل تومان باقى مى

یّت باشد از او ارث برد ولى کافر اگر چه پدر یا پسر م   مسلمان از کافر ارث مىـ657مسئله 
  .برد نمى

برد، ولى     اگر کسى یکى از خویشان خود را عمداً و به ناحق بکشد از او ارث نمىـ658مسئله 
اگر از روى خطا باشد مثل اینکه سنگ را به هوا بیندازد و اتفاقاً به یکى از خویشان او بخورد و او 

  .تلبرد از دیه ق برد، ولى ارث نمى را بکشد از او ارث مى

اى که در شکم است و اگر زنده به    هرگاه بخواهند ارث را تقسیم کنند براى بچهـ659له مسئ
ولى اگر احتمال بدهند زن سه بچه یا بیشتر . گذارند  برد سهم دو پسر را کنار مى  دنیا بیاید ارث مى

                                                                                                                                                                      
  .  گفته شد590معناى طالق رجعى و طالق بائى در مسئله . 2و1



١١٩ احکام

نیا آمد زیادى گذارند و چنانچه مثالً یک پسر یا یک دختر به د حامله است سهم سه پسر را کنار مى
  .کنند را ورثه بین خودشان تقسیم مى

  

  احکام حج

اند در آنجا به جا    حج زیارت کردن خانه خدا و انجام اعمالى است که دستور دادهـ660مسئله 
  : شود آورده شود و در تمام عمر بر کسى که این شرایط را دارا باشد، یک مرتبه واجب مى

  .  آنکه بالغ باشد- اول 

  . که عاقل و آزاد باشد آن-دوم 

 به واسطه رفتن به حج مجبور نشود که کار حرامى را انجام دهد، یا عمل واجبى را که از -سوم 
برود و راه دیگرى هم نباشد ک نماید، پس اگر مثالً مجبور باشد از راه غصبى حج مهمتر است تر

  .نباید حج برود

  . آنکه مستطیع باشد-چهارم 

  : دن به چند چیز است  مستطیع بوـ661مسئله 

  .  آنکه توشه راه و مرکب سوارى یا مالى که بتواند آنها را تهیه کند داشته باشد- اول 

  .  سالمت مزاج و توانایى آن را داشته باشد که بتواند مکه رود و حج را به جا آورد-دوم 

جان یا عرض او در راه،  در راه مانعى از رفتن نباشد و اگر راه بسته باشد، یا انسان بترسد که - م سو
ولى اگر از راه دیگرى بتواند برود اگر چه . از بین برود، یا مال او را ببرند، حج بر او واجب نیست

  . دورتر باشد، باید از آن راه برود

  .  به قدر به جا آوردن اعمال حج وقت داشته باشد-چهارم 

  . شته باشد هر چند شرعاً واجب نباشد به قدر مخارج کسانى که عرفاً عائله او محسوبند دا-پنجم 

خود داشته ز برگشتن، کسب، یا زراعت، یا عایدى ملک، یا راه دیگرى براى معاش  بعد ا- ششم 
  .باشد که مجبور نشود به زحمت زندگى کند

شود وقتى حج بر آنها واجب    کسانى که بدون خانه ملکى زندگانى آنها مختل مىـ662مسئله 
  . هم داشته باشنداست که پول خانه را



١٢٠ احکام

تواند مکه برود، اگر بعد از برگشتن از خودش مال نداشته باشد و     زنى که مىـ663مسئله 
زندگى کند، حج بر او  ناچار شود که به سختى شوهرش هم مثالً فقیر باشد و خرجى او را ندهد، و

  .واجب نیست

رى به او بگوید حج برو و   اگر کسى توشه راه و مرکب سوارى نداشته باشد و دیگـ664مسئله 
دهم در صورتى که اطمینان داشته  من خرج تو و عیالت را در موقعى که در سفر حج هستى مى

  .شود دهد حج بر او واجب مى باشد که خرج او را مى

رود و   مى  اگر خرجى رفتن و برگشتن و خرجى عیاالت کسى را در مدتى که مکهـ665مسئله 
. شود حج بر او واجب مى با او شرط کنند که حج کند و او قبول نماید، گردد به او ببخشند و برمى

  .اگر چه قرض داشته باشد و در موقع برگشتن هم مالى که بتواند با آن زندگى کند نداشته باشد

رود و    اگر مخارج رفتن و برگشتن و مخارج عیاالت کسى را در مدتى که مکه مىـ666مسئله 
 بگویند حج برو ولى ملک او نکنند، در صورتى که اطمینان داشته باشد گردد به او بدهند و برمى

  .شود او واجب مىگیرند، حج بر  که از او پس نمى

  اگر مقدارى مال که براى حج کافى است به کسى بدهند و با او شرط کنند که در ـ667مسئله 
  .شود راه مکه خدمت کسى که مال را داده بنماید، حج بر او واجب نمى

  اگر مقدارى مال به کسى بدهند و حج بر او واجب شود، چنانچه حج نماید، هر ـ668سئله م
  .چند بعداً مالى از خود پیدا کند، دیگر حج بر او واجب نیست

بخواهد از آنجا به ت مثالً تا جده برود و مالى به دست آورد که اگر   اگر براى تجارـ669مسئله 
  . دمکه رود مستطیع باشد باید حج کن

 اگر چه بعداً مالى پیدا کند که بتواند از وطن خود به مکه رود، دیگر ;و در صورتى که حج نماید
  .حج بر او واجب نیست

  اگر انسان اجیر شود که از طرف کس دیگر حج کند چنانچه خودش نتواند برود و ـ670مسئله 
  .ازه بگیردکرده اجبخواهد دیگرى را از طرف خودش بفرستد باید از کسى که او را اجیر 

  اگر کسى مستطیع شود و مکه نرود و فقیر شود، باید اگر چه به زحمت باشد بعداً ـ671مسئله 
حج کند و اگر به هیچ قسم نتواند حج برود چنانچه کسى او را براى حج اجیر کند باید به مکه رود 

ماند و براى خود حج و حج کسى را که براى او اجیر شده به جا آورد و تا سال بعد در مکه ب
  . نماید
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شود ولى اگر ممکن باشد که اجیر شود و اجرت را نقـد بگیرد و کسى که او را اجیر کرده راضى 
بعد براى کسى که اجیر که حج او در سال بعد به جا آورده شود، باید سال اول براى خود و سال 

  .شده حج نماید

اند   مکه رود و در وقت معینى که دستور داده  اگر در سال اولى که مستطیع شده بهـ672مسئله 
. هاى بعد مستطیع نباشد، حج بر او واجب نیست به عرفات و مشعرالحرام نرسد، چنانچه در سال

  .هاى پیش مستطیع بوده و نرفته، اگر چه به زحمت باشد باید حج کند  ولى اگر از سال

عد به واسطه پیرى یا مرض و   اگر در سال اولى که مستطیع شده حج نکند و بـ673له مسئ
ناتوانى نتواند حج نماید و ناامید باشد از اینکه بعداً خودش حج کند، باید دیگرى را از طرف خود 

بلکه اگر در سال اولى که به قدر رفتن حج مال پیدا کرده، به واسطه پیرى یا مرض یا . بفرستد
ج کند واجب است کسى را از طرف خود ناتوانى نتواند حج کند، و ناامید باشد که خودش بتواند ح

  .بفرستد تا حج کند

  کسى که از طرف دیگرى براى حج اجیر شده، باید طواف نساء را از طرف او به ـ674مسئله 
  .شود جا آورد و اگر به جا نیاورد، زن بر آن اجیر حرام مى

بعد از چند روز   اگر طواف نساء را درست به جا نیاورد یا فراموش کند، چنانچه ـ675مسئله 
  .یادش بیاید و از بین راه برگردد و به جا آورد صحیح است

  

  مسائل متفرقه

تواند از آن جلوگیرى کند و     اگر ریشه درخت همسایه در ملک انسان بیاید مىـ676مسئله 
  .تواند از صاحب درخت بگیرد  چنانچه ضررى هم از ریشه درخت به او برسد مى

دهد اگر مثالً به واسطه صلح یا بخشش ملک او   پدر به دختر مىاى که   جهیزیهـ677مسئله 
  .تواند از او پس بگیرد  کرده باشد نمى

  .شود چیزى برداشت  ى  براى مخارج عزادارى میّت از سهم صغیر نمـ678مسئله 

اى پیدا نشود از او     اگر انسان غیبت مسلمانى را کرده باشد الزم است اگر مفسدهـ679مسئله 
ند که او را حالل نماید و چنانچه ممکن نباشد باید براى او از خدا طلب آمرزش کند و خواهش ک

اگر به واسطه غیبتى که کرده توهینى از آن مسلمان شده در صورتى که ممکن است باید آن توهین 
  .را برطرف نماید
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دهد  نمىداند خمس   ىتواند بدون اذن حاکم شرع از مال کسى که م   انسان نمىـ680مسئله 
  .خمس را بردارد و به حاکم شرع برساند

و اگر نوحه . باشد   آوازى که مخصوص مجالس لهو بازیگرى است غنا و حرام مىـ681مسئله 
ولى اگر آن را با صداى خوب بخوانند که غنا . یا روضه یا قرآن را هم با غنا بخوانند حرام است

  .نباشد اشکال ندارد

  .رساند و مال کسى نیست اشکال ندارد  ذیت مى  کشتن حیوانى که اـ682مسئله 

انداز حساب دارند  اى را که بانک به بعضى از کسانى که در صندوق پس   جایزهـ683مسئله 
و . رسد حالل است دهد و ضرر آن به کسى نمى دهد چون براى تشویق مردم از خودش مى مى

  .دهند  ىاى که بعض فروشندگان اجناس به بعض خریدارها م  همچنین جایزه

  اگر چیزى را به صنعتگرى بدهند که درست کند چنانچه صاحب آن نیاید آن را ـ684مسئله 
ببرد و صنعتگر بعد از جستجو از پیدا شدن صاحب آن ناامید شود باید آن را به نیت صاحبش 

  .صدقه بدهد

تى که کنند ولو در صور  ها عبور مى   سینه زدن در کوچه و بازار با اینکه زنـ685مسئله 
و اگر جلوى جمعیت عزادار بیرق و مانند آن ببرند . زن پیراهن نپوشیده باشد اشکال ندارد سینه

  .مانعى ندارد ولى باید استعمال آالت لهو نشود

اگر چه زینت .   گذاشتن دندان طال و دندانى که روکش طال دارد مانعى نداردـ686مسئله 
  .کردنطال ولو با انگشتر دست ایز نیست پوشیدن حساب شود ولى براى مرد ج

  .  حرام است انسان استمناء کند یعنى با خود کارى کند که منى از او بیرون آیدـ687مسئله 

  تراشیدن ریش و ماشین کردن آن اگر مثل تراشیدن باشد حرام است و در این حکم ـ688مسئله 
 پس اگر هم که اول تکلیف کند تمام مردم یکسانند و حکم خدا به واسطه مسخره مردم تغییر نمى

کنند چنانچه ریش بتراشد یا طورى ماشین کند  مىخره او است یا اگر ریش نتراشد مردم او را مس
  .که مثل تراشیدن باشد حرام است

  احتیاط واجب آن است که ولى بچه پیش از آنکه بالغ شود او را ختنه نماید و اگر ـ689مسئله 
  .ود بچه واجب استختنه نکند بعد از بالغ شدن بر خ

  اگر پدر و مادر فقیر باشند و نتوانند کاسبى کنند فرزند آنان اگر بتواند باید خرجى ـ690مسئله 
  .آنان را بدهد
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  اگر کسى فقیر باشد و نتواند کاسبى کند پدرش باید خرجى او را بدهد و اگر پدر ـ691مسئله 
هم نداشته باشد که بتواند خرجى او را بدهد تواند خرجى او را بدهد چنانچه فرزندى  ندارد یا نمى

تواند خرجى او را بدهد   و اگر جدّ پدرى ندارد یا نمى. جدّ پدرى او باید خرجى او را بدهد
تواند خرجى او را بدهد باید مادر پدر  و اگر مادر هم ندارد یا نمى. مادرش باید خرجى او را بدهد

و اگر مادر پدر و مادر مادر ندارد پدر مادر باید . بدهندجى او را و مادر مادر و پدر مادر با هم خر
  .بدهدخرجى او را 


