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  احکام تقلید

 ـ عقیده مسلمان به اصول دین باید از روى دلیل باشد، ونمى تواند در اصول دین تقلید 1مسأله 
باشد که بتواند ول کند، ولى در احکام دین باید یا مجتهد نماید، یعنى بدون دلیل گفته کسى را قب

 دستور او رفتار نماید، یا از راه احکام را از روى دلیل بدست آورد، یا از مجتهد تقلید کند، یعنى به
احتیاط طورى به وظیفه خود عمل نماید، که یقین کند، تکلیف خود را انجام داده است، مثال اگر 

دانند وعده دیگر مى گویند حرام نیست، آن عمل را انجام  اى از مجتهدین عملى را حرام مى عده
آن را بجا آورد پس کسانى که مجتهد دانند   ندهند واگر عملى را بعضى واجب وبعضى مستحب مى

  .کنند واجب است از مجتهد تقلید نمایندونمى توانند به احتیاط عمل نیستند 

 ـ تقلید در احکام عمل کردن به دستور مجتهد استو از مجتهدى باید تقلید کرد که مرد، 2مسأله 
وعادل کسى است که وبالغ، وعاقل، وشیعه دوازده امامى، وحالل زاده، و زنده، و عادل باشد 

کارهایى که بر او واجب است بجا آورد وکارهایى که بر او حرام است ترک کند، به عبارت دیگر 
شود، ونیز مجتهدى که  عادل کسى است که در جاده شرع مستقیم است وعمال از آن منحرف نمى

جتهدهاى زمان خود کند باید اعلم باشد، یعنى در فهمیدن حکم خدا از تمام م انسان از او تقلید مى
  استادتر باشد

اول آنکه خود انسان یقین کند، مثل آنکه : توان شناخت   ـ مجتهد واعلم را از سه راه مى3مسأله 
دوم آنکه یک نفر عالم عادل بلکه موثق که . از اهل علم باشد وبتواند مجتهد واعلم را بشناسد

 بودن کسى را تصدیق کند، به شرط تواند مجتهد وعلم را تشخیص دهد، مجتهد بودن یا اعلم مى
توانند مجتهد  اهل علم که مىاى از  سوم آنکه عده. قه دیگر با گفته او مخالفت ننمایدآنکه عالم ث

شود مجتهد بودن یا اعلم بودن کسى را   واعلم را تشخیص دهند، واز گفته آنان اطمینان پیدا مى
  .تصدیق کنند

 باید از کسى تقلید کند که گمان به اعلم بودن او دارد،  ـ اگر شناختن اعلم مشکل باشد،4مسأله 
بلکه اگر احتمال ضعیفى هم بدهد که کسى اعلم است وبداند دیگرى از او اعلم نیست، باید از او 
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باشند، باید از یکى از آنان با یکدیگر مساوى تقلید نماید، واگر چند نفر در نظر او اعلم از دیگران و
  .یکى از آنان پرهیزکارتر در فتوى باشد باید از او تقلید نمایدتقلید کند ولى چنانچه 

. اول شنیدن از خود مجتهد:  ـ بدست آوردن فتوى یعنى دستور مجتهد چهار راه دارد5مسأله 
سوم شنیدن از کسى که انسان . دوم شنیدن از یک نفر عادل بلکه موثق که فتواى مجتهد را نقل کند

 درستى آن رساله هارم دیدن در رساله مجتهد، در صورتى که انسان بهچ. به گفته او اطمینان دارد
  .اطمینان داشته باشد

تواند به آنچه در رساله    ـ تا انسان یقین نکند که فتواى مجتهد عوض شده است، مى6مسأله 
  .نوشته شده عمل نماید، واگر احتمال دهد که فتواى او عوض شده، جستجو الزم نیست

اى فتوى دهد مقلد آن مجتهد یعنى کسى که از او تقلید  تهد اعلم در مسأله ـ اگر مج7مسأله 
تواند در آن مسأله به فتواى مجتهد دیگر عمل کند، ولى اگر فتوى ندهد وبفرماید  کند نمى مى

رکعت سوم وچهارم فالن طور عمل شود، مثال بفرماید احتیاط آن است که در احتیاط آن است که 
ات اربعه یعنى سبحان اهللا والحمد هللا وال اله اال اهللا واهللا اکبر بگوید، مقلد باید نماز سه مرتبه تسبیح

گویند عمل کند وسه مرتبه بگوید، ویا به فتواى مجتهدى   یا به این احتیاط، که احتیاط واجبش مى
که علم او از مجتهد اعلم کمتر و از مجتهدهاى دیگر بیشتر است عمل نماید، پس اگر او یکمرتبه 

علم بفرماید مسأله تواند یک مرتبه بگوید، وهمچنین است که اگر مجتهد ا گفتن را کافى بداند مى
  .محل تأمل یا محل اشکال است

اى فتوى داده احتیاط کند، مثال بفرماید ظرف   ـ اگر مجتهد اعلم بعد از آنکه در مسأله8مسأله 
 احتیاط آن است که سه مرتبه شود، اگر چه نجس را که یک مرتبه در آب کر بشویند پاک مى

تواند در آن مسأله به فتواى مجتهد دیگر رفتار کند، بلکه باید یا به فتواى او  بشویند، مقلد او نمى
  .گویند عمل نماید عمل کند، یا به احتیاط بعد از فتوى که آن را احتیاط مستحب مى

رود باید از مجتهد زنده تقلید کرد، کند، از دنیا ب  ـ اگر مجتهدى که انسان از او تقلید مى9مسأله 
و تقلید از میت حتى در مسائلى که به فتواى او عمل کرده جائز نیست، به عبارت دیگر بقاء بر 

  .تقلید میت مانند تقلید ابتدایى از او است مطلقا جائز نیست

  . ـ مسائلى را که انسان غالبا به آنها احتیاج دارد واجب است یاد بگیرد10مسأله 

داند، چنانچه ممکن است،  اى پیش آید که حکم آن را نمى  ـ اگر براى انسان مسأله11له مسأ
ممکن نیست باید صبر کند تا فتوى مجتهد اعلم را به دست آورد یا احتیاط کند واگر هیچ کدام 

  باید به فتواى مجتهدى که علم او کمتر از مجتهد اعلم وبیشتر از مجتهدهاى دیگر است عمل کند
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 ـ اگر کسى فتواى مجتهدى را به دیگرى بگوید، چنانچه فتواى آن مجتهد عوض شود 12 مسأله
الزم نیست به او خبر دهد که فتوى عوض شده ولى اگر بعد از گفتن فتوى بفهمد اشتباه کرده، در 

  صورتى که ممکن باشد باید اشتباه را بر طرف کند

 انجام دهد، در صورتى اعمال او صحیح  ـ اگر مکلف مدتى اعمال خود را بدون تقلید13مسأله 
است که با فتواى مجتهدى که فعال باید از او تقلید کند مطابق باشد، یا از راه دیگرى بفهمد که به 

اش را ولو به  وظیفه واقعى خود رفتار کرده است، یا احتمال بدهد که حین عمل رعایت وظیفه
  احتیاط نموده

  احکام طهارت

  آب مطلق ومضاف

مثل : آب مضاف آبى است که آن را از چیزى بگیرند:  ـ آب یا مطلق است، یا مضاف14مسأله 
مثل آبى که به قدرى با گل ومانند آن مخلوط شود، : آب هندوانه وگالب، یا به چیزى مخلوط باشد

اول آب کر، دوم آب : که دیگر به آن آب نگویند وغیر اینها آب مطلق است، وآن بر پنج قسم است 
  م آب جارى، چهارم آب باران، پنجم آب چاهقلیل، سو

   ـ آب کر1

 ـ آب کر مقدار آبى است که اگر در ظرفى که درازا وپهنا وگودى آن هر یک سه 15مسأله 
وجب است بریزند آن ظرف را پر کند وبه عبارت دیگر مساحت آن  بیست وهفت وجب باشد، 

  شود  کیلوگرم مى377اشد که تقریبا ووزن آن از صد وبیست وهشت من تبریز بیست مثقال کمتر ب

نجس، به نند لباس  ـ اگر عین نجس مانند بول وخون یا چیزى که نجس شده است ما16مسأله 
آب کر برسد، چنانچه آن آب، بو یا رنگ یا مزه نجاست را بگیرد، نجس شود واگر تغییر نکند 

  شود  نجس نمى

  شود  ر کند نجس نمى ـ اگر بوى آب کر به واسطه غیر نجاست تغیی17مسأله 

 ـ اگر عین نجس مانند خون به آبى که بیشتر از کر است برسد و بو یا رنگ یا مزه 18مسأله 
قسمتى از آن را تغییر دهد، چنانچه مقدارى که تغییر نکرده کمتر از کر باشد تمام آب نجس 

کرده نجس ن تغییر شد، فقط مقدارى که بو یا رنگ یا مزه آشود واگر به اندازه کر یا بیشتر با مى
  است

کند ولى اگر قطره قطره    ـ آب فواره اگر متصل به کر باشد، آب نجس را پاک مى19مسأله 
کند، مگر آنکه چیزى روى فواره بگیرند، تا آب آن قبل از   روى آب نجس بریزد، آن را پاک نمى
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ن آب نجس قطره قطره شدن به آب نجس متصل شود وبنابر احتیاط واجب باید آب فواره با آ
  مخلوط گردد

ر شیرى که متصل به کر است بشویند، آبى که از آن چیز  ـ اگر چیز نجس را زی20مسأله 
ریزد اگر متصل به کر باشد وبو یا رنگ یا مزه نجاست نگرفته باشد وعین نجاست هم در آن  مى

  نباشد پاک است

شد، چنانچه نجاست به آن  ـ اگر مقدارى از آب کر یخ ببندد وباقى آن بقدر کر نبا21مسأله 
  شود، وهر قدر از یخ هم آب شود نجس است  برسد نجس مى

 ـ آبى که به اندازه کر بوده، اگر انسان شک کند از کر کمتر شده یا نه، مثل آب کر 22مسأله 
 وآبى که کمتر از شود کند واگر نجاستى هم به آن برسد نجس نمى  است را پاک مىاست، یعنى نج
 ـ کر بودن آب، به سه 23 شک دارد به مقدار کر شده یا نه حکم آب کر نداردمسأله کر بوده وانسان
اول آنکه خود انسان یقین کند، دوم آنکه یک مرد عادل بلکه موثق خبر دهد، : شود راه ثابت مى

سوم کسى که آب در اختیار او است به کر بودن آن خبر دهد مثال حمامى بگوید آب حوض حمام 
  کر است

   قلیل ـ آب2

   ـ آب قلیل آبى است که از زمین نجوشد واز کر کمتر باشد24مسأله 

شود ولى   ـ اگر آب قلیل روى چیز نجس بریزد، یا چیز نجس به آن برسد نجس مى25مسأله 
رسد نجس وهر چه باالتر از  اگر از باال با فشارى روى چیز نجس بریزد، مقدارى که به آن چیز مى

  باشد آن است پاک مى

 ـ آب قلیلى که براى برطرف کردن عین نجاست روى چیز نجس ریخته شود واز آن 26له مسأ
جدا گردد، نجس است وباید از آب قلیلى هم که بعد از برطرف شدن عین نجاست، براى آن 

  شود اجتناب کنند ریزند واز آن جدا مى  کشیدن چیز نجس روى آن مى

اول ـ آنکه بو : شویند با پنج شرط پاک است ى ـ آبى که با آن مخرج بول وغائط را م27مسأله 
سوم ـ نجاست . دوم ـ نجاستى از خارج به آن نرسیده باشد. یا رنگ یا مزه نجاست نگرفته باشد

. آب پیدا نباشدچهارم ـ ذره هاى غائط در . دیگرى مثل خون یا بول یا غائط بیرون نیامده باشد
  .ف مخرج نرسید باشدپنجم ـ بیشتر از مقدار معمول، نجاست به اطرا

   ـ آب جارى3

 ـ آب جارى آبى است که از زمین بجوشد وجریان داشته باشد مانند آب چشمه 28مسأله 
  وقنات
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 ـ آب جارى اگر چه کمتر از کر باشد، چنانچه نجاست به آن برسد، تا وقتى بو یا 29مسأله 
  تغییر نکرده پاک استرنگ یا مزه آن به واسطه نجاست 

گر نجاستى به آب جارى برسد، مقدارى از آن، که بو یا رنگ یا مزه اش به واسطه  ـ ا30مسأله 
نجاست تغییر کرده نجس است، وطرفى که متصل به چشمه است اگر چه کمتر از کر باشد پاک 
است، وآبهاى دیگر نهر اگر به اندازه کر باشد یا به واسطه آبى که تغییر نکرده به آب طرف چشمه 

  وگرنه نجس استمتصل باشد، پاک 

اى که جارى نیست ولى طورى است که اگر از آن بردارند باز    ـ آب چشمه31مسأله 
آن به جوشد، حکم آب جارى دارد یعنى اگر نجاست به آن برسد، تا وقتى بو یا رنگ یا مزه  مى

  واسطه نجاست تغییر نکرده، پاک است

   است، حکم آب جارى دارد ـ آبى که کنار نهر، ایستاده ومتصل به آب جارى32مسأله 

افتد فقط وقتى  جوشد ودر تابستان از جوشش مى اى که مثال در زمستان مى  ـ چشمه33مسأله 
  جوشد حکم آب جارى دارد  که مى

اى که آب آن به اندازه   ـ آب حوض حمام اگر چه کمتر از کر باشد، چنانچه به خزینه34مسأله 
  کر است متصل باشد، مثل آب جارى است

ریزد، اگر متصل به کر باشد   هاى حمام وعمارات که از شیرها ودوشها مى  ـ آب لوله35ه مسأل
  مثل آب جارى است

جوشد، چنانچه کمتر ازکر باشد   ـ آبى که روى زمین جریان دارد ولى از زمین نمى36مسأله 
ست به پایین شود اما اگر از باال با فشار به پایین بریزد چنانچه نجا  ونجاست به آن برسد نجس مى
  شود آن برسد باالى آن نجس نمى

   ـ آب باران4

 ـ اگر به چیز نجسى که عین نجاست در آن نیست یک مرتبه باران ببارد جایى که 37مسأله 
شود ودر فرش ولباس ومانند اینها فشار الزم نیست ولى باریدن دو سه   باران به آن برسد پاک مى

  آید  شد که بگویند باران مىقطره فائده ندارد، بلکه باید طورى با

 ـ اگر باران، به عین نجس ببارد وبجاى دیگر ترشح کند، چنانچه عین نجاست همراه 38مسأله 
آن نباشد، وبو یا رنگ یا مزه نجاست نگرفته باشد، پاک است، پس اگر باران بر خون ببارد وترشح 

  باشد ه خون گرفته باشد نجس مىکند، چنانچه ذره هاى خون در آب باشد، یا آنکه بو یا رنگ یا مز

 ـ اگر بر سقف عمارت یا روى بام آن عین نجاست باشد، تا وقتى باران به بام 39مسأله 
ریزد پاک است ولى بعد از قطع شدن  بارد، آبى که به چیز نجس رسیده واز سقف یا ناودان مى مى

  باشد  مىریزد، به چیز نجس رسیده است، نجس  باران اگر معلوم باشد آبى که مى
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 واگر باران بر زمین جارى شود وبه شود  ـ زمین نجسى که باران بر آن ببارد پاک مى40مسأله 
  جاى نجسى که زیر سقف است برسد، آن را نیز پاک مى کند

   ـ خاک نجسى که به واسطه باران گل شود پاک است41مسأله 

کر باشد چنانچه موقعى که  ـ هرگاه آب باران در جایى جمع شود، اگر چه کمتر از 42مسأله 
آید، چیز نجسى را در آن بشویند وآب، بو یا رنگ یا مزه نجاست نگیرد، آن چیز نجس  باران مى
  شود پاک مى

جارى مین نجس است باران ببارد، وبر زمین نجس  ـ اگر بر فرش پاکى که روى ز43مسأله 
  گردد شود وزمین هم پاک مى  شود، فرش نجس نمى

   ـ آب چاه5

جوشد، اگر چه کمتر از کر باشد چنانچه نجاست به آن   ـ آب چاهى که از زمین مى44 مسأله
برسد تا وقتى، بو یا رنگ یا مزه آن به واسطه نجاست تغییر نکرده پاک است ومستحب است پس 

  از آب آن بکشندقدارى که در کتابهاى مفصل گفته شده از رسیدن بعضى از نجاستها، م

 در چاه بریزد وبو یا رنگ یا مزه آب آن را تغییر دهد، وتغییر آب چاه از  ـ اگر نجاستى45مسأله 
  جوشد مخلوط گردد  شود که با آبى که از چاه مى  بین برود بنابر احتیاط واجب، موقعى پاک مى

 ـ اگر آب باران قطع شود ودر گودالى جمع شود وکمتر از کر باشد، با رسیدن 46مسأله 
  شود نجاست به آن نجس مى

  کام آبهااح

کند، وضوء وغسل هم با    ـ آب مضاف که معنى آن گفته شد، چیز نجس را پاک نمى47مسأله 
  آن باطل است

شود، ولى   اى نجاست به آن برسد نجس مى   ـ آب مضاف هر قدر زیاد باشد، اگر ذره48مسأله 
قدارى که چنانچه از باال با فشار روى چیز نجس بریزد، مقدارى که به چیز نجس رسیده نجس وم

روى دست نجس بریزند، آنچه اگر گالب را از گالبدان مثال . باشد باالتر از آن است پاک مى
  بدست رسیده نجس، وآنچه بدست نرسیده پاک است

 ـ اگر آب مضاف نجس، طورى با آب کر یا جارى مخلوط شود، که دیگر آب مضاف 49مسأله 
  شود به آن نگویند پاک مى

ق بوده ومعلوم نیست مضاف شده یا نه مثل آب مطلق است، یعنى چیز  ـ آبى که مطل50مسأله 
کند، وضوء وغسل هم با آن صحیح است وآبى که مضاف بوده ومعلوم نیست  نجس را پاک مى
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وضوء وغسل هم با آن کند،    نه مثل آب مضاف است، یعنى چیز نجس را پاک نمىمطلق شده یا
  باطل است

طلق است یا مضاف ومعلوم نیست که قبال مطلق یا مضاف  ـ آبى که معلوم نیست م51مسأله 
کند وضوء وغسل هم با آن باطل است واگر نجاست به آن برسد حکم به  بوده نجاست را پاک نمى

  شود ولو به اندازه کر یا بیشتر باشد  نجس بودن آن مى

ا تغییر  ـ آبى که عین نجاست مثل خون وبول به آن برسد وبو یا رنگ یا مزه آن ر52مسأله 
نجاستى که شود ولى اگر بو یا رنگ یا مزه آن، به واسطه   چه کر یا جارى باشد نجس مىدهد، اگر

بیرون آب است عوض شود، مثال مردارى که پهلوى آب است بوى آن را تغییر دهد نجس 
  شود نمى

ییر  ـ آبى که عین نجاست مثل خون وبول در آن ریخته وبو یا رنگ یا مزه آن را تغ53مسأله 
داده، چنانچه به کر یا جارى متصل شود، یا بارن بر آن ببارد، یا باد باران را در آن بریزد، یا آب 

شود ولى بنابر احتیاط واجب باید  باران از ناودان در آن جارى شود، وتغییر آن از بین برود پاک مى
  آب باران یا کر یا جارى با آن مخلوط گردد

در کر یا جارى آب بکشند، آبى که بعد از بیرون آوردن، از آن  ـ اگر چیز نجسى را 54مسأله 
  ریزد پاک است مى

 ـ آبى که پاک بوده ومعلوم نیست نجس شده یا نه پاک است وآبى که نجس بوده 55مسأله 
  ومعلوم نیست پاک شده یا نه نجس است

رام  ـ نیمخورده سگ وخوک، نجس وخوردن آن حرام است ونیمخورده حیوانات ح56مسأله 
  باشد گوشت، پاک وخوردن آن مکروه مى

  احکام تخلى

 ـ واجب است انسان وقت تخلى ومواقع دیگر، عورت خود را از کسانى که مکلفند، 57مسأله 
هاى ممیز که خوب وبد را  اگر چه مثل خواهر ومادر با او محرم باشند، وهمچنین از دیوانه وبچه

  پوشانند عورت خود را از یکدیگر بفهمند، بپوشاند ولى زن وشوهر الزم نیست مى

 ـ الزم نیست با چیز مخصوصى عورت خود را بپوشاند، واگر مثال با دست هم آن را 58مسأله 
  بپوشاند کافیست

 ـ موقع تخلى باید طرف جلوى بدن یعنى شکم وسینه وزانوها رو به قبله وپشت به 59مسأله 
  قبله نباشد
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دن کسى رو به قبله یا پشت به قبله باشد وعورت را  ـ اگر موقع تخلى طرف جلوى ب60مسأله 
کند واگر جلوى بدن او رو به قبله یا پشت به قبله نباشد، واجب است  از قبله بگرداند کفایت نمى

  عورت را رو به قبله ننماید ولى پشت به قبله مانعى ندارد

ود، در صورتى که ش  ـ طرف جلوى بدن در موقع استبراء که احکام آن بعدا گفته مى61مسأله 
شود باید رو به قبله وپشت به قبله نباشد، ودر صورتى که شک در  بداند بلل مشتبه خارج مى

  خروج بلل دارد، وموقع تطهیر مخرج بول وغائط، رو به قبله بودن وپشت به آن اشکال ندارد

بنشیند، ه قبله ه یا پشت ب ـ اگر براى آنکه نامحرم او را نبیند، مجبور شود، رو به قبل62مسأله 
مانعى ندارد روبه قبله یا پشت به قبله بنشیند، ونیز اگر از راه دیگر ناچار باشد که رو به قبله یا 

  پشت به قبله بنشیند مانعى ندارد

 ـ نشاندن بچه را در وقت تخلى رو به قبله یا پشت به قبله حرام نیست واگر خود 63مسأله 
  تبچه بنشیند، جلوگیرى از او واجب نیس

هاى مملوکه در صورتى که صاحبانش  اول در کوچه:  ـ در چهارجا تخلى حرام است64مسأله 
زند به   ضرر مىهایى که ملک کسى نیست ولى تخلى    باشند وهمچنین در کوچهاجازه نداده

دوم ـ در ملک کسى که اجازه : شود  کنند یا آنکه موجب اذیت آنان مى  افرادى که رفت وآمد مى
سوم ـ در جایى که براى عده مخصوص وقف شده است مثل بعضى از : تتخلى نداده اس

  احترامى به آنان باشد چهارم ـ روى قبر مؤمنین در صورتى که بى: ها مدرسه

اول ـ آنکه با غائط، نجاست : شود  ـ در سه صورت مخرج غائط فقط با آب پاک مى65مسأله 
سوم : رسیده باشد از خارج به مخرج غائط دوم ـ آنکه نجاستى: بیرون آمده باشددیگرى مثل خون 

شود  ـ آنکه اطراف مخرج بیشتر از مقدار معمولى آلوده شده باشد ودر غیر این سه صورت مى
شود، با پارچه وسنگ ومانند اینها پاک  مخرج را با آب شست ویا به دستورى که بعدا گفته مى

  کرد، اگر چه شستن با آب بهتر است

شود، ودر کر وجارى اگر بعد از برطرف شدن بول   با غیر آب پاک نمى ـ مخرج بول 66مسأله 
  مرتبه شسته شودت وبهتر است سه یک مرتبه بشویند کافیست، ولى با آب قلیل باید دو مرتبه شس

 ـ اگر مخرج غائط را با آب بشویند، باید چیزى از غائط در آن نماند ولى باقیماندن 67مسأله 
اى از غائط در آن نماند،   واگر در دفعه اول طورى شسته شود که ذرهرنگ وبوى آن مانعى ندارد،

  دوباره شستن الزم نیست

شود مخرج غائط   ـ با سنگ، وکلوخ، وپارچه ومانند اینها اگر خشک وپاک باشند مى68مسأله 
را تطهیر کرد، وچنانچه رطوبت کمى داشته باشند که به مخرج نرسد اشکال ندارد ولى باید از سه 

  عه کمتر نباشد اگر چه به یک مرتبه یا دو مرتبه مخرج پاکیزه شود وبهتر است سه قطعه باشددف
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 ـ اگر با سه دفعه غائط بر طرف نشود، باید به قدرى اضافه نمایند تا مخرج کامال 69مسأله 
  شود اشکال ندارد  پاکیزه شود، ولى باقیماندن ذره هاى کوچکى که دیده نمى

مانند کاغذى که اسم : مخرج غائط با چیزهایى که احترام آنها الزم است ـ پاک کردن 70مسأله 
کند، معصیت اگر کسى با اینها غائط را بر طرف خدا وپیغمبران بر آن نوشته شده حرام است، و

شود، وبا استخوان وسرگین هم نباید مخرج غائط را پاک کرد، واگر کسى  کرده ولى مخرج پاک مى
  شود نمىبا آنها برطرف کند پاک 

 ـ اگر شک کند که مخرج را تطهیر کرده یا نه، اگر چه همیشه بعد از بول یا غائط فورا 71مسأله 
  کرده واجب است تطهیر نماید  تطهیر مى

 ـ اگر بعد از نماز شک کند که قبل از نماز، مخرج را تطهیر کرده یا نه نمازى که 72مسأله 
  د تطهیر کند، ولى براى نمازهاى بعد بایخوانده صحیح است

  استبراء

دهند، براى   ـ استبراء عمل مستحبى است که مردها بعد از بیرون آمدن بول انجام مى73مسأله 
آنکه یقین کنند بول در مجرى نمانده است، وآن داراى اقسامى است وبهترین آنها این است که بعد 

دفعه با انگشت میانه د سه از قطع شدن بول، اگر مخرج غائط نجس شده، اول آن را تطهیر کنند، بع
وبعد، شست را روى آلت وانگشت پهلوى شست را دست چپ از مخرج غائط تا بیخ آلت بکشند 

  زیر آن بگذارند وسه مرتبه تا ختنه گاه بکشند وپس از آن سه مرتبه سر آلت را فشار دهند

به آن مذى مى شود، و   ـ آبى که گاهى بعد از مالعبه وبازى کردن از انسان خارج مى74مسأله 
شود، وآبى  آید، و به آن وذى گفته مى گویند پاک است، ونیز آبى که گاهى بعد از منى بیرون مى

نرسیده باشد پاک است، ر بول به آن گویند اگ  آید، وبه آن ودى مى  که گاهى بعد از بول بیرون مى
د که بول است یا یکى وچنانچه انسان بعد از بول  استبراء کند وبعد آبى از او خارج شود وشک کن

  باشد از اینها، پاک

 ـ اگر انسان شک کند استبراء کرده یا نه و رطوبتى از او بیرون آید که نداند پاک است 75مسأله 
شود، ولى اگر شک کند استبرایى که   باشد، وچنانچه وضوء گرفته باشد باطل مى  یا نه، نجس مى

ک مى باشد، ووضوء را د که نداند پاک است یا نه پاکرده درست بوده یا نه و رطوبتى از او بیرون آی
  کند هم باطل نمى

 ـ کسى که استبراء نکرده اگر به واسطه آنکه مدتى از بول کردن او گذشته، یقین کند 76مسأله 
بول در مجرى نمانده است و رطوبتى ببیند وشک کند پاک است یا نه، آن رطوبت پاک مى باشد، 

  کند وضوء را هم باطل نمى
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 ـ اگر انسان بعد از بول استبراء کند و وضوء بگیرد، چنانچه بعد از وضوء رطوبتى 77مسأله 
ببیند که بداند یا بول است یا منى، واجب است احتیاطاً غسل کند، وضوء هم بگیرد، ولى اگر وضوء 

  نگرفته باشد فقط گرفتن وضوء کافیست

ى ببیند وشک کند پاک است یا نه پاک  ـ براى زن استبراء از بول نیست واگر رطوبت78مسأله 
  کند  باشد، وضوء وغسل او را هم باطل نمى مى

  مستحبات ومکروهات تخلى

دن  ـ مستحب است در موقع تخلى جایى بنشیند که کسى او را نبیند، و موقع وارد ش79مسأله 
حب وهمچنین مستبه مکان تخلى اول پاى چپ وموقع بیرون آمدن، اول پاى راست را بگذارد، 

  است در حال تخلى سر را بپوشاند وسنگینى بدن را بر پاى چپ بیندازد

روى خورشید وماه در موقع تخلى بنشیند ولى اگر عورت   ـ مکروه است انسان روبه80مسأله 
روى باد، ودر جاده،   اى بپوشاند مکروه نیست، ونیز در موقع تخلى نشستن روبه خود را به وسیله

دهد، وچیز خوردن، وتوقف زیاد مکروه  انه، و زیر درختى که میوه مىوخیابان، وکوچه، ودرب خ
است، وهمچنین است حرف زدن در حال تخلى، ولى اگر ناچار باشد، یا ذکر خدا بگوید اشکال 

  باشد  ندارد، وتطهیر کردن با دست چپ مستحب مى

ر آب،  ـ ایستاده بول کردن، وبول کردن در زمین سخت، وسوراخ جانوران، ود81مسأله 
  خصوصا آب ایستاده مکروه است

   ـ خوددارى کردن از بول وغائط مکروه است82مسأله 

 ـ مستحب است انسان، پیش از نماز، وپیش از خواب، وپیش از جماع، وبعد از بیرون 83مسأله 
  آمدن منى بول کند

  نجاسات

: مردار، پنجم: منى، چهارم: غائط، سوم: بول، دوم: اول:  ـ نجاسات یازده چیز است84مسأله 
عرق شتر : فقاع، یازدهم: شراب، دهم: مشرک، نهم: سگ وخوک، هشتم: خون، ششم وهفتم

نجاستخوار، وبنابر احتیاط واجب باید اجتناب کرد از عرق مطلق حیوان نجاستخوار، واما عرق 
  م پاک است، ولى نماز خواندن در آن جایز نیستجنب از حرا

   ـ بول وغائط2 ـ 1

بول وغائط انسان وهر حیوان حرام گوشتى که خون جهنده دارد که اگر رگ آن را  ـ 85مسأله 
کند، نجس است و بنابر احتیاط واجب باید از بول حیوان حرام  ببرند، خون از آن جستن مى
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کند، مثل ماهى حرام گوشت اجتناب کرد، ولى غائط آن وفضله   گوشتى که خون آن جستن نمى
   که گوشت ندارند پاک استحیوانات کوچک مثل پشه ومگس

   ـ بول وفضله پرندگان حرام گوشت پاک است86مسأله 

 ـ بول وغائط حیوان نجاستخوار نجس است، وهمچنین است بول وغائط حیوانى که 87مسأله 
انسان آن را وطى کرده، یعنى با آن نزدیکى نموده، وگوسفندى که گوشت آن از خوردن شیر خوک 

  محکم شده است

   ـ منى3

   ـ منى انسان وحیوانى که خون جهنده دارد نجس است88أله مس

   ـ مردار4

 ـ مردار انسان وحیوانى که خون جهنده دارد نجس است، چه خودش مرده باشد، یا به 89مسأله 
غیر دستورى که در شرع معین شده آن را کشته باشند وماهى چون خون جهنده ندارد، اگر چه در 

  آب بمیرد پاک است

ـ چیزهایى از مردار که مثل پشم ومو وکرک واستخوان ودندان، روح نداشته باشد  90مسأله 
  پاک است

گوشت یا  در حالى که زنده است  ـ اگر از بدن انسان یا حیوانى که خون جهنده دارد91مسأله 
  چیز دیگرى را که روح دارد جدا کنند نجس است

   بکنند پاک است ـ اگر پوستهاى مختصر لب وجاهاى دیگر بدن را92مسأله 

آید، اگر پوست روى آن سفت شده    ـ تخم مرغى که از شکم مرغ مرده بیرون مى93مسأله 
  باشد پاک است، ولى ظاهر آن را باید آب کشید

اى که در شیردان آنها    ـ اگر بره وبزغاله پیش از آنکه علفخوار شوند بمیرند، پنیر مایه94مسأله 
 ـ دواجات روان، وعطر، روغن، 95مسأله باید آب کشیدرا باشد پاک است ولى ظاهر آن  مى

  آورند اگر انسان یقین به نجاست آنها نداشته باشد پاک است وواکس، وصابون که از خارجه مى

 ـ گوشت، وپیه، وچرمى که احتمال آن برود که از حیوانى است که به دستور شرع 96مسأله 
ته ویا از بازار مسلمانها، تهیه کند خوردن آن کشته شده پاک است، وچنانچه از دست مسلمانى گرف

 گوشت وپیه حالل ونماز در آن چرم جایز است، ولى اگر از دست کافر گرفته شود یا اینکه دست
دستور شرع کشته شده یا نه، مسلمانى باشد که از کافر گرفته وتحقیق نکرده که آن حیوان به 

  ز نیستخوردن آن گوشت وپیه حرام، ونماز در آن چرم جای

   ـ خون5
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 ـ خون انسان وهر حیوانى که خون جهنده دارد یعنى حیوانى که اگر رگ آن را ببرند 97مسأله 
کند نجس است، پس خون حیوانى که مانند ماهى وپشه خون جهنده ندارد  خون از آن جستن مى

  باشد پاک مى

وخون آن به شند رع معین شده بک ـ اگر حیوان حالل گوشت را به دستورى که در ش98مسأله 
ماند پاک است، ولى اگر به علت نفس کشیدن یا   مقدار معمول بیرون آید خونى که در بدنش مى

  به واسطه اینکه سر حیوان در جاى بلندى بوده خون به بدن حیوان برگردد آن خون نجس است

، شود پاک، ولى خوردن آن خون حرام است  ـ خونى که گاهى در تخم مرغ دیده مى99مسأله 
مگر آنکه به واسطه مخلوط شدن با اجزاء تخم مرغ از بین برود که در این صورت خوردن تخم 

  ستمرغ حالل ا

شود نجس است وشیر را    ـ خونى که گاهى موقع دوشیدن شیر در آن دیده مى100مسأله 
  کند نجس مى

هان از بین آید، اگر به واسطه مخلوط شدن با آب د   ـ خونى که از الى دندانها مى101مسأله 
  برود اجتناب از آب دهان الزم نیست

میرد، اگر طورى   ـ خونى که به واسطه کوبیده شدن، زیر ناخن یا زیر پوست مى102مسأله 
شود که دیگر به آن خون نگویند پاک است، واگر به آن خون بگویند نجس است، ودر این صورت 

 براى وضوء وغسل خون را بیرون چنانچه ناخن یا پوست سوارخ شود، اگر مشقت ندارد باید
آورند واگر مشقت دارد باید اطراف آن را به طورى که نجاست زیاد نشود بشویند وپارچه یا چیزى 

  تر بکشند وتیمم هم بکنند  مثل پارچه بر آن بگذارند وروى پارچه دست

 به آن  ـ اگر انسان نداند که خون، زیر پوست مرده یا گوشت به واسطه کوبیده شدن103مسأله 
  حالت در آمده پاک است

نجس مى اى خون در آن بیفتد، تمام غذا وظرف آن  ذره ـ اگر موقع جوشیدن غذا 104مسأله 
  شود وجوشیدن وحرارت وآتش پاک کننده نیست

شود، اگر معلوم نباشد   اى که در حال بهبودى زخم در اطراف آن پیدا مى   ـ زردابه105مسأله 
  باشد  ىکه با خون مخلوط است پاک م

   ـ سگ وخوک7 و 6

کنند حتى مو واستخوان وپنجه و ناخن و   ـ سگ و خوکى که در خشکى زندگى مى106مسأله 
  رطوبتهاى آنها نجس است ولى سگ وخوک دریایى پاک است

   ـ کافر8

  دهد نجس است  ـ کافر یعنى کسى که منکر خدا است، یا براى خدا شریک قرار مى107مسأله 
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کتاب، یعنى، یهود، ونصارى، ومجوس پاکند وبه عبارت دیگر، کسى که منکر  ـ اهل 108مسأله 
دهد ولو پیغمبرى حضرت خاتم االنبیاء محمد بن عبد اهللا  خدا نیست، وبراى خدا شریک قرار نمى
  صلى اهللا علیه وآله قبول ندارد، پاک است

دین مى ء نان جز ـ کسى که ضرورى دین یعنى چیزى را که مثل نماز وروزه مسلما109مسأله 
  باشد ولو بداند آن چیز جزء دین است دانند منکر شود نجس نمى

   ـ بچه غیر ممیز کافر منکر خدا پاک است110مسأله 

   ـ اگر مسلمانى با یکى از دوازده امام دشمنى داشته باشد نجس است111مسأله 

   ـ شراب9

ه خودى خود روان باشد کند چنانچه ب  ـ شراب وهر چیزى که انسان را مست مى112مسأله 
 روان نجس است، واگر مثل بنگ وحشیش روان نباشد پاک است اگر چه چیزى در آن بریزند که

  شود

برند    ـ الکل صنعتى که براى رنگ کردن درب ومیز وصندلى ومانند اینها بکار مى113مسأله 
  باشد پاک مى

م ونجس است، واگر به  ـ اگر انگور وآب انگور به خودى خود جوش بیاید حرا114مسأله 
  واسطه پختن جوش بیاید، خوردن آن حرام است ولى نجس نیست

   ـ خرما ومویز وکشمش وآب آنها اگر جوش بیایند پاک، وخوردن آنها حالل است115مسأله 

   ـ فقاع10

گویند نجس است، ولى آبى که به  شود وبه آن آبجو مى   ـ فقاع که از جو گرفته مى116مسأله 
  باشد  گویند پاک مى گیرند وبه آن ماء الشعیر مى از جو مىدستور طبیب 

   ـ عرق شتر نجاستخوار11

 ـ عرق شتر نجاستخوار نجس است، وبنابر احتیاط واجب باید از عرق هر حیوانى 117مسأله 
  که به خوردن نجاست انسان عادت کرده اجتناب کرد

  عرق جنب از حرام

ى نماز در آن جایز نیست چه در حال جماع  ـ عرق جنب از حرام پاک است ول118مسأله 
بیرون آید یا بعد از آن، از مرد باشد یا از زن، از زنا باشد یا از لواط، یا از وطء ونزدیکى کردن با 

  )استمناء آن است که انسان کارى کند که منى از او بیرون آید(حیوانات یا استمناء 

زن خود ال در حال حیض با ن حرام است مث ـ اگر انسان در موقعى که نزدیکى با ز119مسأله 
نزدیکى کند مکروه است با عرق خود نماز بخواند، ولى اگر در روزه ماه رمضان با زن خود نزدیکى 

  کند با عرق خود مکروه نیست که نماز بخواند
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 ـ اگر جنب از حرام عوض غسل تیمم نماید وبعد از تیمم عرق کند نماز خواندن با 120مسأله 
  اشکال نداردآن عرق 

 ـ اگر کسى از حرام جنب شود وبعد با حالل خود نزدیکى کند با عرق خود مکروه 121مسأله 
نماز با آن مکروه ل با حالل خود نزدیکى کند وبعد از حرام جنب شود است نماز بخواند، واگر او

  .نیست

  راه ثابت شدن نجاست

 آنکه خود انسان یقین کند چیزى اول: شود  ـ نجاست هر چیز از سه راه ثابت مى122مسأله 
نجس است، واگر گمان داشته باشد چیزى نجس است، الزم نیست از آن اجتناب نماید بنابراین 

پاکى ونجسى را ه مردمان ال ابالى وکسانى که هایى ک ها ومهمانخانه غذا خوردن در قهوه خانه
 باشد غذایى را که براى او خورند، اگر انسان یقین نداشته  کنند در آنها غذا مى  مراعات نمى

اند نجس است اشکال ندارد، دوم آنکه کسى که چیزى در اختیار او است بگوید آن چیز   آورده
نجس است، مثال همسر انسان یا نوکر یا کلفت بگوید، ظرف یا چیز دیگرى که در اختیار او است 

  سوم اینکه یک نفر عادل بلکه ثقه بگوید چیزى نجس است: باشد نجس مى

نداند ستن مسأله نجس بودن وپاک بودن چیزى را نداند مثال  ـ اگر به واسطه ندان123مسأله 
داند، چیزى  عرق جنب از حرام پاک است یا نه، باید مسأله را بپرسد، ولى اگر با اینکه مسأله را مى

 یا را شک کند پاک است یا نه، مثال شک کند آن چیز خون است یا نه یا نداند که خون پشه است
  .باشد وپرسیدن الزم نیست خون انسان، پاک مى

 ـ چیز نجسى که انسان شک دارد پاک شده یا نه، نجس است وچیز پاک را اگر شک 124مسأله 
بفهمد الزم نیست  هم بتواند نجس بودن یا پاک بودن آن را کند نجس شده یا نه، پاک است واگر

  وارسى کند

تواند استفاده کند   یا دو لباسى که از هر دوى آنها مى ـ اگر بداند یکى از دو ظرف125مسأله 
داند لباس خودش  نجس شده ونداند کدام است، باید از هر دو اجتناب کند، ولى اگر مثال نمى

تواند از آن استفاده کند ومال دیگرى است، از لباس خودش هم الزم  نجس شده یا لباسى که نمى
  نیست اجتناب نماید

   پاکراه نجس شدن چیزهاى

تر باشد که ترى   ـ اگر چیز پاک به چیز نجس برسد وهر دو یا یکى از آنها به طورى126مسأله 
نامند، به   شود، وچنانچه نجس دوم که آن را متنجس مى یکى به دیگرى برسد چیز پاک نجس مى

شود،  چیز پاک سومى برسد در صورتى که آن چیز از مایعات مانند آب باشد چیز سوم نجس مى
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جتناب نمایند، ودر ر از جوامد مانند لباس وبدن باشد بنابر احتیاط غیرواجب باید از آن چیز اواگ
برسد دلیلى بر لزوم اجتناب از آن نیست غیر واسطه اول، مثل اینکه آن چیز سوم، به چیز چهارم 

چنانچه دست راست به بول متنجس : بلکه به حسب ادله شرعیۀ باید حکم به طهارت نمود مثال
ود، وعین بول از بین برود، وآن دست با رطوبت با دست چپ مالقات کند بنابر احتیاط ش

غیرواجب باید از دست چپ اجتناب نمایند، واگر دست چپ با رطوبت با لباس تماس پیدا کرد 
  شود وترى آن به لباس رسید به مقتضاى ادله شرعیه آن لباس نجس نمى

برسد وانسان شک کند که هر دو یا یکى از آنها تر  ـ اگر چیز پاکى به چیز نجس 127مسأله 
  شود  بوده یا نه، آن چیز پاک نجس نمى

داند کدام پاک وکدام نجس است، اگر چیز پاکى با    ـ دو چیزى که انسان نمى128مسأله 
شود در صورتى که قبل از مالقات علم به نجاست یکى از  رطوبت به یکى از آنها برسد نجس نمى

  شدآنها داشته با

به آن قسمتى که نجاست  ـ زمین وپارچه ومانند اینها اگر رطوبت داشته باشد، هر 129مسأله 
  شود وجاهاى دیگر آن پاک است وهمچنین است خیار وخربزه ومانند اینها  برسد نجس مى

 ـ هر گاه شیره وروغن ومانند اینها طورى باشد که اگر مقدارى از آن را بردارند جاى 130مسأله 
شود ولى اگر طورى باشد   ماند، همینکه یک نقطه از آن نجس شد، تمام آن نجس مى ى نمىآن خال

که جاى آن در موقع برداشتن خالى بماند، اگر چه بعد پر شود، فقط جایى که نجاست به آن رسیده 
  باشد پس اگر فضله موش در آن بیفتد جایى که فضله افتاده نجس وبقیه پاک است نجس مى

تر است بنشیند وبعد روى چیز  گر مگس یا حیوانى مانند آن روى چیز نجسى که ـ ا131مسأله 
تر است بنشیند، چنانچه انسان بداند نجاست همراه آن حیوان بوده، چیز پاک نجس  پاکى که آن هم

  شود واگر نداند پاک است مى

رود هر  ـ اگر جایى از بدن که عرق دارد نجس شود وعرق از آنجا به جاى دیگر ب132مسأله 
  بدن پاک استر عرق به جاى دیگر نرود جاهاى دیگر شود، واگ جا که عرق به آن برسد نجس مى

آید، اگر خون داشته باشد، جایى که خون دارد   ـ اخالطى که از بینى یا گلو مى133مسأله 
نجس وبقیه آن پاک است پس اگر به بیرون دهان یا بینى برسد، مقدارى را که انسان یقین دارد 
جاى نجس اخالط به آن رسیده نجس است ومحلى را که شک دارد جاى نجس به آن رسیده یا نه 

  باشد پاک مى

آب ،  اى را که ته آن سوراخ است روى زمین نجس بگذراند چنانچه   ـ اگر آفتابه134مسأله 
 شود، واگر آب بر طورى زیر آن جمع گردد که با آب آفتابه یکى حساب شود، آب آفتابه نجس مى

  شود  زمین جارى شود یا فرو رود، آب آفتابه نجس نمى
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 ـ اگر چیزى داخل بدن شود وبه نجاست برسد، در صورتى که بعد از بیرون آمدن، 135مسأله 
آلوده به نجاست نباشد پاک است پس اگر اسباب اماله یا آب آن در مخرج غائط وارد شود، یا 

س  از بیرون آمدن، به نجاست آلوده نباشد نجسوزن وچاقو ومانند اینها در بدن فرو رود وبعد
از بیرون آمدن به خون نیست وهمچنین است آب دهان وبینى اگر در داخل به خون برسد وبعد 

  آلوده نباشد

  احکام نجاسات

 ـ نجس کردن خط و ورق قرآن حرام است واگر نجس شود باید فوراً آن را آب 136مسأله 
  بکشند

احترامى به قرآن باشد باید آن را آب   جس شود در صورتى که بى ـ اگر جلد قرآن ن137مسأله 
  بکشند

 ـ گذاشتن قرآن روى عین نجس مانند خون ومردار، اگر چه آن عین نجس خشک 138مسأله 
  باشد باشد حرام است وبرداشتن قرآن از روى آن واجب مى

واگر نوشته  ـ نوشتن قرآن با مرکب نجس اگر چه یک حرف آن باشد حرام است 139مسأله 
  شود باید آن را آب بکشند یا به واسطه تراشیدن ومانند آن کارى کنند که از بین برود

   ـ دادن قرآن به کافر حرام، وگرفتن قرآن از او واجب است140مسأله 

 مثل کاغذى که اسم خدا یا پیغمبر ـ اگر ورق قرآن یا چیزى که احترام آن الزم است 141مسأله 
ته شده، در مستراح بیفتد بیرون آوردن وآب کشیدن آن اگر چه خرج داشته باشد یا امام بر آن نوش

واجب است واگر بیرون آوردن آن ممکن نباشد، بنابر احتیاط واجب باید به آن مستراح نروند تا 
یقین کنند آن ورق پوسیده است ونیز اگر تربت در مستراح بیفتد وبیرون آوردن آن ممکن نباشد 

  بین رفته، به آن مستراح نروندز اند به کلى ا اجب باید تا وقتى که یقین نکردهبنابر احتیاط و

 ـ خوردن وآشامیدن چیز متنجس حرام است، وهمچنین است خورانیدن آن به 142مسأله 
دیگرى، مگر به اطفال ودیوانه، اما خوراندن مسکر به اطفال هم جایز نیست، واگر خود طفل غذاى 

اشکال الزم نیست از او جلوگیرى  ت نجس غذا را نجس کند وبخورد، بىنجس را بخورد یا با دس
  کنند

آن شود آن را آب کشید، اگر نجس بودن    ـ فروختن وعاریه دادن چیز نجسى که مى143مسأله 
  را به طرف بگویند اشکال ندارد

د ، خوان خورد یا با لباس نجس نماز مى  ـ اگر انسان ببیند کسى چیز نجسى را مى144مسأله 
  الزم نیست به او بگوید
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 ـ اگر جایى از خانه یا فرش کسى نجس باشد، وببیند بدن یا لباس یا چیز دیگر 145مسأله 
شوند با رطوبت به جاى نجس رسیده است، با دو قید الزم است به  کسانى که وارد خانه او مى

  ـ آنکه با2د  ـ آن شئ متنجس را استعمال در اکل وشرب بنمای1آنان بگوید که نجس است 
  تسبیب او باشد، واال گفتن الزم نیست

 ـ اگر صاحب خانه در بین غذا خوردن بفهمد غذا نجس است، باید به مهمانها 146مسأله 
بگوید، اما اگر یکى از مهمانها بفهمد، الزم نیست به دیگران خبر دهد، ولى چنانچه طورى با آنان 

دن آنان خود او هم نجس شود، باید بعد از غذا به معاشرت دارد که ممکن است به واسطه نجس بو
  آنان بگوید

  ـ اگر چیزى را که عاریه کرده نجس شود، هر چند صاحبش آن چیز را در کارى که147مسأله 
نیست نجس شدن خواند واجب  کند مانند لباس که با آن نماز مى شرط آن پاکى است استعمال مى

   وآشامیدنىآن را به او بگوید، وگذشت حکم خوردنى

 ـ اگر بچه بگوید چیزى نجس است یا چیزى را آب کشیده، نباید حرف او را قبول 148مسأله 
اى که تکلیفش نزدیک است، اگر بگوید چیزى را آب کشیدم در صورتى که آن چیز   کرد ولى بچه

د شود، وهمچنین اگر بگوی  تحت تصرف او باشد ویا آن بچه مورد اطمینان باشد حرف او قبول مى
  چیزى نجس است

  مطهرات

 ـ زمین 2 ـ آب 1: گویند  کند، وآنها را مطهرات مى   ـ چند چیز نجاست را پاک مى149مسأله 
 ـ برطرف شدن عین نجاست 28 ـ تبعیت8 ـ اسالم 7 ـ انتقال 6 ـ انقالب 5 ـ استحاله 4 ـ آفتاب 3

 ـ سنگ 13 غسل میت  ـ تیمم بدل از12 ـ خارج شدن خون به مقدار متعارف 11 ـ استبراء 10
شود، وجمعى از علماء کم   مى واحکام آنها در مسائل آینده بیان  ـ غایب شدن مسلمان،14استنجاء 

  کنم شدن دو سوم آب انگور را از مطهرات شمرده اند، وحکم آن را هم بیان مى

   ـ آب1

ب اول آنکه مطلق باشد پس آ: کند  ـ آب با چهار شرط چیز نجس را پاک مى150مسأله 
وقتى چیز آنکه کند دوم آنکه پاک باشد سوم  مضاف مانند گالب وعرق بید چیز نجس را پاک نمى

شویند، آب، مضاف نشود وبو یا رنگ یا مزه نجاست هم نگیرد چهارم آنکه بعد از آب   نجس را مى
کشیدن چیز نجس، عین نجاست در آن نباشد، وپاک شدن چیز نجس با آب قلیل یعنى آب کمتر از 

  شود شرطهاى دیگرى هم دارد که بعدا گفته مىکر 
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 ـ ظرف نجس را با آب قلیل بنابر احتیاط باید سه مرتبه بشویند ودر کر وجارى یک 151مسأله 
ه، باید مرتبه کافیست، ولى ظرفى را که سگ لیسیده یا از آن ظرف، آب یا چیز روان دیگر خورد

جارى یا سه مرتبه بنابر یک مرتبه در کر یا اول با خاک با ریختن مقدارى آب خاکمال کرد وبعد 
احتیاط با آب قلیل شست وهمچنین ظرفى را که آب دهان سگ در آن ریخته بنابر احتیاط باید 

  پیش از شستن خاکمال کرد بهمان نحو که بیان شد

 ـ اگر دهانه ظرفى که سگ دهن زده، تنک باشد ونشود آن را خاکمال کرد، باید 152مسأله 
 آن بریزند ومقدارى آب ریخته وبه شدت حرکت دهند تا به همه آن ظرف برسد وبعد خاک را در

  ترتیبى که ذکر شد بشویندبه 

 ـ ظرفى را که خوک بلیسد یا از آن چیز روانى بخورد باید هفت مرتبه شست، والزم 153مسأله 
  .نیست آن را خاکمال کنند

رتبه بشویند، وفرقى بین آب قلیل  ـ ظرفى را که به شراب نجس شده باید سه م154مسأله 
  وکثیر وجارى نیست

اى که از گل نجس ساخته شده ویا آب نجس در آن فرو رفته اگر در آب کر    ـ کوزه155مسأله 
هم پاک شود، هند باطن آن شود، واگر بخوا  یا جارى بگذارند، به هر جاى آن که آب برسد پاک مى

  ب به تمام آن فرو رودباید به قدرى در آب کر یا جارى بماند که آ

یکى آنکه سه مرتبه بنابر : شود آب کشید  ـ ظرف نجس را با آب قلیل دو جور مى156مسأله 
احتیاط پر کنند وخالى کنند، دیگر آنکه سه دفعه بنابر احتیاط قدرى آب در آن بریزند ودر هر دفعه 

  آب را طورى در آن بگردانند که به جاهاى نجس آن برسد وبیرون بریزند

آب پر ه مرتبه آن را از  ـ اگر ظرف بزرگى مثل پاتیل وخمره نجس شود، چنانچه س157مسأله 
شود، و رعایت احتیاط هم شده وهمچنین است اگر سه مرتبه از باال آب  کنند وخالى کنند پاک مى

ن شود بیرو در آن بریزند به طورى که تمام اطراف آن را بگیرد ودر هر دفعه آبى که ته آن جمع مى
آورند آب   آورند، واحتیاط واجب آن است که در هر دفعه ظرفى را که با آن آبها را بیرون مى

  بکشند

  شود   ـ اگر مس نجس ومانند آن را آب کنند وآب بکشند، ظاهرش پاک مى158مسأله 

به  به بول نجس شده است، اگر دو مرتبه از باال آب در آن بریزند،  ـ تنورى که159مسأله 
شود، ودر غیر بول اگر بعد از بر طرف شدن نجاست   ام اطراف آن را بگیرد پاک مىطورى که تم

یک مرتبه به دستورى که گفته شد آب در آن بریزند کافیست وبهتر است که گودالى ته آن بکنند تا 
  آبها در آن جمع شود وبیرون بیاورند، بعد آن گودال را با خاک پاک پر کنند
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ا بعد از برطرف کردن عین نجاست یک مرتبه در آب کر یا جارى  ـ اگر چیز نجس ر160مسأله 
شود ودر فرش ولباس ومانند اینها فشار   فرو برند که آب به تمام جاهاى نجس آن برسد، پاک مى

یا مانند آن از مالیدن، یا لگد کردن ویا هر چیزى که سبب جدا شدن آب شود مانند حرکت دادن، 
  .موافق احتیاط است

 اگر بخواهند چیزى را که به بول نجس شده با آب قلیل آب بکشند، چنانچه یک  ـ161مسأله 
مرتبه آب روى آن بریزند واز آن جدا شود، در صورتى که بول در آن چیز نمانده باشد وبعد از 

شود، ولى   آن بریزند پاک مىست آب روى آن بیاید یک مرتبه دیگر که آب روى برطرف شدن نجا
 اینها باید بعد از هر دفعه فشار دهند یا کارى کنند که غساله آن بیرون آید در لباس وفرش ومانند

شود، خود بخود یا  وغساله آبى است که معموال در وقت شستن وبعد از آن از چیزى که شسته مى(
  )ریزد  به وسیله فشار مى

 ـ اگر چیزى به بول پسر شیرخوارى که غذاخور نشده وشیر خوک و زن کافره 162مسأله 
آن برسد پاک ن بریزند که به تمام جاهاى نجس نخورده نجس شود، چنانچه یک مرتبه آب روى آ

  شود ودر لباس وفرش ومانند اینها فشار الزم نیست مى

 ـ اگر چیزى به غیر بول نجس شود، چنانچه بعد از بر طرف کردن نجاست یک 163مسأله 
 ونیز اگر در دفعه اولى که آب روى آن گردد  مرتبه آب روى آن بریزند واز آن جدا شود پاک مى

ریزند نجاست آن برطرف شود وبعد از برطرف شدن نجاست هم آب روى آن بیاید پاک  مى
شود ولى در هر صورت لباس ومانند آن را باید کارى کنند تا غساله آن بیرون آید مانند فشار  مى

  دادن

 کر یا جارى فرو برند، بعد از  ـ اگر حصیر نجس را که با نخ بافته شده در آب164مسأله 
شود واگر بخواهند آن را با آب قلیل آب  برطرف شدن عین نجاست وفشار دادن نخ پاک مى

بکشند، در صورتى که با بول نجس شده باشد، باید به هر قسم که ممکن است اگر چه به لگد 
  کردن باشد دو دفعه کارى کنند، که در هر دفعه غساله آن جدا شود

وجارى اینها نجس شود، به فرو بردن در کر  ـ اگر ظاهر گندم وبرنج وصابون ومانند 165مسأله 
شود باطن آنها مگر آنکه بداند آب به باطن آنها   گردد واگر باطن آنها نجس شود پاک نمى  پاک مى

  نفوذ کرده وآنها را هم در کر یا جارى آب کشد

  ابون رسیده یا نه، باطن آن پاک است ـ اگر انسان شک کند که آب نجس به باطن ص166مسأله 

 ـ اگر ظاهر برنج وگوشت یا چیزى مانند اینها نجس شده باشد، چنانچه آن را در 167مسأله 
 واعتبار سه مرتبه بنا بر شود کنند پاک مىظرفى بگذارند وسه مرتبه آب روى آن بریزند وخالى 

 یا چیزى را که فشار الزم دارد در گردد ولى اگر بخواهند لباس احتیاط است وظرف آن هم پاک مى
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ریزند آن را فشار دهند وظرف را  ظرفى بگذارند وآب بکشند، باید در هر مرتبه که آب روى آن مى
  اى که در آن جمع شده بیرون بریزد کج کنند، تا غساله

 ـ لباس نجسى را که به نیل ومانند آن رنگ شده اگر در آب کر یا جارى فرو برند 168مسأله 
شود، اگر  مىاف شود، به تمام آن برسد، آن لباس پاک  پیش از آنکه به واسطه رنگ پارچه مضوآب

  چه موقع فشار دادن، آب مضاف یا رنگین از آن بیرون آید

 ـ اگر لباسى را در کر یا جارى آب بکشند، وبعد مثال لجن آب در آن ببینند، چنانچه 169مسأله 
  ب کرده آن لباس پاک استاحتمال ندهند که جلوگیرى از رسیدن آ

 ـ اگر بعد از آب کشیدن لباس ومانند آن خورده گل یا اشنان در آن دیده شود پاک 170مسأله 
است ولى اگر آب نجس به باطن گل یا اشنان رسیده باشد ظاهر گل واشنان پاک وباطن آنها نجس 

  است اگر نداند آب پاک به باطن آنها رسیده

شود ولى اگر بو  ا عین نجاست را از آن بر طرف نکنند پاک نمى ـ هر چیز نجس، ت171مسأله 
یا رنگ نجاست در آن مانده باشد اشکال ندارد پس اگر خون را از لباس برطرف کنند ولباس را 

باشد، اما چنانچه به واسطه بو یا رنگ یقین کنند یا  آب بکشند ورنگ خون در آن بماند پاک مى
  در آن چیز مانده نجس استاحتمال دهند که ذره هاى نجاست 

وبیرون شود  بدن را در آب کر یا جارى برطرف کنند، بدن پاک مى ـ اگر نجاست 172مسأله 
  آمدن ودوباره در آب رفتن الزم نیست

 ـ غذاى نجسى که الى دندانها مانده اگر آب در دهان بگردانند وبه تمام غذاى نجس 173مسأله 
  شود  برسد پاک مى

باید کارى کنند که غساله آن (وى سر وصورت را با آب قلیل آب بکشند  ـ اگر م174مسأله 
  )جدا شود ولو به سر تکان دادن

به آن ه متصل  ـ اگر جایى از بدن یا لباس را با آب قلیل آب بکشند، اطراف آنجا ک175مسأله 
د شو کند، با پاک شدن جاى نجس پاک مى  است ومعموال موقع آب کشیدن آب به آنجا سرایت مى

کشد آب به آنجا هم ریخته شود، وهمچنین است اگر چیز  به شرط آنکه در مرتبه دوم که آب مى
پاکى را پهلوى چیز نجس بگذارند وروى هر دو آب بریزند پس اگر براى آب کشیدن یک انگشت 
نجس، روى همه انگشتها آب بریزند وآب نجس به همه آنها برسد، بعد از پاک شدن انگشت 

  شود  گشتها پاک مىنجس، تمام ان

شود وهمچنین  اى که نجس شده، مثل چیزهاى دیگر آب کشیده مى  ـ گوشت ودنبه176مسأله 
  است اگر بدن یا لباس، چربى کمى داشته باشد که از رسیدن آب به آنها جلوگیرى نکند
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 ـ اگر ظرف یا بدن نجس باشد، وبعد به طورى چرب شود که جلوگیرى از رسیدن 177مسأله 
آنها کند، چنانچه بخواهند ظرف وبدن را آب بکشند، باید چربى را برطرف کنند تا آب به آب به 

  آنها برسد

است زیر شیرى که متصل به کر  ـ چیز نجسى که عین نجاست در آن نیست، اگر 178مسأله 
شود ونیز اگر عین نجاست در آن باشد، چنانچه عین نجاست آن، زیر شیر  یکدفعه بشویند، پاک مى

ریزد بو یا رنگ یا مزه نجاست نگرفته باشد، با   بوسیله دیگر برطرف شود وآبى که از آن چیز مىیا 
ریزد، بو یا رنگ یا مزه نجاست گرفته باشد باید به  گردد اما اگر آبى که از آن مى آب شیر پاک مى

   نباشدشود بو یا رنگ یا مزه نجاست قدرى آب شیر روى آن بریزند تا در آبى که از آن جدا مى

نجاست را از  ـ اگر چیزى را آب بکشد ویقین کند پاک شده وبعد شک کند که عین 179مسأله 
آن برطرف کرده یا نه، چنانچه موقع آب کشیدن، متوجه برطرف کردن عین نجاست بوده، آن چیز 

  پاک است واگر متوجه برطرف کردن عین نجاست نبوده، باید دوباره آن را آب بکشد

شود، اگر نجس شود با آب قلیل پاک  زمینى که آب روى آن جارى نمى ـ 180مسأله 
ریزند از آن جدا  گردد ولى زمینى که روى آن شن یا ریگ باشد، چون آبى که روى آن مى نمى
  ماند  مىشود، اما زیر ریگهاى نجس  رود، با آب قلیل پاک مى ه ودر شن وریگ فرو مىشد

رود، اگر   مین سختى که آب در آن فرو نمى ـ زمین سنگ فرش وآجر فرش وز181مسأله 
گردد، ولى باید به قدرى آب روى آن بریزند که جارى   نجس شود با آب قلیل پاک مى

شود، واگر   اند از سوراخى بیرون رود همه زمین پاک مى  شودوچنانچه آبى که روى آن ریخته
جا باید گودالى بکنند که ماند وبراى پاک شدن آن شود نجس مى  بیرون نرود جایى که آبها جمع مى

  آب در آن جمع شود، بعد آب را بیرون بیاورند وگودال را با خاک پر کنند

  شود  ـ اگر ظاهر نمک سنگ ومانند آن نجس شود، با آب کمتر از کر هم پاک مى182مسأله 

 ـ اگر شکر آب شده نجس را قند بسازند ودر آب کر یا جارى بگذارند پاک نمى 183مسأله 
  .شود

  ـ زمین 2

 اول آنکه زمین پاک: کند   ـ زمین با چند شرط کف پا وته کفش نجس را پاک مى184مسأله 
وجوبى خشک دوم آنکه نجاست از راه رفتن نجس حاصل شده باشد سوم آنکه بنا بر احتیاط : باشد
چهارم آنکه اگر عین نجس مثل خون وبول، یا متنجس مثل گلى که نجس شده در کف پا : باشد

ش باشد، به واسطه راه رفتن یا مالیدن پا به زمین برطرف شود، ونیز زمین باید خاک یا سنگ وته کف
یا آجر فرش ومانند اینها باشد، وبا راه رفتن روى فرش وحصیر وسبزه، کف پا وته کفش نجس 

  شود پاک نمى
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با لت وروى زمینى که  ـ کف پا وته کفش نجس، به واسطه راه رفتن روى آسفا185مسأله 
  شود وپ فرش شده پاک نمىچ

 ـ براى پاک شدن کف پا وته کفش الزم نیست پانزده ذراع یا بیشتر راه بروند بلکه 186مسأله 
همین قدر که نجاست بر طرف شود کافى است اگر چه به کمتر از پانزده ذراع یا مالیدن پا به زمین، 

  نجاست برطرف شود

 باشد بلکه اگر خشک هم باشد به راه رفتن  ـ الزم نیست کف پا وته کفش نجس،تر187مسأله 
  شود پاک مى

اطراف آن پا یا ته کفش نجس به راه رفتن پاک شد، مقدارى از  ـ بعد از آنکه کف 188مسأله 
  گردد  شود پاک مى  هم که معموال به گل آلوده مى

راه رود، اگر کف دست یا زانوى او نجس شود، با    ـ کسى که با دست وزانو راه مى189مسأله 
گردد وهمچنین است ته عصا وته پاى مصنوعى ونعل چهارپایان وچرخ اتومبیل   رفتن پاک نمى

  ودرشگه ومانند اینها

شود، در   ـ اگر بعد از راه رفتن، بو یا رنگ یا ذره هاى کوچکى از نجاست که دیده190مسأله 
  ه کفش بماند اشکال نداردکف پا یا ت

رسد، به واسطه راه رفتن پاک نمى   پا که به زمین نمى ـ توى کفش ومقدارى از کف191مسأله 
  شود  شود ولى کف جوراب به واسطه راه رفتن پاک مى

   ـ آفتاب3

 ـ آفتاب، زمین، وساختمان، وچیزهایى که مانند درب وپنجره در ساختمان به کار 192مسأله 
اول آنکه چیز نجس : کند  اند با پنج شرط پاک مى  برده شده، وهمچنین میخى را که به دیوار کوبیده

اى  باشد باید به وسیله آن برسد تر شود، پس اگر خشک تر باشد، که اگر چیز دیگرى به به طورى
آن را تر کنند تا آفتاب خشک کند، دوم آنکه اگر عین نجاست در آن چیز باشد پیش از تابیدن 

ند، پس اگر آفتاب از آفتاب آن را برطرف کنند، سوم آنکه چیزى از تابیدن آفتاب جلوگیرى نک
شود، ولى اگر ابر به   پشت پرده یا ابر ومانند اینها بتابد وچیز نجس را خشک کند، آن چیز پاک نمى

قدرى نازک باشد که از تابیدن آفتاب جلوگیرى نکند، اشکال ندارد، چهارم آنکه آفتاب به تنهایى 
ب خشک شود، پاک  پس اگر مثال چیز نجس به واسطه باد وآفتاکندچیز نجس را خشک 

گردد، ولى اگر باد به قدرى کم باشد که نگویند به خشک شدن چیز نجس کمک کرده اشکال  نمى
ندارد، پنجم آنکه آفتاب مقدارى از بنا وساختمان را که نجاست به آن فرو رفته، یک مرتبه خشک 

 دیگر زیر آن کند، پس اگر یک مرتبه بر زمین وساختمان نجس بتابد وروى آن را خشک کند ودفعه
  ماند شود و زیر آن نجس مى را خشک نماید، فقط روى آن پاک مى
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کند ولى اگر یک طرف آن را خشک کند، پاک   ـ آفتاب حصیر نجس را پاک مى193مسأله 
شدن طرف دیگر آن اشکال دارد مگر اینکه همه حصیر نجس باشد وآفتاب به یک طرف آن بتابد 

شود درخت   شود، ونیز پاک مى ف دیگر هم پاک مىوهمه خشک شود در این صورت آن طر
  وگیاه به واسطه تابش آفتاب

 ـ اگر آفتاب به زمین نجس بتابد، بعدانسان شک کند که زمین موقع تابیدن آفتاب تر 194مسأله 
وهمچنین است اگر جس است، بوده یا نه، یا ترى آن به واسطه آفتاب خشک شده یا نه، آن زمین ن

 تابش آفتاب عین نجاست از آن برطرف شده یا نه شک کند که چیزى مانع شک کند که پیش از
  تابش آفتاب بوده یا نه

شود   ـ اگر آفتاب به یک طرف دیوار نجس بتابد، طرفى که آفتاب نتابیده پاک نمى195مسأله 
  تابد همه خشک شود  مگر آنکه مجموع نجس باشد وبه واسطه آفتاب که به یکطرف مى

   ـ استحاله4

پاک  پاکى درآید  ـ اگر جنس چیز نجس به طورى عوض شود که به صورت چیز196له مسأ
شود، ومى گویند استحاله شده است مثل آنکه چوب نجس بسوزد وخاکستر گردد، یا سگ در  مى

نمکزار فرو رود ونمک شود، ولى اگر جنس آن عوض نشود مثل آنکه گندم نجس را آرد کنند یا 
  شود نان بپزند پاک نمى

   ـ کوزه گلى ومانند آن که از گل نجس ساخته شده نجس است197سأله م

   ـ چیز نجسى که معلوم نیست استحاله شده یا نه پاک است 198مسأله 

   ـ انقالب5

اند   ـ اگر شراب بخودى خود یا با واسطه آنکه چیزى مثل سرکه ونمک در آن ریخته199مسأله 
  گردد سرکه شود، پاک مى

 که از انگور نجس ومانند آن درست کنند، یا نجاست دیگرى به آن برسد،  ـ شرابى200مسأله 
  شود  به سرکه شدن پاک نمى

  اى که از انگور وکشمش وخرماى نجس درست کنند نجس است  ـ سرکه201مسأله 

   ـ اگر پوشال ریز انگور یا خرما داخل آنها باشد وسرکه بریزند ضرر ندارد202مسأله 

آنقدر که به آتش جوش آمده پاک است، ولى خوردن آن حرام واگر  ـ آب انگورى 203أله مس
شود اما اگر به  بجوشد که ثلثان شود، یعنى دو قسمت آن کم شود ویک قسمت آن بماند، حالل مى

  شود خودى خود جوش بیاید نجس است وفقط به سرکه شدن پاک مى

چه باقیمانده آن به  ـ اگر دو قسمت آب انگور بدون جوش آمدن کم شود، چنان204مسأله 
  خودى خود جوش بیاید نجس است
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   ـ آب انگورى که معلوم نیست جوش آمده یا نه پاک است205مسأله 

 ـ اگر مثال در یک خوشه غوره یک دانه یا دو دانه انگور باشد، چنانچه به آبى که از 206مسأله 
 نباشد وبجوشد پاک شود، آبغوره بگویند واثرى از شیرینى انگور در آن آن خوشه گرفته مى

  وخوردن آن حالل است

جوشد بیفتد وبجوشد اجتناب از آن الزم    ـ اگر انگور در چیزى که به آتش مى207مسأله 
  نیست وخوردن آن حرام نیست

وش  ـ اگر بخواهند در چند دیگ شیره بپزند مانعى ندارد کفگیرى را که در دیگ ج208مسأله 
ندارد کفگیر دیگى ه بزنند واگر همه جوش آمده باشد مانعى اند در دیگى که جوش نیامد  آمده زده

  را که ثلثان نشده در دیگى که ثلثان شده بزنند

  شود  ـ چیزى که معلوم نیست غوره است یا انگور، اگر جوش بیاید نجس209مسأله 

   ـ انتقال6

وقتى که  ـ اگر خون بدن انسان یا خون حیوانى که خون جهنده دارد، یعنى حیوانى 210مسأله 
برود وخون آن کند، به بدن حیوانى که خون جهنده ندارد  رگ آن را ببرند خون از آن جستن مى

گردد واین را انتقال گویند ولى اگر خون آن حیوان نشود نجس است  حیوان حساب شود پاک مى
ن شود ومى گویند خون انسا  مکد چون خون زالو به آن گفته نمى پس خونى که زالو از انسان مى

باشد بلى در خصوص پشه وشپش وکک در پاک بودن شرط نیست خون آنها   است نجس مى
  حساب شود ومطلقا محکوم به طهارت است

بیرون آمده ه بکشد ونداند خونى که از پشه اى را که به بدنش نشست  ـ اگر کسى پشه211مسأله 
د از او مکیده ولى جزو باشد، پاک است وهمچنین است اگر بدان از او مکیده یا از خود پشه مى

بدن پشه حساب شود بلکه اگر فاصله بین مکیدن خون وکشتن پشه به قدرى کم باشد که بگویند 
گویند خون پشه است یا خون انسان پاک است اما اگر  خون انسان است، یا معلوم نباشد که مى

  باشد بداند خون به بدن حیوان در حال حیات منتقل نشده یا شک نماید نجس مى

   ـ اسالم7

اشهد ان ال اله اال اهللا واشهد ان محمدا :  ـ اگر کافر نجس شهادتین بگوید یعنى بگوید212مسأله 
شود وبعد از مسلمان شدن، بدن وآب دهان وبینى وعرق او پاک است ولى   رسول اهللا، مسلمان مى

  ا آب بکشداگر موقع مسلمان شدن، عین نجاست به بدن او بوده، باید برطرف کند وجاى آن ر

 ـ اگر موقعى که کافر بوده لباس او با رطوبت به بدنش رسیده باشد چه آن لباس در 213مسأله 
  یا نباشد نجس است، وباید از آن اجتناب کندموقع مسلمان شدن در بدن او باشد 
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 ـ اگر کافر شهادتین بگوید، وانسان نداند قلباً مسلمان شده یا نه، پاک است، 214مسأله 
  . اگر بداند قلباً مسلمان نشده ولى چیزى که منافى اظهار شهادتین باشد از او سر نزندوهمچنین

   ـ تبعیت8 

   ـ تبعیت آن است که چیز نجسى به واسطه پاک شدن چیز نجس دیگر پاک شود215مسأله 

به آنجا که شراب موقع جوش آمدن  ـ اگر شراب سرکه شود ظرف آن هم تا جایى 216مسأله 
گذارند اگر به آن رطوبت نجس  شود وکهنه وچیزى هم که معموال روى آن مى  ىرسیده پاک م
گردد ولى اگر پشت ظرف به آن شراب آلوده شود، باید بعد از سرکه شدن شراب از  شود پاک مى

  آن اجتناب کنند

 ـ آب انگور اگر به خودى خود جوش بیاید وپیش از آنکه سرکه شود به جایى 217مسأله 
آید بعد از سرکه شدن آب   نجا را آب بکشند ولى ظرفى که آب انگور در آن جوش مىبریزد، باید آ

  شود انگور پاک مى

اى که با آن عورت  دهند ویا پارچه   ـ تخته یا سنگى که روى آن، میت را غسل مى218مسأله 
شود در  دهد، بعد از تمام شدن غسل، پاک مى پوشانند ودست کسى که او را غسل مى  میت را مى

  ورتى که به تبع شستن میت شسته شودص

کشد، بعد از پاک شدن آن چیز، دست او   ـ کسى که چیزى را با دست خود آب مى219مسأله 
  شود هم پاک مى

تا آبى  قلیل آب بکشند وبه اندازه معمول فشار دهند  ـ اگر لباس ومانند آن را با آب220مسأله 
  ماند پاک است مىاند جدا شود، آبى که در آن  که روى آن ریخته

کشند، بعد از جدا شدن آبى که براى پاک   ـ ظرف نجس را که با آب قلیل آب مى221مسأله 
  .ماند پاک است  اند، آب کمى که در آن مى شدن، روى آن ریخته

   ـ برطرف شدن عین نجاست9 

 ـ اگر بدن حیوان به عین نجس مثل خون، یا متنجس مثل آب نجس آلوده شود ، 222مسأله 
انسان مثل توى شود وهمچنین است باطن بدن   ن آن حیوان پاک مىنانچه آنها برطرف شود، بدچ

مثال اگر خونى در آب دهان از بین برود، آب کشیدن توى دهان الزم نیست ولى اگر . دهان وبینى
  دندان عاریه در دهان نجس شود، باید آن را آب بکشند

 وداخل دهان خون بیاید، چنانچه انسان نداند که  ـ اگر غذا الى دندان مانده باشد223مسأله 
  خون به غذا رسیده، آن غذا پاک است
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که ایى را آید ونیز ج  ـ مقدارى از لبها وپلک چشم که موقع بستن، روى هم مى224مسأله 
داند از ظاهر بدن است یا باطن آن، اگر نجس شود باید آب بکشد مگر آنکه قبال از   انسان نمى

   است در این صورت الزم نیست آب بکشدباطن بدن بوده

 ـ اگر گرد وخاک نجس به لباس وفرش ومانند اینها بنشیند، چنانچه طورى آنها را 225مسأله 
  .تکان دهند که گرد وخاک نجس از آنها بریزد، آن لباس وفرش پاک است

   ـ استبراء حیوان نجاستخوار10

واگر عادت کرده نجس است  انسان  ـ بول وغائط حیوانى که به خوردن نجاست226مسأله 
بخواهند پاک شود، باید آن را استبراء کنند یعنى تا مدتى که بعد از آن مدت دیگر نجاستخوار به آن 
نگویند، نگذارند نجاست بخورد وغذاى پاک به آن بدهند، وباید شتر نجاستخوار را چهل روز، 

ا پنج روز ومرغ خانگى را سه روز، از وگاو را سى روز، وگوسفند را ده روز، ومرغابى را هفت ی
خوردن نجاست جلوگیرى کنند وغذاى پاک به آنها بدهند، واگر بعد از این مدت باز هم 
نجاستخوار به آنها گفته شود، باید تا مدتى که بعد از آن مدت دیگر نجاستخوار به آنها نگویند آنها 

  را از خوردن نجاست جلوگیرى نمایند 

   ـ خارج شدن خون11

 ـ یازدهم بیرون آمدن خون است به مقدار متعارف از حیوانى که آن را ذبح نموده 227مسأله 
اند، که بیرون آمدن این مقدار خون پاک کننده است بقیه خونى را که در اجزاء واعضاء حالل 

  ماند حیوان ذبح شده باقى مى

   ـ تیمم میت12

نشد بود براى تغسیل میت یا ممکن انچه آب ن ـ دوازدهم تیمم میت است که چن228مسأله 
  .گردد غسل دادن واو را تیمم بدهند بدن میت که به موت نجس شده بوده است پاک مى

   ـ سنگ استنجاء13

   ـ سیزدهم سنگ استنجاء است که پاک کننده محل غائط است229مسأله 

   ـ غائب شدن مسلمان14

دیگرى که مانند ظرف وفرش در  ـ چهاردهم اگر بدن یا لباس مسلمان، یا چیز 230مسأله 
آنکه احتمال ت به پاک بودن به شرط اختیار اوست، نجس شود وآن مسلمان غائب شود، محکوم اس

  بدهد آن را آب کشیده

 ـ اگر خود انسان یقین کند که چیزى که نجس بوده پاک شده است یا عادل به پاک 231مسأله 
گر کسى که چیز نجس در اختیار او است شدن آن خبر دهد آن چیز پاک است، وهمچنین است ا
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بگوید آن چیز پاک شده، یا مسلمانى چیز نجس را آب کشیده باشد، اگر چه معلوم نباشد درست 
  آب کشیده یا نه

آن کشیدم  ـ کسى که وکیل شده است لباس انسان را آب بکشد، اگر بگوید آب 232مسأله 
  لباس پاک است

تواند به  کند، مى ه در آب کشیدن چیز نجس یقین پیدا نمى ـ اگر انسان حالى دارد ک233مسأله 
  گمان اکتفا نماید

  احکام ظرفها

 ـ ظرفى که از پوست سگ یا خوک یا مردار ساخته شده، نباید آن ظرف را در وضوء 234مسأله 
  عمال کنندوغسل وکارهایى که باید با چیز پاک انجام داد، است

طال ونقره، وانتفاع به آنها اگر چه به زینت اطاق هم  ـ خوردن، وآشامیدن از ظرف 235مسأله 
باشد، وبر صاحب ظرف هم واجب است طورى آن  باشد حرام است، بلکه نگاهداشتن آن حرام مى

  را بشکند که دیگر به آن ظرف نگویند

  گیرند حرام است  ـ ساختن ظرف طال ونقره ومزدى که براى آن مى236مسأله 

ف طال ونقره که به مقدارى که در مقابل آن هیئت است حرام،  ـ خرید وفروش ظر237مسأله 
  ر مقابل خود طال ونقره است حالل ومعامله هم صحیح استواما آن مقدار که د

سازند اگر بعد از برداشتن استکان، ظرف به آن   ـ گیره استکان که از طال یا نقره مى238مسأله 
کان حرام است واگر ظرف به آن گفته نشود گفته شود، استعمال آن چه به تنهایى وچه با است

  .استعمال آن مانعى ندارد

  اند اشکال ندارد   ـ استعمال ظرفى که روى آن را آب طال یا آب نقره داده239مسأله 

فلز به دار آن  ـ اگر فلزى را با طال یا نقره مخلوط کنند وظرف بسازند، چنانچه مق240مسأله 
  ره به آن ظرف نگویند استعمال آن مانعى نداردقدرى زیاد باشد که ظرف طال یا نق

 ـ اگر انسان غذایى را که در ظرف طال یا نقره است به قصد اینکه چون غذا خوردن 241مسأله 
باشد، در ظرف دیگر بریزد اشکال ندارد واگر به این قصد نباشد،   در ظرف طال ونقره حرام مى

 است ولى در هر دو صورت خوردن غذا از ریختن غذا از ظرف طال یا نقره در ظرف دیگر حرام
  ظرف دوم مانعى ندارد

دان،  وسرمه ـ استعمال بادگیر قلیان، وغالف شمشیر، وکارد، وقاب قرآن، وعطردان، 242له مسأ
  وتریاکدان اگر از طال یا نقره باشند، اشکال ندارد
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راى وضوء وغسل،  ـ استعمال ظرف طال یا نقره در حال ناچارى اشکال ندارد ولى ب243مسأله 
  شود ظرف طال ونقره را استعمال کرد بلکه باید تیمم نمود در حال ناچارى هم نمى

   ـ استعمال ظرفى که معلوم نیست از طال یا نقره است یا از چیز دیگر اشکال ندارد244مسأله 

  وضوء

 ـ در وضوء واجب است صورت ودستها را بشویند وجلوى سر وروى پاها را مسح 245مسأله 
  کنند

آید تا آخر    ـ درازى صورت را باید از باالى پیشانى جایى که موى سر بیرون مى246مسأله 
گیرد باید شسته شود،  چانه شست، وپهناى آن به مقدارى که بین انگشت وسط وشست قرار مى

کند این مقدار کامال ت، وبراى آنکه یقین واگر مختصرى از این مقدار را نشوید وضوء باطل اس
   شده باید کمى اطراف آن را هم بشویدشسته

 ـ اگر صورت یا دست کسى کوچکتر یا بزرگتر از معمول مردم باشد باید مالحظه 247مسأله 
شویند، او هم تا همانجا را بشوید ونیز اگر در   کند که مردمان معمولى تا کجاى صورت خود را مى

  زه معمول، پیشانى را بشویدپیشانى او مو روئیده یا جلوى سرش مو ندارد باید به اندا

او هست هاى چشم ولب   گوشه ـ اگر احتمال دهد چرک یا چیز دیگرى در ابروها و248مسأله 
گذارد آب به آنها برسد، چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد، باید پیش از وضوء  که نمى

  وراسى کند که اگر هست بر طرف نماید

ى مو پیدا باشد باید آب را به پوست برساند واگر پیدا  ـ اگر پوست صورت از ال249مسأله 
نباشد شستن مو کافیست ورساندن آب به زیر آن الزم نیست ودر هر دو صورت اگر آب به 

  صورت بریزد ویک دفعه دست بکشد کافى است

صورت الى مو پیدا است یا نه، اگر آب به  ـ اگر شک کند که پوست صورت از 250مسأله 
  ه دست بر آن بکشد کافى استبریزد ویک دفع

شود واجب   ـ شستن توى بینى ومقدارى از لب وچشم که در وقت بستن دیده نمى251مسأله 
نیست، ولى براى آنکه یقین کند از جاهایى که باید شسته شود چیزى باقى نمانده، واجب است 

  مقدارى از آنها را هم بشوید

 پایین شست واگر از پایین به باال بشوید وضوء  ـ باید صورت ودستها را از باال به252مسأله 
  باطل است

 ـ اگر دست را تر کند وبه صورت ودستها بکشد، چنانچه ترى دست به قدرى باشد 253مسأله 
  که به واسطه کشیدن دست، آب کمى بر آنها جارى شود کافیست
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نج تا سر  ـ بعد از شستن صورت باید دست راست وبعد از آن دست چپ را از آر254مسأله 
  انگشتها بشوید

   ـ براى آنکه یقین کند آرنج را کامال شسته باید مقدارى باالتر از آرنج را هم بشوید255مسأله 

وضوء باید ا مچ شسته، در موقع  ـ کسى که پیش از شستن صورت دستهاى خود را ت256مسأله 
  تا سر انگشتان را بشوید واگر فقط تا مچ را بشوید وضوى او باطل است

 ـ در وضوء شستن صورت ودستها مرتبه اول واجب ومرتبه دوم مستحب ومرتبه 257مسأله 
باشد واینکه کدام شستن اول یا دوم یا سوم است مربوط به قصد کسى  سوم وبیشتر آن حرام مى

گیرد، پس اگر به قصد شستن مرتبه اول مثال ده مرتبه آب به صورت بریزد  است که وضوء مى
شود، واگر به قصد اینکه سه مرتبه بشوید سه مرتبه    آنها شستن اول حساب مىاشکال ندارد وهمه

  آب بریزد مرتبه سوم آن حرام است

 ـ بعد از شستن هر دو دست باید جلو سر را با ترى آب وضوء که در دست مانده 258مسأله 
  مسح کند وباید با دست راست مسح نماید

باشد وهر    مقابل پیشانیست جاى مسح مى ـ یک قسمت از چهار قسمت سر، که259مسأله 
جاى این قسمت را به هر اندازه مسح کند کافیست، وبهتر است از درازا به اندازه یک انگشت واز 

  پهنا به اندازه پهناى سه انگشت بسته مسح نماید

 ـ الزم نیست مسح سر بر پوست آن باشد بلکه بر موى جلوى سر هم صحیح است، 260مسأله 
ریزد،  اى بلند است که اگر مثال شانه کند به صورتش مى  موى جلوى سر او به اندازهولى کسى که

رسد باید بیخ موها را مسح کند، یا فرق سر را باز کرده پوست سر را   یا به جاهاى دیگر سر مى
رسد جلوى سر جمع  ریزد یا به جاهاى دیگر سر مى  مسح نماید، واگر موهایى که به صورت مى

  سح کند باطل است مسح نماید، یا بر موى جاهاى دیگر سر، که جلو آن آمده مکند وبر آنها

 ـ بعد از مسح سر باید با ترى آب وضوء که در دست مانده روى پاها را از سر یکى 261مسأله 
  از انگشتهاى تا مفصل مسح نماید

ندازه پهناى سه  ـ پهناى مسح پا به هر اندازه باشد کافیست ولى بهتر آن است که به ا262مسأله 
  انگشت بسته مسح نماید، وبهتر از آن مسح تمام روى پا است به تمام کف دست

 ـ بهتر است در مسح پا دست را بر سر انگشتان بگذارد وبعد به پشت پا بکشد ، نه 263مسأله 
  ه تمام دست را روى پاک بگذارد وکمى بکشدآنک

آنها بکشد، واگر دست را نگهدارد وسر  ـ در مسح سر وروى پا باید دست را روى 264مسأله 
کشد سر یا پا مختصرى  یا پا را به آن بکشد وضوء باطل است، ولى اگر موقعى که دست را مى

  حرکت کند اشکال ندارد
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تر باشد که رطوبت کف دست به آن   ـ جاى مسح باید خشک باشد واگر به قدرى265مسأله 
درى کم باشد که رطوبتى که بعد از مسح در آن اثر نکند مسح باطل است ولى اگر ترى آن به ق

  شود بگویند فقط از ترى کف دست است اشکال ندارد دیده مى

تواند دست را با آب خارج   ـ اگر براى مسح رطوبتى در کف دست نمانده باشد نمى266مسأله 
  تر کند، بلکه باید از اعضاء دیگر وضوء رطوبت بگیرد وبا آن مسح نماید

گر رطوبت کف دست فقط به اندازه مسح سر باشد باید سر را با همان رطوبت  ـ ا267مسأله 
  مسح کند، وبراى مسح پاها از اعضاء دیگر وضوء رطوبت بگیرد

شدید یا کفش باطل است ولى اگر به واسطه سرماى  ـ مسح کردن از روى جوراب و268مسأله 
یرون آورد، مسح کردن بر آنها اشکال ترس از دزد ودرنده ومانند اینها نتواند کفش یا جوراب را ب

 ـ 269ندارد واگر روى کفش نجس باشد باید چیز پاکى بر آن بیندازد وبر آن چیز مسح کندمسأله 
اگر روى پا نجس باشد ونتواند براى مسح آن را آب بکشد بنابر احتیاط واجب باید تیمم نماید 

  ووضوء بگیرد ومسح به محل نجس بنماید

  وضوى ارتماسى

 ـ وضوى ارتماسى آن است که انسان صورت ودستها را به قصد وضوء در آب فرو 270له مسأ
برد یا آنها را در آب فرو برد وبه قصد وضوء بیرون آورد واگر موقعى که دستها را در آب فرو 

شود به قصد  آورد وریزش آب تمام مى برد نیت کند وتا وقتى که آنها را از آب بیرون مى مى
ضوى او صحیح است ونیز اگر موقع بیرون آوردن از آب قصد وضوء کند وتا وقتى وضوء باشد، و

  باشد شود، به قصد وضوء باشد وضوى او صحیح مى  که ریزش آب تمام مى

 ـ در وضوى ارتماسى هم باید صورت ودستها از باال به پایین شسته شود، پس اگر 271مسأله 
د وضوء کند باید صورت را از طرف پیشانى برد قص  وقتى که صورت ودستها را در آب فرو مى

ودستها را از طرف آرنج در آب فرو برد، واگر موقع بیرون آوردن از آب قصد وضوء کند، باید 
  صورت را از طرف پیشانى ودستها را از طرف آرنج بیرون آورد

کال  ـ اگر وضوى بعضى از اعضاء را ارتماسى وبعضى را غیر ارتماسى انجام دهد اش272مسأله 
  ندارد

  دعاهایى که موقع وضوء گرفتن مستحب است

: افتد بگوید گیرد مستحب است موقعى که نگاهش به آب مى  ـ کسى که وضوء مى273مسأله 
بسم اهللا وباهللا والحمد هللا الذى جعل الماء طهوراً ولم یجعله نجساً و موسعى که پیش از وضوء 

لتوابین واجعلنى من المتطهرین ودر وقت اللهم اجعلنى من ا: شوید بگوید  دست خود را مى
اللهم لقنى حجتى یوم القاک واطلق لسانى : مضمضه کردن یعنى آب در دهان گرداندن بگوید
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اللهم ال تحرم على ریح الجنۀ واجعلنى : بذکرک ودر وقت استنشاق یعنى آب در بینى کردن بگوید
م بیض وجهى یوم تسود فیه الوجوه الله: ممن یشم ریحها وروحها وطیبها وموقع شستن رو بگوید

اعطنى کتابى اللهم : وال تسود وجهى یوم تبیض فیه الوجوه ودر وقت شستن دست راست بخواند
اللهم ال : وحاسبنى حساباً یسیراً وموقع شستن دست چپ بگویدبیمینى والخلد فی الجنان بیسارى 

ى عنقى واعوذ بک من مقطعات تعطنى کتابى بشمالى وال من وراء ظهرى وال تجعلها مغلولۀ ال
اللهم غشنى برحمتک وبرکاتک وعفوک ودر وقت : کند بگوید النیران وموقعى که سر را مسح مى

اللهم ثبتنى على الصراط یوم تزل فیه االقدام واجعل سعیى فی ما یرضیک عنى یا ذا : مسح پا بگوید
  الجالل واالکرام

  شرایط وضوء

شرط اول آنکه آب وضوء پاک باشد شرط دوم : استشرایط صحیح بودن وضوء سیزده چیز 
  آنکه مطلق باشد

 ـ وضوء با آب نجس وآب مضاف باطل است، اگر چه انسان نجس بودن یا مضاف 274مسأله 
بودن آن را نداند یا فراموش کرده باشد واگر با آن وضوء نمازى هم خوانده باشد، باید آن نماز را 

  دوباره با وضوى صحیح بخواند

 ـ اگر غیر از آب گل آلود مضاف آب دیگرى براى وضوء ندارد، چنانچه وقت نماز 275ه مسأل
  .تنگ است باید تیمم کند واگر وقت دارد، باید صبر کند تا آب صاف شود ووضوء بگیرد

  شرط سوم آنکه آب وضوء مباح باشد

ه حرام  ـ وضوء با آب غصبى وبا آبى که معلوم نیست صاحب آن راضى است یا ن276مسأله 
آنجا وباطل است ونیز اگر آب وضوء از صورت ودستها در جاى غصبى بریزد، چنانچه در غیر 

بگیرد وضوء او صحیح باشد واگر در غیر آنجا بتواند وضوء  نتواند وضوء بگیرد وضوى او باطل مى
  است

داند آن حوض را براى همه  اى که انسان نمى  ـ وضوء گرفتن از حوض مدرسه277مسأله 
اند یا براى محصلین همان مدرسه، در صورتى که معموال مردم متدین از آب آن  دم وقف کردهمر

  وضوء بگیرند اشکال ندارد

خواهد در مسجدى نماز بخواند اگر نداند حوض آن را براى همه   ـ کسى که نمى278مسأله 
وضوء  حوض آن تواند از  خوانند، نمى  براى کسانى که در آنجا نماز مىاند یا  مردم وقف کرده

خواهند در آنجا نماز بخوانند از حوض آن وضوء  بگیرد، ولى اگر معموال افراد متدین هم که نمى
  تواند از حوض آن وضوء بگیرد گیرند، مى مى
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ها ومانند اینها براى کسانى که  ها ومسافر خانه   ـ وضوء گرفتن از حوض تیمچه279مسأله 
ست که معموال کسانى که ال ابالى نیستند وساکن آنجاها ساکن آنجاها نیستند، در صورتى صحیح ا

  نیستند، با آب آنها وضوء بگیرند

 ـ وضوء گرفتن در نهرهاى بزرگ اگر چه انسان بداند که صاحب آنها راضى نیست، 280مسأله 
  اشکال ندارد، ووضوء با آنها جائز است

  . وضوى او صحیح است ـ اگر فراموش کند آب، غصبى است وبا آن وضوء بگیرد281مسأله 

شرط چهارم آنکه ظرف آب وضوء مباح باشدشرط پنجم آنکه ظرف آب وضوء طال ونقره 
  نباشد

 ندارد  ـ اگر آب وضوء در ظرف غصبى یا طال ونقره است وغیر از آن، آب دیگرى282مسأله 
رف غصبى چنانچه در ظباید تیمم کند، ونمى تواند با آب آنها وضوء بگیرد، واگر آب دیگرى دارد 

یا طال ونقره وضوى ارتماسى بگیرد یا با آنها آب را به صورت ودستها بریزد وضوى او باطل است 
ودر صورتى که با مشت یا چیز دیگر، آب را از آنها بردارد وبه صورت ودستها بریزد وضوى او 

  صحیح است

اشکال  ـ در حوضى که مثال یک آجر یا یک سنگ آن غصبى است وضوء گرفتن 283مسأله 
  ندارد

یا نهرى  از امامان یا امامزاده گان که سابقا قبرستان بوده حوض  ـ اگر در صحن یکى284مسأله 
بسازند، چنانچه انسان نداند که زمین صحن را براى قبرستان وقف کرده اند، وضوء گرفتن در آن 

  .حوض ونهر اشکال ندارد

  اشد بنابر احتیاطشرط ششم آنکه اعضاء وضوء موقع شستن ومسح کردن پاک ب

 ـ اگر پیش از تمام شدن وضوء، جایى را که شسته یا مسح کرده نجس شود، وضوء 285مسأله 
  صحیح است

  باشد وضوء صحیح است ـ اگر غیر از اعضاء وضوء جایى از بدن نجس 286مسأله 

 ـ اگر یکى از اعضاء وضوء نجس باشد وبعد از وضوء شک کند که پیش از وضوء 287مسأله 
داند ملتفت بوده، یا شک دارد که ملتفت بوده یا نه وضوء صحیح  ا را آب کشیده یا نه، اگر مىآنج

  است، ودر هر دو صورت جایى را که نجس بوده باید آب بکشد

آید وآب براى   ـ اگر در صورت یا دستها بریدگى یا زخمیست که خون آن بند نمى288مسأله 
فرو برد وقدرى فشار دهد که خون بند بیاید، بعد به آن ضرر ندارد، باید در آب کر یا جارى 

  .دستورى که گفته شود وضوى ارتماسى بگیرد

  شرط هفتم آنکه وقت براى وضوء ونماز کافى باشد
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 ـ هر گاه وقت به قدرى تنگ است که اگر وضوء بگیرد تمام نماز یا مقدارى از آن 289مسأله 
گر براى وضوء وتیمم یک اندازه وقت الزم است بعد از وقت خوانده شود، باید تیمم کند ولى ا

  باید وضوء بگیرد

 ـ کسى که در تنگى وقت نماز باید تیمم کند اگر به قصد قربت یا براى کار مستحبى 290مسأله 
  .مثل خواندن قرآن وضوء بگیرد صحیح است

براى شرط هشتم آنکه به قصد قربت یعنى براى انجام فرمان خداوند عالم وضوء بگیرد واگر 
  خنک شدن یا به قصد دیگرى وضوء بگیرد باطل است

 ـ الزم نیست نیت وضوء را به زبان بگوید یا از قلب خود بگذراند ولى باید در تمام 291مسأله 
کنى بگوید وضوء  گیرد، به طورى که اگر از او بپرسند چه مى وضوء متوجه باشد که وضوء مى

  .گیرم مى

ى که گفته شد بجا آورد یعنى اول صورت وبعد دست راست شرط نهم آنکه وضوء را به ترتیب
وبعد دست چپ را بشوید وبعد از آن سر وبعد پاها را مسح نماید وباید پاى چپ را پیش از پاى 

  .راست مسح نکند واگر به این ترتیب وضوء نگیرد باطل است

  شرط دهم آنکه کارهاى وضوء را پشت سر هم انجام دهد

خواهد جایى را بشوید   کارهاى وضوء به قدرى فاصله شود که وقتى مى ـ اگر بین 292مسأله 
وضوء باطل  مسح کرده خشک شده باشد، یا مسح کند، رطوبت جاهایى که پیش از آن شسته یا

خواهد بشوید یا مسح کند، خشک  است واگر فقط رطوبت جایى که جلوتر از محلى است که مى
پ را بشوید رطوبت دست راست خشک شده باشد خواهد دست چ  شده باشد مثال موقعى که مى

  وصورت تر باشد، وضوء صحیح است

 ـ اگر کارهاى وضوء را پشت سر هم بجاى آورد ولى به واسطه گرماى هوا یا 293مسأله 
  حرارت زیاد بدن ومانند اینها رطوبت خشک شود وضوى او صحیح است

ودستها چند  بعد از شستن صورت بین وضوء اشکال ندارد، پس اگر ـ راه رفتن در 294مسأله 
  .قدم راه برود وبعد سر وپا را مسح کند وضوى او صحیح است

شرط یازدهم آنکه شستن صورت ودستها ومسح سر وپاها را خود انسان انجام دهد واگر 
دیگرى او را وضوء دهد، یا در رساندن آب به صورت ودستها ومسح سر وپاها به او کمک نماید، 

  وضوء باطل است

تواند وضوء بگیرد، باید نایب بگیرد، که او را وضوء دهد وچنانچه    ـ کسى که نمى295مسأله 
مزد هم بخواهد، در صورتى که بتواند باید بدهد ولى باید خود او نیت وضوء کند وبا دست خود 

تواند باید نائبش دست او را بگیرد وبه جاى مسح او بکشد، واگر این هم  مسح نماید، واگر نمى
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مکن نیست باید از دست او رطوبت بگیرد وبا آن رطوبت سر وپاى او را مسح کند ودر جمیع م
  فروض احتیاط واجب آن است که تیمم هم بنماید

مک تواند به تنهایى انجام دهد، نباید در آن ک   ـ هر کدام از کارهاى وضوء را که مى296مسأله 
  .بگیرد

  ى نداشته باشدشرط دوازدهم آنکه استعمال آب براى او مانع

ترسد که اگر وضوء بگیرد، مریض شود یا اگر آب را به مصرف   ـ کسى که مى297مسأله 
وضوء برساند تشنه بماند، نباید وضوء بگیرد ولى اگر نداند که آب براى او ضرر دارد ووضوء 

  بگیرد، اگر چه بفهمد ضرر داشته وضوى او صحیح است

دستها به مقدار کمى که وضوء با آن صحیح است  ـ اگر رساندن آب به صورت و298مسأله 
  . دارد، باید با همان مقدار وضوء بگیردضرر ندارد وبیشتر از آن ضرر

  شرط سیزدهم آنکه در اعضاء وضوء مانعى از رسیدن آب نباشد

داند چیزى به اعضاء وضوء چسبیده ولى شک دارد که از رسیدن آب    ـ اگر مى299مسأله 
   باید آن را برطرف کند یا آب را به زیر آن برساندکند یانه جلوگیرى مى

 ـ اگر زیر ناخن چرک باشد، وضوء اشکال ندارد ولى اگر ناخن را بگیرد باید براى 300مسأله 
وضوء آن چرک را برطرف کند ونیز اگر ناخن بیشتر از معمول بلند باشد باید چرک زیر مقدارى را 

  که ازمعمول بلندتر است برطرف نماید

 ـ اگر در صورت ودستها وجلو سر وروى پاها به واسطه سوختن یا چیز دیگر 301له مسأ
برآمدگى پیدا شود، شستن ومسح روى آن کافیست وچنانچه سوراخ شود، رساندن آب به زیر 
پوست الزم نیست، بلکه اگر پوست یک قسمت آن کنده شود، الزم نیست آب را به زیر قسمتى که 

شود  چسبد وگاهى بلند مى  چنانچه پوستى که کنده شده گاهى به بدن مىکنده نشده برساند، ولى 
  کند یا آب را به زیر آن برساندباید آن را قطع 

 ـ اگر انسان شک کند که به اعضاى وضوى او چیزى چسبیده یا نه چنانچه احتمال 302مسأله 
 چسبیده یا نه، باید او در نظر مردم بجا باشد مثل آنکه بعد از گل کارى شک کند گل به دست او

وارسى کند، یا به قدرى دست بمالد که اطمینان پیدا کند که اگر بوده بر طرف شده یا آب به زیر آن 
  رسیده است

 ـ جائى را که باید شست ومسح کرد هر قدر چرک باشد، اگر چرک آن مانع از 303مسأله 
چیز سفیدى کارى ومانند آن  گچن آب به بدن نباشد اشکال ندارد، وهمچنین است اگر بعد از رسید

نماید بر دست بماند، ولى اگر شک کند که با بودن آنها  که جلوگیرى از رسیدن آب به پوست نمى
  رسد یا نه، باید آنها را برطرف کند آب به بدن مى
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 ـ اگر پیش از وضوء بداندکه در بعضى از اعضاء وضوء مانعى از رسیدن آب هست 304مسأله 
   کند که در موقع وضوء آب را آنجا رسانده یا نه، وضوى او صحیح استوبعد از وضوء شک

زیر آن  ـ اگر در بعضى از اعضاء وضوء مانعى باشد که گاهى آب به خودى خود 305مسأله 
رسد وانسان بعد از وضوء شک کند که آب زیر آن رسیده یا نه، چنانچه بداند  رسد وگاهى نمى مى

  زیر آن نبوده، احتیاط واجب آن است که دوباره وضوء بگیردموقع وضوء ملتفت رسیدن آب به 

 ـ اگر بعداز وضوء چیزى که مانع از رسیدن آب است در اعضاء وضوء ببیند ونداند 306مسأله 
  موقع وضوء بوده یا بعد پیدا شده، وضوى او صحیح است

وضوء بوده  ـ اگر بعد از وضوء شک کند چیزى که مانع رسیدن آب است در اعضاء 307مسأله 
  یا نه، وضوء صحیح است

  احکام وضوء

 ـ کسى که در کارهاى وضوء وشرائط آن مثل پاک بودن آب وغصبى نبودن آن خیلى 308مسأله 
  کند باید به شک خود اعتنا نکند شک مى

باقیست ، گذارد که وضوى او   ـ اگر شک کند که وضوى او باطل شده یا نه بنا مى309مسأله 
ول استبراء نکرده ووضوء گرفته باشد وبعد از وضوء رطوبتى از او بیرون آید که ولى اگر بعد از ب

  نداند بول است یا چیز دیگر وضوى او باطل است

   ـ کسى که شک دارد وضوء گرفته است یا نه باید وضوء بگیرد310مسأله 

گر نداند داند وضوء گرفته وحدثى هم از او سر زده، مثال بول کرده ا  ـ کسى که مى311مسأله 
است باید نماز را ید وضوء بگیرد، واگر در بین نماز کدام جلوتر بوده، چنانچه پیش از نماز است، با

بشکند ووضوء بگیرد واگر بعد از نماز است، نمازى که خوانده صحیح است وبراى نمازهاى بعد 
  باید وضوء بگیرد

ى جاها را نشسته یا مسح نکرده  ـ اگر بعد از وضوء یا در بین آن یقین کند که بعض312مسأله 
است، چنانچه رطوبت جاهایى که پیش از آن است خشک شده باید دوباره وضوء بگیرد واگر 

واگر در بین خشک نشده باید جایى را که فراموش کرده وآنچه بعد از آن است بشوید یا مسح کند، 
  ایدعمل نموضوء در شستن یا مسح کردن جایى شک کند باید به همین دستور 

 ـ اگر بعد از نماز شک کند که وضوء گرفته یا نه نماز او صحیح است ولى باید براى 313مسأله 
  نمازهاى بعد وضوء بگیرد

 ـ اگر در بین نماز شک کند که وضوء گرفته یا نه، نماز او باطل است وباید وضوء 314مسأله 
  بگیرد ونماز را بخواند
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ه قبل از نماز وضوى او باطل شده یا بعد از نماز،  ـ اگر بعد از نماز شک کند، ک315مسأله 
  نمازى که خوانده صحیح است

تواند از بیرون آمدن  ریزد یا نمى  ـ اگر انسان مرضى دارد که بول او قطره قطره مى316مسأله 
غائط خوددارى کند، چنانچه یقین دارد که از اول وقت نماز تا آخر آن به مقدار وضوء گرفتن 

کند بخواند واگر مهلت  کند، باید نماز را در وقتى که مهلت پیدا مى  مهلت پیدا مىونماز خواندن 
او به مقدار کارهاى واجب نماز است، باید در وقتى که مهلت دارد، فقط کارهاى واجب نماز را بجا 

  ترک نمایدارهاى مستحب آن مانند اذان واقامه وقنوت را آورد وک

کند ودر بین نماز چند دفعه بول یا غائط   ماز مهلت پیدا نمى ـ اگر به مقدار وضوء ون317مسأله 
شود، که اگر بخواهد بعد از هر دفعه وضوء بگیرد سخت نیست، باید ظرف آبى   از او خارج مى

  پهلوى خود بگذارد وهر وقت بول یا غائط از او خارج شد فورا وضوء بگیرد وبقیه نماز را بخواند

گرفتن بعد  شود که وضوء  طورى پى در پى از او خارج مى ـ کسى که بول یا غائط318مسأله 
از هر دفعه براى او سخت است، اگر بتواند مقدارى از نماز را با وضوء بخواند، باید براى هر نماز 

  یک وضوء بگیرد

شود اگر نتواند هیچ مقدار از نماز   ـ کسى که بول یا غائط پى در پى از او خارج مى319مسأله 
  تواند به یک وضوء براى نمازهاى متعدد اکتفاء نماید واند، مىرا با وضوء بخ

تواند از خارج شدن باد جلوگیرى کند، باید به وظیفه    ـ اگر مرضى دارد که نمى320مسأله 
  یرون آمدن بول وغائط خوددارى کنند عمل نمایدتوانند از ب کسانى که نمى

شود، باید براى هر نمازى وضوء   ج مى ـ کسى که بول یا غائط پى در پى از او خار321مسأله 
بگیرد وفورا مشغول نماز شود، ولى براى بجا آوردن سجده وتشهد فراموش شده ونماز احتیاط که 
باید بعد از نماز انجام داد، در صورتى که آنها را بعد از نماز فورا بجا بیاورد، وضوء گرفتن الزم 

  نیست

اى که در آن   ریزد باید براى نماز به وسیله کیسه  ـ کسى که بول او قطره قطره مى322مسأله 
کند، خود را حفظ نماید،  پنبه یا چیز دیگرى است که از رسیدن بول به جاهاى دیگر جلوگیرى مى

تواند از بیرون آمدن غائط خوددارى کند، چنانچه ممکن باشد باید به مقدار نماز  ونیز کسى که نمى
  نمایداز رسیدن غائط به جاى دیگر جلوگیرى 

تواند از بیرون آمدن بول وغائط خوددارى کند در صورتى که ممکن   ـ کسى که نمى323مسأله 
  باشد، باید به مقدار نماز از خارج شدن بول وغائط جلوگیرى نماید اگر چه خرج داشته باشد



٣٧ توضيح المسائل

تواند از بیرون آمدن بول وغائط خوددارى کند، بعد از آنکه مرض او    ـ کسى که نمى324مسأله 
اش خوانده قضا نماید، ولى  خوب شد، الزم نیست نمازهایى را که در وقت مرض مطابق وظیفه

  اگر در بین وقت نماز مرض او خوب شود، باید نمازى را که در آن وقت خوانده دوباره بخواند

  چیزهایى که باید براى آنها وضوء گرفت

مازهاى واجب غیر از نماز اول براى ن:  ـ براى شش چیز وضوء گرفتن الزم است325مسأله 
میت، دوم براى سجده وتشهد فراموش شده، اگر بین آنها ونماز حدثى از او سر زده مثال بول کرده 
باشد، سوم براى طواف واجب خانه کعبه، چهارم اگر نذر یا عهد کرده یا قسم خورده باشد که 

ط قرآن برساند، ششم براى وضوء بگیرد، پنجم اگر نذر کرده باشد که جایى از بدن خود را به خ
مستراح ومانند آن در صورتى که مجبور ا بیرون آوردن آن از آب کشیدن قرآنى که نجس شده، ی

باشد دست یا جاى دیگر بدن خود را به خط قرآن برساند، ولى چنانچه معطل شدن به مقدار 
ستراح ومانند آن بیرون احترامى به قرآن است، باید بدون اینکه وضوء بگیرد، قرآن را از م وضوء بى

  آورد، یا اگر نجس شده آب بکشد

 ـ مس نمودن خط قرآن، یعنى رساندن جایى از بدن به خط قرآن براى کسى که 326مسأله 
وضوء ندارد حرام است وباید موى خود را هم به خط قرآن نرساند مگر آنکه مو خیلى بلند باشد 

قرآن را به زبان فارسى یا به زبان دیگر ترجمه کنند به نحوى که از توابع بدن شمرده نشود ولى اگر 
  مس آن اشکال ندارد

 ـ جلوگیرى بچه ودیوانه از مس خط قرآن واجب نیست ولى اگر مس نمودن آنان 327مسأله 
  احترامى به قرآن باشد باید از آنان جلوگیرى کنند  بى

ه هر زبانى نوشته باشد،  ـ کسى که وضوء ندارد، حرام است اسم خداوند متعال را ب328مسأله 
  مس نماید

کند ـ اگر پیش از وقت نماز به قصد اینکه با طهارت باشد، وضوء بگیرد یا غسل  329مسأله 
  ونزدیک وقت نماز هم اگر به قصد مهیا بودن براى نماز وضوء بگیرد اشکال ندارد. صحیح است

 کند وبعد از وضوء  ـ کسى که یقین دارد وقت داخل شده اگر نیت وضوى واجب330مسأله 
  بفهمد وقت داخل نشده، وضوى او صحیح است

 ـ مستحب است انسان براى نماز میت وزیارت اهل قبور، ورفتن به مسجد، وحرم 331مسأله 
امامان علیه السالم وضوء بگیرد وهمچنین براى همراه داشتن قرآن وخواندن ونوشتن آن، ونیز براى 

ء گرفتن مستحب است، ونیز مستحب است که کسى که مس حاشیه قرآن، وبراى خوابیدن وضو
وضوء دارد دوباره وضوء بگیرد، واگر براى یکى از این کارها وضوء بگیرد هر کارى را که باید با 

  تواند با آن وضوء نماز بخواند  تواند بجا آورد مثال مى وضوء انجام داد مى
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  کند  چیزهایى که وضوء را باطل مى

که از کند اول بول دوم غائط سوم باد معده وروده   ىء را باطل م ـ شش چیز وضو332مسأله 
شود چهارم خوابى که به واسطه آن چشم نبیند وگوش نشنود ولى اگر  مخرج غائط خارج مى

شود پنجم استحاضه زنان که بعداً گفته مى شود ششم   چشم نبیند وگوش بشنود وضوء باطل نمى
کند،  اید غسل کرد مثل مس میت وضوء را باطل نمىجنابت، واما چیزهاى دیگرى که براى آن ب

برد مانند دیوانگى ومستى وبیهوشى بنابر احتیاط واجب وضوء را  وچیزهایى که عقل را از بین مى
  آنها است وضوء گرفته شودوء شرط کند وباید براى اعمالى که وض  باطل مى

  احکام وضوى جبیره

گذارند جبیره  یى که روى زخم ومانند آن مىبندند ودوا  چیزى که با آن زخم وشکسته را مى
  شود  نامیده مى

 ـ اگر در یکى از جاهاى وضوء زخم یا دمل یا شکستگى باشد، چنانچه روى آن باز 333مسأله 
  ور معمول وضوء گرفتاست وآب براى آن ضرر ندارد، باید بط

 است وآب  ـ اگر زخم یا دمل یا شکستگى در صورت ودستها است وروى آن باز334مسأله 
کند، والزم نیست که دست تر بر   ریختن روى آن ضرر دارد باید اطراف آن را بشوید وکفایت مى

  آن بکشد ویا پارچه پاکى روى آن بگذارد ودست تر را روى پارچه بکشد

 ـ اگر زخم یا دمل یا شکستگى در جلوى سر یا روى پاها است وروى آن باز است، 335مسأله 
   مسح کند باید تیمم نماید ووضوء از او ساقط استچنانچه نتواند آن را

 ـ اگر روى دمل یا زخم یا شکستگى بسته باشد، چنانچه باز کردن آن ممکن است 336مسأله 
وآب هم براى آن ضرر ندارد، باید باز کند ووضوء بگیرد، چه زخم ومانند آن در صورت ودستها 

  باشد یا جلوى سر وروى پاها

یا دمل یا شکستگى در صورت یا دستها باشد وروى آن بسته باشد  ـ اگر زخم 337مسأله 
وبشود روى آن را باز کرد، چنانچه ریختن آب روى آن ضرر دارد وجبیره پاک باشد باید دست تر 

  روى جبیره بکشد

شود روى زخم را باز کرد ولى زخم وچیزى که روى آن گذاشته پاک   ـ اگر نمى338مسأله 
ه بنماید هر چند رسانیدن آب به زخم ممکن باشد وضرر هم نداشته است باید مسح روى جبیر

باشد، واگر زخم یا چیزى که روى آن گذاشته نجس است، چنانچه آب کشیدن آن و رساندن آب 
به روى زخم ممکن باشد، باید آن را آب بکشد وموقع وضوء آب را به زخم برساند، ودر صورتى 

ساندن آب به روى زخم ممکن نیست ویا زخم نجس است که آب براى زخم ضرر دارد، یا آنکه ر
واگر جبیره پاک است، روى آن را مسح آن را آب کشید، باید اطراف زخم را بشوید شود  و نمى
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شود روى آن را دست تر کشید، مثال دوایى است که به دست   کند واگر جبیره نجس است، یا نمى
  چسبد اطراف آن را بشوید به ترتیبى که گذشت مى

 ـ اگر جبیره تمام صورت یا تمام یکى از دستها یا تمام هر دو دست را گرفته باشد، 339مسأله 
  اى بگیرد باید وضوى جبیره

واحتیاط اى بگیرد،   ه ـ اگر جبیره تمام اعضاء وضوء را گرفته باشد، باید وضوى جبیر340مسأله 
  واجب آن است که تیمم هم بنماید

گشتها جبیره دارد ودر موقع وضوء دست تر روى آن کشیده  ـ کسى که در کف وان341مسأله 
  است، باید سر وپاها را با همان رطوبت مسح کند

 ـ اگر جبیره تمام پهناى روى پا را گرفته ولى مقدارى از طرف انگشتان ومقدارى از 342مسأله 
وى جبیره را طرف باالى پا باز است، باید جاهایى که باز است روى پا را وجایى که جبیره است ر

  مسح کند

 ـ اگر در صورت یا دستها چند جبیره باشد، باید بین آنها را بشوید واگر جبیره ها در 343مسأله 
سر یا روى پاها باشد، باید بین آنها را مسح کند ودر جاهایى که جبیره است باید به دستور جبیره 

  عمل نماید

را گرفته وبرداشتن آن ممکن نیست، باید  ـ اگر جبیره بیشتر از معمول اطراف زخم 344مسأله 
به دستور جبیره عمل کند وچنانچه شستن ضرر ندارد مقدار صحیح وآن مقدار را بشوید، واگر 

جبیره را بردارد، پس اگر زخم در ست باید ضرر دارد باید تیمم نماید، واگر برداشتن جبیره ممکن ا
 روى پاها است اطراف آن را مسح کند صورت ودستها است اطراف آن را بشوید واگر در سر یا

  وبراى جاى زخم به دستور جبیره عمل نماید

 ـ اگر در جاى وضوء زخم وجراحت وشکستگى نیست، ولى به جهت دیگرى آب 345مسأله 
  براى آن ضرر دارد، باید تیمم کند

ب  ـ اگر جایى از اعضاء وضوء را رگ زده است ونمى تواند آن را آب بکشد یا آ346مسأله 
  ه عمل کندبراى آن ضرر دارد، باید به دستور جبیر

 ـ اگر در جاى وضوء یا غسل چیزى چسبیده است که برداشتن آن ممکن نیست، یا 347مسأله 
  شود تحمل کرد، باید تیمم نماید  به قدرى مشقت دارد که نمى

ورند واگر اى است ولى باید آن را ترتیبى بجا آ اى مثل وضوى جبیره  ـ غسل جبیره348مسأله 
  ارتماسى انجام دهند باطل است

 ـ کسى که وظیفه او تیمم است اگر در بعضى از جاهاى تیمم او زخم یا دمل یا 349مسأله 
  اى نماید  اى، تیمم جبیره د به دستور وضوى جبیرهشکستگى باشد، بای
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 تا آخر اى نماز بخواند، چنانچه بداند که   ـ کسى که باید با وضوء یا غسل جبیره350مسأله 
تواند در اول وقت نماز بخواند وهمچنین اگر شک داشته  شود، مى وقت عذر او برطرف نمى

شود، احتیاط واجب آن است که صبر   داند که تا آخر وقت عذر او برطرف مى  باشد، ولى اگر مى
  اى بجا آورد کند واگر عذر او برطرف نشد در آخر وقت نماز را با وضوء یا غسل جبیره

باید ـ اگر انسان براى مرضى که در چشم او است موى چشم خود را بچسباند،  351مسأله 
  تیمم بنماید

اى، بنا بر احتیاط واجب  اش تیمم است یا وضوى جبیره داند وظیفه   ـ کسى که نمى352مسأله 
  باید هر دو را بجا آورد

عد از آنکه اى خوانده صحیح است وب  ـ نمازهایى را که انسان با وضوى جبیره353مسأله 
 بین اش جمع عذرش برطرف شد، براى نمازهاى بعد نباید وضوء بگیرد مگر مواردى که وظیفه

  وضوء وتیمم بوده است

  غسلهاى واجب

غسل : غسل حیض، سوم: غسل جنابت، دوم: اول:  ـ غسلهاى واجب هفت است354مسأله 
غسلى که به واسطه : تمغسل میّت، هف: غسل مس میت، ششم: غسل استحاضه، پنجم: نفاس، چهارم

  شود  نذر وقسم ومانند اینها واجب مى

  احکام جنابت

بیرون آمدن منى، چه در خواب : جماع، دوم: اول: شود  ـ به دو چیز انسان جنب مى355مسأله 
  اختیار شهوت، با اختیار باشد یا بى باشد یا بیدارى، کم باشد یا زیاد، با شهوت باشد یا بى

تى از انسان خارج شود ونداند منى است یا بول یا غیر اینها، چنانچه با  ـ اگر رطوب356مسأله 
شهوت وجستن بیرون آمده وبعد از بیرون آمدن آن، بدن سست شده، آن رطوبت حکم منى دارد، 
واگر هیچ یک از این سه نشانه یا بعضى از اینها را نداشته باشد ، حکم منى ندارد ولى در مریض 

  جستن بیرون آمده باشد، بلکه اگر با شهوت بیرون آید در حکم منى استالزم نیست آن آب، با 

اى که در مسأله   ـ اگر از مردى که مریض نیست آبى بیرون آید که یکى از سه نشانه357مسأله 
هاى دیگر را داشته یا نه چنانچه قبل از بیرون آمدن آب  پیش گفته شد داشته باشد ونداند نشانه

وبعداً مسلماً جنب ضوء بگیرد وچنانچه استبراء از بول نموده ده متعین است واستبراء از بول ننمو
شده وغسل هم کرده ولى استبراء از جنابت ننموده متعین است غسل، وچنانچه از هر دو استبراء 

اش عدم وضوء بوده وضوء کافى است، واال باید جمع کند بین غسل  نموده اگر حالت سابقه
 بدهد آن آب نه بول بوده نه منى در این صورت نه غسل الزم است نه ووضوء مگر آنکه احتمال

  وضوء حالت قبل هر چه باشد وضوء یا عدم وضوء
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 ـ مستحب است انسان بعد از بیرون آمدن منى بول کند واگر بول نکند وبعد از غسل 358مسأله 
  رطوبتى از او بیرون آید، که نداند منى است یا رطوبت دیگر، حکم منى دارد

گاه یا بیشتر داخل شود، در زن باشد یا در   ـ اگر انسان جماع کند وبه اندازه ختنه359مسأله 
  شوند مرد، در قبل باشد یا در دبر، بالغ باشد یا نابالغ، اگر چه منى بیرون نیاید هر دو جنب

  گاه داخل شده یا نه غسل بر او واجب نیست  ـ اگر شک کند که به مقدار ختنه360مسأله 

 ـ اگر نعوذ باهللا حیوانى را وطى کند، یعنى با او نزدیکى نماید ومنى بیرون نیاید ، 361أله مس
  شود  جنب نمى

 ـ اگر منى از جاى خود حرکت کند وبیرون نیاید، یا انسان شک کند که منى از او 362مسأله 
  بیرون آمده یا نه، غسل بر او واجب نیست

 ولى تیمم برایش ممکن است، بعد از داخل شدن تواند غسل کند   ـ کسى که نمى363مسأله 
  تواند با عیال خود نزدیکى کند وقت نماز هم مى

نکرده، بیند وبداند که از خود او است وبراى آن غسل   لباس خود منى مى ـ اگر در364مسأله 
هایى باید غسل کند ونمازهایى را که یقین دارد، بعد از بیرون آمدن منى خوانده قضاء کند ولى نماز

  دهد، بعد از بیرون آمدن آن منى خوانده، الزم نیست قضاء نماید  را که احتمال مى

  چیزهایى که بر جنب حرام است

به اسم اول ـ رساندن جایى از بدن به خط قرآن یا :  حرام است ـ پنج چیز بر جنب365مسأله 
رفتن در مسجد الحرام خدا وپیغمبران وامامان علیه السالم، بطورى که در وضوء گفته شد دوم ـ 

ومسجد پیغمبر صلى اهللا علیه وآله اگر چه از یک در داخل واز در دیگر خارج شود سوم ـ توقف 
در مساجد دیگر، وهمچنین در حرم امامان علیهم السالم، بنابر احتیاط الزم ، ولى اگر از یک در 

چهارم ـ  مانعى ندارد داخل واز در دیگر خارج شود، یا براى برداشتن چیزى برود وتوقف نکند
: اى که سجده واجب دارد وآن چهار سوره است   پنجم ـ خواندن سورهگذاشتن چیزى در مسجد

سوم ـ سوره پنجاه ) حم سجده(ودوم ـ سوره چهل ویکم ) الم تنزیل(اول ـ سوره سى ودوم قرآن 
 را هم بخواند واگر یک حرف از این چهار سوره) اقرء(چهارم ـ سوره نود وششم )  والنجم(وسوم 

  حرام است

  چیزهایى که بر جنب مکروه است

اول ودوم ـ خوردن وآشامیدن، ولى اگر وضوء :  ـ هفت چیز بر جنب مکروه است366مسأله 
بگیرد یا دستها را بشوید مکروه نیست سوم ـ خواندن قرآن از سوره هایى که سجده واجب ندارد 

بین خطهاى قرآن پنجم ـ خوابیدن ولى اگر وضوء چهارم ـ رساندن جایى از بدن به جلد وحاشیه و
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بگیرد یا به واسطه نداشتن آب، بدل از غسل تیمم کند مکروه نیست ششم ـ خضاب کردن به حنا 
  ومانند آن هفتم ـ جماع کردن، بعد از آنکه محتلم شده، یعنى در خواب منى از او بیرون آمده است

  غسل جنابت

ود مستحب است، وبراى خواندن نماز واجب ومانند آن  ـ غسل جنابت به خودى خ367مسأله 
شود ولى براى نماز میت وسجده شکر وسجده هاى واجب قرآن غسل جنابت الزم   واجب مى

  نیست

کنم واگر فقط    ـ الزم نیست در وقت غسل، نیت کند که غسل واجب یا مستحب مى368مسأله 
  کند کافیستبه قصد قربت یعنى براى انجام فرمان خداوند عالم غسل 

 ـ اگر یقین کند وقت نماز شده ونیت غسل واجب کند بعد معلوم شود که پیش از 369مسأله 
  وقت غسل کرده، غسل او صحیح است

ترتیبى : شود انجام داد   ـ غسل را چه واجب باشد وچه مستحب به دو قسم مى370مسأله 
  وارتماسى

  غسل ترتیبى

غسل، اول سر وگردن، بعد هر کدام از طرف راست یا  ـ در غسل ترتیبى باید به نیت 371مسأله 
چپ را بشوید وبعد طرف دیگر را، یا هر دو طرف را با هم بشوید، والزم نیست اول طرف راست، 
بعد طرف چپ را بشوید واگر عمدا یا از روى فراموشى یا به واسطه ندانستن مسأله به این ترتیب 

  عمل نکند غسل او باطل است

باید با را باید با طرف راست بدن ونصف دیگر را ف ناف ونصف عورت  ـ نص372مسأله 
  طرف چب بشوید، بلکه بهتر است تمام ناف وعورت با هر دو طرف شسته شود

 ـ براى آنکه یقین کند هر سه قسمت یعنى سر وگردن وطرف راست وطرف چپ را 373مسأله 
 قسمتهاى دیگر را هم با آن قسمت شوید مقدارى از  کامال غسل داده، باید هر قسمتى را که مى

  بشوید

 ـ اگر بعد از غسل بفهمد جایى از سر وگردن یا بدن را نشسته ونداند کجاى بدن 374مسأله 
  نداست باید دوباره غسل ک

 ـ اگر بعد از غسل بفهمد مقدارى از بدن را نشسته، چنانچه از طرف راست یا چپ 375مسأله 
ر از سر وگردن باشد باید بعد از شستن آن مقدار، دوباره باشد شستن همان مقدار کافیست واگ

  طرف راست وطرف چپ را بشوید



٤٣ توضيح المسائل

 ـ اگر پیش از تمام شدن غسل، در شستن مقدارى از طرف چپ یا راست شک کند، 376مسأله 
شستن همان مقدار کافیست، ولى اگر در شستن مقدارى از سر وگردن شک کند، باید بعد از شستن 

  طرف چپ را بشویدراست وآن، دوباره طرف 

  غسل ارتماسى

 ـ در غسل ارتماسى باید آب در یک آن تمام بدن را بگیرد، پس اگر به نیت غسل 377مسأله 
  ارتماسى در آب فرو رود، چنانچه پاى او روى زمین باشد باید آن را از زمین بلند کند

د که مقدارى از بدن  ـ در غسل ارتماسى بنابر احتیاط واجب باید موقعى نیت کن378مسأله 
  بیرون آب باشد

 ـ اگر بعد از غسل ارتماسى بفهمد به مقدارى از بدن آب نرسیده چه جاى آن را 379مسأله 
  بداند یا نداند، باید دوباره غسل کند

 ـ اگر براى غسل ترتیبى وقت ندارد وبراى ارتماسى وقت دارد، باید غسل ارتماسى 380مسأله 
  کند

تواند غسل ارتماسى کند ولى اگر از   براى حج یا عمره احرام بسته، نمى ـ کسى که 381مسأله 
  روى فراموشى غسل ارتماسى کند صحیح است

  احکام غسل کردن

 ـ در غسل ارتماسى چنانچه در کمتر از کر غسل کند باید تمام بدن پاک باشد ولى 382مسأله 
نجس باشد وهر قسمتى را پیش از در غسل ترتیبى پاک بودن تمام بدن الزم نیست واگر تمام بدن 

غسل دادن آن قسمت آب بکشد کافى است ودر هر دو قسم چنانچه در کر یا جارى غسل کند 
  طهارت بدن الزم نیست

پاک تواند با آب گرم غسل کند، چون عرق او    ـ کسى که از حرام جنب شده مى383مسأله 
  است

نشسته بماند، غسل باطل است ولى شستن  ـ اگر در غسل به اندازه سر مویى از بدن 384مسأله 
  شود، مثل توى گوش وبینى واجب نیست  جاهایى از بدن که دیده نمى

 ـ جایى را که شک دارد از ظاهر بدن است یا از باطن آن، اگر بداند سابقاً از ظاهر 385مسأله 
  بوده واجب است شستن آن واگر نداند یا بداند که از ظاهر نبوده واجب نیست

 ـ اگر سوراخ جاى گوشواره ومانند آن به قدرى گشاد باشد که داخل آن دیده شود، 386مسأله 
  باید آن را شست واگر دیده نشود، شستن آن الزم نیست

 ـ چیزى را که مانع رسیدن آب به بدن است، باید برطرف کند واگر پیش از آنکه 387مسأله 
  یقین کند، برطرف شده غسل نماید، غسل او باطل است



٤٤ توضيح المسائل

 ـ اگر موقع غسل شک کند، چیزى که مانع از رسیدن آب باشد، در بدن او هست یا 388أله مس
  نه، باید وارسى کند تا مطمئن شود که مانعى نیست

شود، بشوید وشستن   ـ در غسل باید موهاى کوتاهى را که جزء بدن حساب مى389مسأله 
ند که آنها نشود، غسل صحیح موهاى بلند، واجب نیست، بلکه اگر آب را طورى به پوست برسا

است ولى اگر رساندن آب به پوست، بدون شستن آنها ممکن نباشد، باید آنها را بشوید که آب به 
  بدن برسد

مثل پاک بودن آب وغصبى :  ـ تمام شرطهایى که براى صحیح بودن وضوء گفته شد390مسأله 
از باال به پایین ست بدن را در غسل الزم نینبودن آن، در صحیح بودن غسل هم شرط است ولى 

بشوید ونیز در غسل ترتیبى الزم نیست بعد از شستن هر قسمت فوراً قسمت دیگر را بشوید، بلکه 
اگر بعد از شستن سر وگردن مقدارى صبر کند، وبعد طرف راست را بشوید، وبعداز مدتى طرف 

 وغائط خوددارى کند، اگر تواند از بیرون آمدن بول چپ را بشوید اشکال ندارد ولى کسى که نمى
آید، باید هر قسمت را فوراً   اى که غسل کند ونماز بخواند، بول وغائط از او بیرون نمى به اندازه

غسل هم فوراً نماز بخواند وهمچنین است حکم زن عد از بعد از قسمت دیگر غسل دهد وب
  شود مستحاضه که بعداً گفته مى

مى را ندهد یا بدون اینکه بداند حمامى راضى است،  ـ کسى که قصد دارد پول حما391مسأله 
  بخواهد نسیه بگذارد، اگر چه بعد حمامى را راضى کند، غسل او باطل است

کند    ـ اگر حمامى راضى باشد که پول حمام نسیه بماند ولى کسى که غسل مى392مسأله 
  داردقصدش این باشد که طلب او را ندهد، یا از مال حرام بدهد غسل او اشکال 

 ـ اگر مخرج 394 ـ اگر بخواهد پول حرام به حمامى بدهد، غسل او باطل استمسأله 393مسأله 
غائط را در آب خزینه تطهیر کند وپیش از غسل شک کند که چون در خزینه تطهیر کرده حمامى به 
غسل کردن او راضى است یا نه، غسل او باطل است ، مگر اینکه پیش از غسل حمامى را راضى 

  دکن

 ـ اگر شک کند که غسل کرده یا نه باید غسل کند ولى اگر بعد از غسل شک کند که 395مسأله 
  غسل او درست بوده یا نه، الزم نیست دوباره غسل نماید

 ـ اگر در بین غسل، حدث اصغر از او سر زند مثال بول کند، غسل را تمام نماید 396مسأله 
  ووضوء هم بگیرد

 اینکه به اندازه غسل ونماز وقت دارد براى نماز غسل کند، غسل او  ـ اگر به خیال397مسأله 
  صحیح است، ولو وقت بقدر یک رکعت هم نداشته باشد



٤٥ توضيح المسائل

 ـ کسى که جنب شده اگر شک کند غسل کرده یا نه نمازهایى را که خوانده صحیح 398مسأله 
  است ولى براى نمازهاى بعد باید غسل کند

به جا تواند به نیت همه آنها یک غسل  او واجب است مى چند غسل بر  ـ کسى که399مسأله 
کند، واگر قصد یکى از  آورد، واگر قصد یکى از اغسال واجبه را بنماید از اغسال دیگر کفایت مى

کند، وبعید نیست کفایت آن را اغسال   اغسال مستحبه را بنماید از اغسال مستحبه دیگر کفایت مى
  واجبه ولى احتیاط ترک نشود

 ـ اگر بر جایى از بدن آیه قرآن یا اسم خداوند متعال نوشته شده باشد بنابر احتیاط 400 مسأله
وغسل را ارتماسى ت باید وضوء واجب اگر ممکن است باید آن را از بین ببرد، واگر ممکن نیس

انجام دهد وچنانچه بخواهد وضوء یا غسل را ترتیبى بجا آورد، باید آب را طورى به بدن برساند 
  دست او به نوشته نرسدکه 

 ـ کسى که غسل کرده، نباید براى نماز وضوء بگیرد واین حکم اختصاص به غسل 401مسأله 
جنابت ندارد، بلکه در تمام غسلهاى واجب ومستحب غیر غسل استحاضه این حکم ثابت است 

ابت یعنى احتیاج به وضوء نیست وهر غسلى کافى است براى نماز خواندن، ولى در غیر غسل جن
   که براى نماز قبل از غسل وضوء بگیردبهتر است

  استحاضه

شود خون استحاضه است وزن را در موقع دیدن خون  یکى از خونهایى که از زن خارج مى
  گویند استحاضه، مستحاضه مى

 ـ خون استحاضه در بیشتر اوقات زرد رنگ وسرد است وبدون فشار وسوزن بیرون 402مسأله 
باشد وبا فشار رم وغلیظ ت، ولى ممکن است گاهى سیاه یا سرخ وگآید وغلیظ هم نیس مى

  وسوزش بیرون آید

قلیله، متوسطه، کثیره، استحاضه قلیله آن است که خون :  ـ استحاضه سه قسم است403مسأله 
نماید آلوده کند ودر آن فرو نرود، استحاضه متوسطه آن  اى را که زن داخل فرج مى فقط روى پنبه

ر پنبه فرو رود، اگر چه در یک گوشه آن باشد، ولى از پنبه به دستمالى که معموال است که خون د
بندند نرسد، استحاضه کثیره آن است که خون، پنبه را بگیرد وبه  زنها براى جلوگیرى از خون مى

  تمال هم برسددس

  احکام مستحاضه

هر فرج را اگر خون به  ـ در استحاضه قلیله باید زن براى هر نماز وضوء بگیرد وظا404مسأله 
  آن رسیده آب بکشد



٤٦ توضيح المسائل

 ـ در استحاضه متوسه باید زن براى نماز صبح غسل کند وتا صبح دیگر براى 405مسأله 
نمازهاى خود، کارهاى استحاضه قلیله را که در مسأله پیش گفته شد انجام دهد، وبراى هر نماز 

براى نماز صبح غسل نکند، باید پنبه را عوض کند یا آب بکشد واگر عمدا یا از روى فراموشى 
براى نماز ظهر وعصر غسل کند واگر براى نماز ظهر وعصر غسل نکند، باید پیش از نماز مغرب 

  وعشاء غسل نماید، چه آنکه خون بیاید یا قطع شده باشد

 ـ در استحاضه کثیره عالوه بر کارهاى استحاضه متوسطه که در مسأله پیش گفته 406مسأله 
عصر، ى هر نماز دستمال را عوض کند، یا آب بکشد، ویک غسل براى نماز ظهر وشد، باید برا

نیندازد، واگر فاصله بیندازد، ویکى براى نماز مغرب وعشاء بجا آورد، وبین نماز ظهر وعصر فاصله 
باید براى نماز عصر دوباره غسل کند ونیز اگر بین نماز مغرب وعشاء فاصله بیندازد باید براى نماز 

  دوباره غسل نمایدعشاء 

 ـ اگر خون استحاضه پیش از وقت نماز هم بیاید چنانچه زن براى آن خون، وضوء 407مسأله 
  وغسل بجا نیاورده باشد، باید در موقع نماز وضوء وغسل را بجا آورد

اول بجا ء بگیرد وغسل کند، هر کدام را  ـ مستحاضه متوسطه وکثیره که باید وضو408مسأله 
  ، ولى بهتر است که اول وضوء بگیردآورد صحیح است

 ـ اگر استحاضه قلیله زن بعد از نماز صبح متوسطه شود، باید براى نماز ظهر وعصر 409مسأله 
  غسل کند، واگر بعد از نماز ظهر وعصر متوسطه شود باید براى نماز مغرب وعشا غسل نماید

ح کثیره شود باید براى نماز ظهر  ـ اگر استحاضه قلیله یا متوسطه زن بعد از نماز صب410مسأله 
نماز ظهر وعصر  بجا آورد، واگر بعد از وعصر یک غسل وبراى نماز مغرب وعشاء غسل دیگرى

  کثیره شود، باید براى نماز مغرب وعشاء غسل نماید

 ـ مستحاضه کثیره یا متوسطه اگر پیش از داخل شدن وقت نماز براى نماز غسل 411مسأله 
ت واگر نزدیک اذان صبح براى نماز شب غسل کند ونماز شب را بخواند کند، غسل او باطل اس

  وهمینکه وقت داخل شد، فورا نماز صبح را بخواند خالى از اشکال نیست

 ـ زن مستحاضه براى هر نمازى چه واجب باشد وچه مستحب، باید وضوء بگیرد 412مسأله 
اند، یا بخواهد نمازى را که تنها خوانده ونیز اگر بخواهد نمازى را که خوانده احتیاطا دوباره بخو

است دوباره با جماعت بخواند باید تمام کارهایى را که براى استحاضه گفته شد انجام دهد ولى 
براى خواند نماز احتیاط وسجده فراموش شده وتشهد فراموش شده وسجده سهو، اگر آنها را بعد 

   را انجام دهداز نماز فورا بجا آورد، الزم نیست کارهاى استحاضه

خواند باید  مىماز اولى که  ـ زن مستحاضه بعد از آنکه خونش قطع شد، فقط براى ن413مسأله 
  کارهاى استحاضه را انجام دهد وبراى نمازهاى بعد الزم نیست



٤٧ توضيح المسائل

خواهد نماز بخواند باید    ـ اگر زن نداند استحاضه او چند قسم است، موقعى که مى414مسأله 
رج نماید وکمى صبر کند وبیرون آورد وبعد از آنکه فهمید استحاضه او کدام مقدارى پنبه داخل ف

یک از آن سه قسم است کارهایى را که براى آن قسم دستور داده شده انجام دهد، واگر بداند تا 
تواند  کند پیش از داخل شدن وقت هم مى خواهد نماز بخواند استحاضه او تغییر نمى وقتى که مى

  ایدخود را وارسى نم

 ـ زن مستحاضه اگر پیش از آنکه خود را وارسى کند، مشغول نماز شود، چنانچه 415مسأله 
اش قلیله بوده وبه وظیفه استحاضه  قصد قربت داشته وبه وظیفه خود عمل کرده مثال استحاضه

اش نبوده  قلیله عمل نموده، نماز او صحیح است واگر قصد قربت نداشته یا عمل او مطابق وظیفه
   آنکه استحاضه او متوسطه بوده وبه وظیفه قلیله رفتار کرده، نماز او باطل استمثل

 ـ زن مستحاضه اگر نتواند خود را وارسى نماید، باید به آنچه مسلما وظیفه اوست 416مسأله 
داند استحاضه او قلیله است یا متوسطه، باید کارهاى استحاضه قلیله را  عمل کند، مثال اگر نمى

داند متوسطه است یا کثیره، باید کارهاى استحاضه متوسطه را انجام دهد ولى  واگر نمىانجام دهد 
  اگر بداند سابقا کدام یک از آن سه قسم بوده، باید به وظیفه همان قسم رفتار نماید

شود  نمىغسل باطل  ـ اگر خون استحاضه در باطن باشد وبیرون نیاید، وضوء و417مسأله 
  کند ند کم باشد وضوء وغسل را باطل مىواگر بیرون بیاید هر چ

 ـ زن مستحاضه اگر بعد از نماز خود را وارسى کند وخون نبیند اگرچه بداند دوباره 418مسأله 
  تواند نماز بخواند آید، با وضویى که دارد مى خون مى

 ـ زن مستحاضه اگر بداند از وقتى که مشغول وضوء یا غسل شده خونى از او بیرون 419مسأله 
  تواند خواندن نماز را تأخیر بیندازد  یامده، مىن

به شود، یا  ش از گذشتن وقت نماز به کلى پاک مى ـ اگر مستحاضه بداند که پی420مسأله 
  آید، باید صبر کند ونماز را در وقتى که پاک است بخواند  اندازه خواندن نماز خون بند مى

ع شود ومستحاضه بداند که اگر نماز را  ـ اگر بعد از وضوء وغسل، خون در ظاهر قط421مسأله 
شود، باید نماز را  تأخیر بیندازد، به مقدارى که وضوء وغسل ونماز را بجا آورد به کلى پاک مى

اگر تأخیر بیندازد وموقعى که به کلى پاک شد دوباره وضوء وغسل را بجا آورد ونماز را بخواند و
آورد، بلکه با وضوء وغسلى که دارد ره بجا وقت نماز تنگ شد، الزم نیست وضوء وغسل را دوبا

  تواند نماز بخواند مى

 ـ مستحاضه کثیره ومتوسطه وقتى به کلى از خون پاک شد باید غسل کند، ولى اگر 422مسأله 
بداند از وقتى که براى نماز پیش مشغول غسل شده دیگر خون نیامده الزم نیست دوباره غسل 

  نماید



٤٨ توضيح المسائل

 بعد از وضوء ومستحاضه کثیره ومتوسطه بعد از غسل ووضوء،  ـ مستحاضه قلیله423مسأله 
اشکال ندارد ودر ود ولى گفتن اذان واقامه وخواندن دعاهاى قبل از نماز باید فورا مشغول نماز ش

  تواند کارهاى مستحب مثل قنوت وغیر آن را بجا آورد نماز هم مى

، باید دوباره غسل کند وبالفاصله  ـ زن مستحاضه اگر بین غسل ونماز فاصله بیندازد424مسأله 
  مشغول نماز شود

شود، چنانچه براى او ضرر ندارد،   ـ اگر خون استحاضه زن جریان دارد وقطع نمى425مسأله 
باید پیش از غسل وبعد از آن به وسیله پنبه از بیرون آمدن خون جلوگیرى کند ولى اگر همیشه 

بیرون آمدن خون جلوگیرى نماید، وچنانچه کوتاهى جریان ندارد، فقط باید بعد از وضوء وغسل از 
  کند وخون بیرون آید وبا آن حال نماز بخواند باید دوباره بخواند واعاده غسل الزم نیست

 ـ اگر در موقع غسل، خون قطع نشود غسل صحیح است ولى اگر در بین غسل، 426مسأله 
  استحاضه متوسطه کثیره شود باید غسل را از سر بگیرد

 ـ احتیاط مستحب آن است که زن مستحاضه در تمام روزى که روزه است، به 427 مسأله
  تواند، از بیرون آمدن خون جلوگیرى کند مقدارى که مى

باشد، در صورتى صحیح است  اى که غسل بر او واجب مى  ـ روزه زن مستحاضه428مسأله 
  که غسلهایى را که براى نمازهاى روزش واجب است، انجام دهد

   ـ اگر بعد از نماز عصر، مستحاضه شود وتا غروب غسل نکند روزه او صحیح است429 مسأله

 ـ اگر استحاضه قلیله زن پیش از نماز، متوسطه یا کثیره شود، باید کارهاى متوسطه یا 430مسأله 
استحاضه کثیره را کثیره را که گفته شد انجام دهد، واگر استحاضه متوسطه کثیره شود باید کارهاى 

جام دهد وچنانچه براى استحاضه متوسطه غسل کرده باشد فائده ندارد وباید دوباره براى کثیره ان
  غسل کند

 ـ اگر در بین نماز، استحاضه متوسطه زن کثیره شود، باید نماز را بشکند وبراى 431مسأله 
واند استحاضه کثیره غسل کند ووضوء بگیرد وکارهاى دیگر آن را انجام دهد وهمان نماز را بخ

بدل از غسل، ودیگرى مم کند، یکى واگر براى هیچ کدام از غسل ووضوء وقت ندارد، باید دو تی
تواند نماز را بشکند وباید نماز را تمام کند  بدل از وضوء واگر براى یکى از آنها وقت ندارد نمى

متوسطه یا وبنابر احتیاط واجب قضاء نماید وهمچنین است اگر در بین نماز، استحاضه قلیله او 
  کثیره شود

 ـ اگر در بین نماز خون بند بیاید ومستحاضه نداند که در باطن هم قطع شده یا نه، 432مسأله 
  چنانچه بعد از نماز بفهمد قطع شده بوده، باید وضوء وغسل ونماز را دوباره بجا آورد
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ثیره وبراى  ـ اگر استحاضه کثیره زن، متوسطه شود، باید براى نماز اول، عمل ک433مسأله 
نمازهاى بعد عمل متوسطه را بجا آورد مثال اگر پیش از نماز ظهر استحاضه کثیره متوسطه شود، 
باید براى نماز ظهر غسل کند وبراى نماز عصر ومغرب وعشا فقط وضوء بگیرد واگر براى نماز 

ماید، واگر ظهر غسل نکند وفقط به مقدار نماز عصر وقت داشته باشد، باید براى نماز عصر غسل ن
کند، واگر براى آن هم غسل نکند براى نماز عصر هم غسل نکند، باید براى نماز مغرب غسل 

  براى عشاء غسل نمایدوفقط به مقدار نماز عشاء وقت داشته باشد باید 

 ـ اگر پیش از هر نماز خون مستحاضه کثیره قطع شود ودوباره بیاید براى هر نماز 434مسأله 
  آوردباید یک غسل بجا 

 ـ اگر استحاضه کثیره قلیله شود، باید براى نماز اول عمل کثیره وبراى نمازهاى بعد 435مسأله 
عمل قلیله را انجام دهد ونیز اگر استحاضه متوسطه قلیله شود، باید براى نماز اول، عمل متوسطه 

  ى نمازهاى بعد عمل قلیله را بجا آوردوبرا

باشد، حتى عوض کردن پنبه  هایى را که بر او واجب مى ـ اگر مستحاضه یکى از کار436مسأله 
  را ترک کند نمازش باطل است

 ـ مستحاضه قلیله اگر بخواهد غیر از نماز کارى انجام دهد، که شرط آن وضوء 437مسأله 
داشتن است مثال بخواهد جایى از بدن خود را به خط قرآن برساند، الزم نیست وضوء بگیرد 

  گرفته کافى استووضویى که براى نماز 

در آن واجب خود را بجا آورد، رفتن در مسجد وتوقف  ـ اگر مستحاضه غسلهاى 438مسأله 
شود، اگر چه کارهاى   اى که سجده واجب دارد ونزدیکى شوهر با او حالل مى  وخواندن سوره

  دیگرى را که براى نماز واجب است، مثل عوض کردن پنبه ودستمال انجام نداده باشد

اى را که    ـ اگر زن در استحاضه کثیره یا متوسطه بخواهد پیش از وقت نماز سوره439مسأله 
سجده واجب دارد بخواند، یا مسجد برود، بنابر احتیاط واجب باید غسل نماید، وهمچنین اگر 

خط قرآن برساند، باید  نزدیکى کند واگر بخواهد جایى از بدن خود را به شوهرش بخواهد با او
  وضوء بگیرد

 ـ نماز آیات بر مستحاضه واجب است وباید براى نماز آیات هم کارهایى را که 440أله مس
  براى نماز یومیه گفته شد انجام دهد

 ـ هر گاه وقت نماز یومیه نماز آیات بر مستحاضه واجب شود، اگر چه بخواهد هر 441مسأله 
 را که براى نماز یومیه او دو را پشت سر هم بجا آورد، باید براى نماز آیات هم تمامى کارهایى

مانعى ندارد هر دو را با یک  ونمى تواند هر دو را با یک وضوء بخواند بلى واجب است انجام دهد
  غسل بخواند



٥٠ توضيح المسائل

 ـ اگر زن مستحاضه بخواهد نماز قضاء بخواند باید براى هر نماز، کارهایى را که 442مسأله 
  تواند نماز قضاء بخواند  نماز اداء مىبراى نماز اداء او واجب است بجا آورد بلى با غسل 

 ـ اگر زن بداند خونى که از او خارج میشود خون زخم نیست وشرعا حکم حیض 443مسأله 
خون استحاضه  شک داشته باشد که ونفاس را ندارد، باید به دستور مستحاضه عمل کند، بلکه اگر
   کارهاى استحاضه را انجام دهداست یا خونهاى دیگر، چنانچه نشانه آنها را نداشته باشد، باید

  حیض

حیض خونى استه که غالبا در هر ماه چند روزى از رحم زنها خارج میشود وزن را در موقع 
  گویند  دیدن خون حیض، حائض مى

فشار وقات، غلیظ وگرم ورنگ آن سیاه یا سرخ است وبا  ـ خون حیض در بیشتر ا444مسأله 
  آید وکمى سوزش بیرون مى

شوند، یعنى خون حیض   نهاى سیده بعد از تمام شدن شصت سال یائسه مى ـ ز445مسأله 
  شوند بینند وزنهایى که سیده نیستند، بعد از تمام شدن پنجاه سال یائسه مى نمى

بیند حیض    ـ خونى که دختر پیش از تمام شدن نه سال وزن بعد از یائسه شدن مى446مسأله 
  نیست

  دهد ممکن است حیض ببینند  یر مى ـ زن حامله وزنى که بچه ش447مسأله 

هاى حیض  داند نه سالش تمام شده یا نه اگر خونى ببیند که نشانه  ـ دخترى که نمى448مسأله 
شود  هاى حیض را داشته باشد، حیض است ومعلوم مى را نداشته باشد حیض نیست واگر نشانه

  نه سال او تمام شده است

ا نه، اگر خونى ببیند ونداند حیض است یا نه، باید  ـ زنى که شک دارد یائسه شده ی449مسأله 
  بنا بگذارد که یائسه نشده است

هم از شود، واگر مختصرى   وبیشتر از ده روز نمى ـ مدت حیض کمتر از سه روز450مسأله 
  سه روز کمتر باشد حیض نیست

ن  ـ الزم نیست سه روز اول حیض پشت سر هم باشد، پس اگر مثال دو روز خو451مسأله 
 ـ الزم نیست در تمام 452ببیند ویک روز پاک شود ودوباره یک روز خون ببیند حیض استمسأله 

سه روز خون بیرون بیاید، بلکه اگر در فرج یا رحم، خون باشد کافى است، وچنانچه در بین سه 
روز در فرج روز مختصرى پاک شود ومدت پاک شدن، به قدرى کم باشد که بگویند در تمام سه 

  حم خون بوده، باز هم حیض استیا ر

 ـ الزم نیست شب اول وشب چهارم را خون ببیند، ولى باید در شب دوم وسوم 453مسأله 
خون قطع نشود، پس اگر از اول روز اول تا غروب روز سوم پشت سر هم خون بیاید یا در 
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م هم وسطهاى روز اول شروع شود ودر همان موقع از روز چهارم قطع شود ودر شب دوم وسو
  هیچ خون قطع نشود حیض است

 ـ اگر سه روز پشت سر هم خون ببیند وپاک شود چنانچه دوباره خون ببیند 454مسأله 
که در روزهایى که خون دیده ودر وسط پاک بوده، روى هم از ده روز بیشتر نشود روزهایى هم و

  وسط پاک بوده حیض است

 واز ده روز کمتر باشد و نداند خون دمل  ـ اگر خونى ببیند که از سه روز بیشتر455مسأله 
  وزخم است یا خون حیض باید آن را حیض قرار دهد

 ـ اگر خونى ببیند که نداند خون زخم است یا حیض چنانچه خون از سمت چپ 456مسأله 
  خارج شود حیض است واال حیض نیست

حیض را رائط خونى ببیند وشک کند که خون حیض است یا نفاس، چنانچه ش ـ اگر 457مسأله 
  داشته باشد، باید حیض قرار دهد

 ـ اگر خونى ببیند که نداند خون حیض است یا بکارت، باید خود را وارسى کند، 458مسأله 
یعنى مقدارى پنبه داخل فرج نماید وکمى صبر کند، بعد بیرون آورد پس اگر اطراف آن آلوده باشد، 

  اشدب خون بکارت است واگر به همه آن رسیده، حیض مى

 ـ اگر کمتر از سه روز خون ببیند وپاک شود وبعد سه روز خون ببیند، خون دوم 459مسأله 
  حیض است وخون اول اگر چه در روزهاى عادتش باشد، حیض نیست

  احکام حائض

اول ـ عبادتهایى که مانند نماز باید با وضوء یا :  ـ چند چیز بر حائض حرام است460مسأله 
 شود ولى بجا آوردن عبادتهایى که وضوء وغسل وتیمم براى آنها الزم غسل یا تیمم بجا آورده

است ودر احکام جنابت  حرام نیست مانند نماز میت، مانعى ندارد دوم ـ تمام چیزهایى که بر جنب
گفته شد سوم ـ جماع کردن در قبل، که هم براى مرد حرام است وهم براى زن، اگر چه به مقدار 

گاه   ى هم بیرون نیاید، بلکه احتیاط واجب آن است که مقدار کمتر از ختنهگاه داخل شود ومن  ختنه
  را هم داخل نکند، ودر دبر زن حائض وطى نمودن کراهت شدید دارد ولى جائز است

 ـ جماع کردن در روزهایى هم که حیض زن قطعى نیست ولى شرعا باید براى خود 461مسأله 
دستورى که بعدا بیند وباید به   از ده روز خون مىحرام است پس زنى که بیشترحیض قرار دهد 

تواند در آن روزها  شود روزهاى عادت خویشان خود را حیض قرار دهد، شوهرش نمى گفته مى
  با او نزدیکى نماید

 ـ اگر شماره روزهاى حیض زن به سه قسمت تقسیم شود ومرد در قسمت اول آن 462مسأله 
یجده نخود طال کفاره به فقیر بدهد، واگر در قسمت دوم با زن خود در قبل جماع کند، باید ه
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جماع کند، نه نخود، واگر در قسمت سوم جماع کند، باید چهار نخود ونیم بدهد، مثال زنى که 
بیند، اگر شوهرش در شب یا روز اول ودوم با او جماع کند باید هیجده  شش روز خون حیض مى

نه نخود ودر شب یا روز پنجم وششم باید چهار نخود طال بدهد ودر شب یا روز سوم وچهارم 
  نخود ونیم بدهد

   ـ براى وطى در دبر زن حائض کفاره الزم نیست463مسأله 

دار بدهد وقیمت آن را هم    ـ الزم نیست که هیجده نخود، طالى کفاره را سکه464مسأله 
  توان داد مى

فرق خواهد به فقیر بدهد   ه مى در وقتى که جماع کرده، با وقتى ک ـ اگر قیمت طال465مسأله 
  خواهد به فقیر بدهد حساب کند کرده باشد، باید قیمت وقتى را که مى

 ـ اگر کسى هم در قسمت اول وهم در قسمت دوم وهم در قسمت سوم حیض، با 466مسأله 
  بدهد) شود روى هم سى ویک نخود و نمى(زن خود جماع کند، باید هر سه کفاره را 

نسان بعد از آنکه در حال حیض، جماع کرد وکفاره آن را داد دوباره جماع  ـ اگر ا467مسأله 
  هدکند، باز هم باید کفاره بد

 ـ اگر با زن حائض چند مرتبه جماع کند ودر بین آنها کفاره ندهد باید براى هر 468مسأله 
  جماع یک کفاره بدهد

ا از او جدا شود واگر جدا  ـ اگر مرد در حال جماع بفهمد زن حائض شده، باید فور469مسأله 
  نشود باید کفاره بدهد

 ـ اگر مرد با زن حائض زنا کند، یا با زن حائض نامحرمى به گمان اینکه عیال خود 470مسأله 
  او است جماع نماید باید کفاره بدهد

باطل شود   دادن زن در حال حیض، به طورى که در کتاب طالق گفته مى ـ طالق 471مسأله 
  است

   ـ اگر زن بگوید حائضم یا از حیض پاک شده ام، باید حرف او را قبول کرد472مسأله 

   ـ اگر زن در بین نماز حائض شود، نماز او باطل است473مسأله 

 ـ اگر زن در بین نماز شک کند که حائض شده یا نه، نماز او صحیح است ولى اگر 474مسأله 
   که خوانده باطل استبعد از نماز بفهمد که در بین نماز حائض شده، نمازى

وعبادتهاى دیگر  آنکه زن از خون حیض پاک شد، واجب است براى نماز  ـ بعد از475مسأله 
که باید با وضوء یا غسل یا تیمم بجا آورده شود، غسل کند ودستور آن مثل غسل جنابت است، 

 وضوء هم تواند نماز بخواند، ولى مستحب است براى نماز پیش از غسل وظاهرا با آن غسل مى
  بگیرد
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 ـ بعد از آنکه زن از خون حیض پاک شد، اگر چه غسل نکرده باشد، طالق او 476مسأله 
ر او تواند با او جماع کند، اما کارهاى دیگرى که در وقت حیض ب  صحیح است وشوهرش هم مى

ه انجام ندهد اگر چحرام بوده مانند توقف در مسجد ومس خط قرآن بنا بر احتیاط تا غسل نکند 
  بعضى از آنها جائز است

اى باشد که بتواند یا غسل کند    ـ اگر آب براى وضوء وغسل کافى نباشد وبه اندازه477مسأله 
یا وضوء بگیرد، باید غسل کند ومستحب است قبل از غسل بدل از وضوء تیمم نماید واگر فقط 

واگر براى هیچ یک از براى وضوء کافى باشد وبه اندازه غسل نباشد عوض غسل باید تیمم نماید 
آن بدل از وضوء مستحب ل وتیمم دیگرى قبل از آنها آب ندارد، باید یک تیمم کند، بدل از غس

  است

اى که زن در حال حیض نخوانده، قضاء ندارد ولى روزه هاى   ـ نمازهاى یومیه478مسأله 
  واجب را باید قضاء نماید

شود  ه اگر نماز را تأخیر بیندازد حائض مى ـ هر گاه وقت نماز داخل شود وبداند ک479مسأله 
  ، باید فورا نماز بخواند

 ـ اگر زن حائض نماز را تأخیر بیندازد واز اول وقت به اندازه خواندن یک نماز 480مسأله 
خواندن  شود، قضاى آن نماز بر او واجب است ولى در تند خواندن وکند بگذرد وحائض

را بکند مثال زنى که مسافر نیست اگر در اول ظهر نماز وچیزهاى دیگر، باید مالحظه حال خود 
شود که به مقدار خواندن چهار رکعت به دستورى که   نخواند، قضاى آن در صورتى واجب مى

گفته شد از اول ظهر بگذرد وحائض شود، وبراى کسى که مسافر است گذشت وقت به مقدار 
  خواندن دو رکعت کافى است

 وقت نماز ازخون پاک شود وبه اندازه غسل ومقدمات دیگر نماز  ـ اگر زن در آخر481مسأله 
مانند تهیه کردن لباس یا آب کشیدن آن وخواندن یک رکعت نماز یا بیشتر از یک رکعت وقت 

  داشته باشد، باید نماز را بخواند واگر نخواند، باید قضاى آن را به جا آورد

تواند با تیمم نماز را در وقت  د، ولى مى ـ اگر زن حائض به اندازه غسل وقت ندار482مسأله 
بخواند آن نماز بر او واجب نیست، اما اگر گذشته از تنگى وقت تکلیفش تیمم است، مثل آنکه آب 

  برایش ضرر دارد، باید تیمم کند وآن نماز را بخواند

  بخواند ـ اگر زن حائض شک کند که براى نماز وقت دارد یا نه، باید نمازش را 483سأله م

 ـ اگر به خیال اینکه به اندازه تهیه مقدمات نماز وخواندن یک رکعت وقت ندارد، 484مسأله 
  نماز نخواند وبعد بفهمد وقت داشته، باید قضاى آن نماز را بجا آورد
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 ـ مستحب است زن حائض در وقت نماز، خود را از خون پاک نماید وپنبه 485مسأله 
از رو تواند وضوء بگیرد، تیمم نماید ودر جاى نم   نمىودستمال را عوض کند ووضوء بگیرد واگر

  به قبله بنشیند ومشغول ذکر دعا وصلوات شود

 ـ خواندن وهمراه داشتن قرآن ورساندن جایى از بدن به مابین خطهاى قرآن وحاشیه 486مسأله 
  آن ونیز خضاب کردن به حنا ومانند آن، براى حائض مکروه است

  اقسام زنهاى حائض

 دو اول ـ صاحب وقتیه وعددیه، وآن زنى است که:  ـ زنهاى حائض بر شش قسمند487مسأله 
هم در هر دو ماه یک ماه پشت سر هم در وقت معین خون حیض ببیند وشماره روزهاى حیض او 

اندازه باشد، مثل آنکه دو ماه پشت سر هم از اول ماه تا هفتم خون ببیند دوم ـ صاحب عادت وقتیه 
 ماه پشت سر هم در وقت معین، خون حیض ببیند ولى شماره روزهاى حیض وآن زنیست که دو

او در هر دو ماه یک اندازه نباشد، مثال دو ماه پشت سر هم از روز اول ماه خون ببیند ولى ماه اول 
صاحب عددیه وآن زنیست که شماره روز هفتم وماه دوم روز هشتم از خون پاک شود سوم ـ 

هم به یک اندازه باشد، ولى وقت دیدن آن دو خون یکى  پشت سر روزهاى حیض او در دو ماه
نباشد، مثل آنکه ماه اول از پنجم تا دهم وماه دوم از دوازدهم تا هفدهم خون ببیندچهارم ـ مضطربه 
وآن زنیست که چند ماه خون دیده، ولى عادت معینى پیدا نکرده، یا عادتش بهم خورده وعادت 

نجم ـ مبتدئه وآن زنیست که دفعه اول خون دیدن او است ششم ـ ناسیه اى پیدا نکرده است پ تازه
وآن زنیست که عادت خود را فراموش کرده است وهر کدام اینها احکامى دارند که در مسائل آینده 

  شود گفته مى

   ـ صاحب عادت وقتیه وعددیه1

ى که دو ماه پشت سر اول ـ زن: اند   ـ زنهایى که عادت وقتیه وعددیه دارند سه دسته488مسأله 
هم در وقت معین خون حیض ببیند ودر وقت معین هم پاک شود، مثال دو ماه پشت سرهم از روز 
 اول ماه خون ببیند وروز هفتم پاک شود که عادت حیض این زن از اول ماه تا هفتم است دوم ـ

 ماه تا هشتم روز معین مثال از اولشود ولى دو ماه پشت سر هم چند  زنى که از خون پاک نمى
هاى حیض را دارد، یعنى غلیظ وسیاه وگرم است وبا فشار وسوزش بیرون  بیند نشانه خونى که مى

شود  هاى استحاضه را دارد، که عادت او از اول ماه تا هشتم مى آید، وبقیه خونهاى او نشانه مى
ه روز یا بیشتر سوم ـ زنى که دو ماه پشت سر هم در وقت معین خون حیض ببیند وبعد از آنکه س

ن دیده با روزهایى خون دید یک روز یا بیشتر پاک شود ودوباره خون ببیند وتمام روزهایى که خو
روز بیشتر نشود ودر هر دو ماه همه روزهایى که خون دیده ودر وسط که در وسط پاک بوده از ده 

 که خون دیده ودر پاک بوده روى هم یک اندازه باشد که عادت او به اندازه تمام روزهایى است
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وسط پاک بوده است، والزم نیست روزهایى که در وسط پاک بوده در هر دو ماه به یک اندازه 
باشد، مثال اگر در ماه اول از روز اول ماه تا سوم خون ببیند وسه روز پاک شود ودوباره سه روز 

ودوباره بیشتر پاک شود سه روز یا کمتر یا خون ببیند ودر ماه دوم بعد از آنکه سه روز خون دید، 
  شود خون ببیند ورویهم از نه روز بیشتر نشود، همه حیض است وعادت این زن نه روز مى

 ـ زنى که عادت وقتیه وعددیه دارد، اگر در وقت عادت یا دو سه روز جلوتر یا دو 489مسأله 
 آن خون، سه روز عقبتر خون ببیند، بطورى که بگویند حیض را جلو یا عقب انداخته اگر چه

هاى حیض را نداشته باشد، باید به احکامى که براى زن حائض گفته شد عمل کند وچنانچه  نشانه
باید عبادتهایى را که بجا نیاورده قضاء ه مثل اینکه پیش از سه روز پاک شود، بعد بفهمد حیض نبود

  نماید

 با فرض آنکه عرفا  ـ زنى که عادت وقتیه وعددیه دارد اگر چند روز پیش از عادت490مسأله 
بگویند عادت اوجلو افتاده وهمه روزهاى عادت وچند روز بعد از عادت خون ببیند ورویهم از ده 
روز بیشتر نشود، همه حیض است، واگر از ده روز بیشتر شود، فقط خونى را که در روزهاى عادت 

د وباید عبادتهایى باش  استحاضه مىخود دیده، حیض است وخونى که بیش از آن وبعد از آن دیده 
بجا نیاورده قضاء نماید واگر همه روزهاى عادت را که در روزهاى پیش از عادت وبعد از عادت 

را با چند روز پیش از عادت خون ببیند وروى هم از ده روز بیشتر نشود، همه حیض است واگر از 
یده استحاضه ده روز بیشتر شود، فقط روزهاى عادت او حیض است وخونى که جلوتر از آن د

باشد وچنانچه در آن روزها عبادت نکرده باید قضا نماید واگر همه روزهاى عادت را با چند  مى
د وروى هم از ده روز بیشتر نشود، همه حیض است واگر بیشتر شود روز بعد از عادت خون ببین

  روزهاى عادت حیض وباقى استحاضه استفقط 

دارد اگر مقدارى از روزهاى عادت را با چند روز  ـ زنى که عادت وقتیه وعددیه 491مسأله 
پیش از عادت خون ببیند وروى هم از ده روز بیشتر نشود همه حیض است واگر از ده روز بیشتر 
شود روزهایى که در عادت خون دیده با چند روز پیش از آن که روى هم به مقدار عادت او شود، 

گر مقدارى از روزهاى عادت را با چند روز بعد دهد وا  حیض، وروزهاى اول را استحاضه قرار مى
از عادت خون ببیند وروى هم از ده روز بیشتر نشود، همه حیض است واگر بیشتر شود، باید 
روزهایى که در عادت، خون دیده با چند روز بعد از آن که روى هم به مقدار عادت او شود، 

  حیض وبقیه را استحاضه قرار دهد

ادت دارد، اگر بعد از آنکه سه روز یا بیشتر خون دید پاک شود ودوباره  ـ زنى که ع492مسأله 
زهایى که خون ببیند وفاصله بین دو خون کمتر از ده روز باشد وهمه روزهایى که خون دیده با رو
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وپنج روز پاک شود ودوباره در وسط پاک بوده از ده روز بیشتر باشد، مثل آنکه پنج روز خون ببیند 
  :بیند، چند صورت داردپنج روز خون ب

 ـ آنکه تمام خونى که دفعه اول دیده، یا مقدارى از آن، در روزهاى عادت باشد وخون دوم 1
بیند در روزهاى عادت نباشد، که باید همه خون اول را حیض، وخون دوم  که بعد از پاک شدن مى
  را استحاضه قرار دهد

ن دوم یا مقدارى از آن در روزهاى  ـ آنکه خون اول در روزهاى عادت نباشد، وتمام خو2
  عادت باشد که باید همه خون دوم را حیض، وخون اول را استحاضه قرار دهد

 ـ آنکه مقدارى از خون اول ودوم در روزهاى عادت باشد وخون اولى که در روزهاى عادت 3
عادت بوده بوده از سه روز کمتر نباشد وبا پاکى وسط ومقدارى از خون دوم که آن هم در روزهاى 

از ده روز بیشتر نباشد، که در این صورت همه آنها حیض است ومقدارى از خون اول که پیش از 
ضه است، مثال اگر روزهاى عادت بوده ومقدارى از خون دوم که بعد از روزهاى عادت بوده استحا

وز پاک  در صورتى که یک ماه از اول تا ششم خون ببیند ودو رعادتش از سوم ماه تا دهم بوده
شود وبعد تا پانزدهم خون ببیند، از سوم تا دهم حیض است واز اول تا سوم وهمچنین از دهم تا 

  پانزدهم استحاضه مى باشد

 ـ آنکه مقدارى از خون اول ودوم در روزهاى عادت باشد ولى خون اولى که در روزهاى 4
وسط کارهایى را که بر حائض عادت بوده، از سه روز کمتر باشد، که باید در تمام دو خون وپاکى 

یعنى به دستورى که براى  وسابقا گفته شد ترک کند و کارهاى استحاضه را بجا آورد، حرام است
  زن مستحاضه گفته شد عبادتهاى خود را انجام دهد

 ـ زنى که عادت وقتیه وعددیه دارد، اگر در وقت عادت، خون نبیند ودر غیر آن 493مسأله 
 حیضش خون ببیند، باید همان را حیض قرار دهد چه پیش از وقت عادت وقت به شماره روزهاى
  دیده باشد چه بعد از آن

 ـ زنى که عادت وقتیه وعددیه دارد، اگر در وقت عادت خود خون ببیند ولى شماره 494مسأله 
روزهاى آن کمتر یا بیشتر از روزهاى عادت او باشد وبعد از پاک شدن، دوباره به شماره روزهاى 

  ادتى که داشته خون ببیند باید خون اول را حیض قرار دهد ودومى را استحاضهع

 ـ زنى که عادت وقتیه وعددیه دارد، اگر بیشتر از ده روز خون ببیند خونى که در 495مسأله 
هاى حیض را نداشته باشد، حیض است وخونى که بعد از   روزهاى عادت دیده اگر چه نشانه

هاى حیض را داشته باشد استحاضه است مثال زنى که عادت   نشانهروزهاى عادت دیده اگر چه 
حیض او از اول ماه تا هفتم است اگر از اول تا دوازدهم خون ببیند، هفت روز اول آن حیض وپنج 

  باشد روز بعد استحاضه مى
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   ـ صاحب عادت وقتیه2

ه پشت سر هم در اول زنى که دو ما: اند  ـ زنهایى که عادت وقتیه دارند سه دسته496مسأله 
وقت معین خون حیض ببیند وبعد از چند روز پاک شود ولى شماره روزهاى آن در هر دو ماه یک 
اندازه نباشد، مثال دو ماه پشت سر هم روز اول ماه خون ببیند ولى ماه اول روز هفتم وماه دوم روز 

دوم زنى که از . ر دهدهشتم از خون پاک شود که این زن باید روز اول ماه را عادت حیض خود قرا
هاى حیض را دارد یعنى   شود ولى دو ماه پشت سرهم در وقت معین خون او نشانه خون پاک نمى

آید وبقیه خونهاى او نشانه استحاضه را دارد   غلیظ وسیاه وگرم است وبا فشار وسوزش بیرون مى
مثال در ماه اول از . توشماره روزهایى که خون او نشانه حیض دارد، در هر دو ماه یک اندازه نیس

هاى حیض وبقیه نشانه استحاضه را  اول ماه تا هفتم ودر ماه دوم از اول ماه تا هشتم خون او نشانه
سوم زنى که . داشته باشد، که این زن هم باید روز اول ماه را روز اول عادت حیض خود قرار دهد

ند وبعد پاک شود ودو مرتبه دو ماه پشت سر هم در وقت معین سه روز یا بیشتر خون حیض ببی
خون ببیند وتمام روزهایى که خون دیده با روزهایى که در وسط پاک بوده از ده روز بیشتر نشود 
ولى ماه دوم کمتر یا بیشتر از ماه اول باشد، مثال در ماه اول هشت روز ودر ماه دوم نه روز باشد که 

  د قرار دهداین زن هم باید روز اول ماه را روز اول عادت حیض خو

 ـ زنى که عادت وقتیه دارد، اگر در وقت عادت خود یا دو سه روز پیش از عادت یا 497مسأله 
دو سه روز بعد از عادت خون ببیند به طورى که بگویند عادت را جلو یا عقب انداخته، اگر چه آن 

شد، رفتار هاى حیض را نداشته باشد، باید به احکامى که براى زنهاى حائض گفته   خون نشانه
ادتهایى را که بجا نماید واگر بعد بفهمد حیض نبوده، مثل آنکه پیش از سه روز پاک شود، باید عب

  نیاورده قضاء نماید

 ـ زنى که عادت وقتیه دارد اگر بیشتر از ده روز خون ببیند ونتواند حیض را به 498مسأله 
د را حیض قرار دهد، چه هاى آن تشخیص دهد، باید شماره عادت خویشان خو واسطه نشانه

تواند عادت آنان را حیض خود   پدرى باشند چه مادرى، زنده باشند یا مرده، ولى در صورتى مى
قرار دهد که شماره روزهاى حیض همه آنان یک اندازه باشد، یا آنکه شماره روزهاى بعضى را 

 حیض آنان یک اندازه شماره روزهاى نداند، واگر بداند ومخالفت شماره روزهاى دیگران را با او
تواند عادت آنان را  نباشد، مثال عادت بعضى پنج روز وعادت بعض دیگر هفت روز باشد نمى

حیض خود قرار دهد، مگر آنکه کسانى که عادتشان با دیگران فرق دارد، به قدرى کم باشند که در 
  خود قرار دهدمقابل آنان هیچ حساب شوند که در این صورت باید عادت بیشتر آنان را حیض 

دهد،   ـ زنى که عادت وقتیه دارد وشماره عادت خویشان خود را حیض قرار مى499مسأله 
زنى که هر ماه، روز ه در هر ماه اول عادت او بوده، اول حیض خود قرار دهد، مثال باید روزى را ک
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 دوازده شده، چنانچه یک ماه  دیده وگاهى روز هفتم وگاهى روز هشتم پاک مى اول ماه خون مى
روز خون ببیند وعادت خویشانش هفت روز باشد، باید هفت روز اول ماه را حیض وباقى را 

  استحاضه قرار دهد

 ـ زنى که باید شماره عادت خویشان خون را حیض قرار دهد، چنانچه خویش 500مسأله 
بیند   خون مىنداشته باشد، یا شماره عادات آنان مثل هم نباشد، مخیر است در هر ماه از روزى که 

سه روز یا شش روز یا هفت روز را حیض وبقیه را استحاضه قرار دهد، ولى اگر در خون روزهاى 
هاى حیض بیشتر   هاى حیض بیشتر باشد، باید حیض را در آن روزها که نشانه وسط یا آخر نشانه

  است قرار دهد

   ـ صاحب عادت عددیه3

اول ـ زنى که شماره روزهاى حیض : اند سته ـ زنهایى که عادت عددیه دارند سه د501مسأله 
او در دو ماه پشت سر هم یک اندازه باشد، ولى وقت خون دیدن او یکى نباشد که در این صورت 

شود، مثال اگر ماه اول از روز اول تا پنجم وماه دوم از   هر چند روزى که خون دیده عادت او مى
شود   دوم ـ زنى که از خون پاک نمى: شود  مىیازدهم تا پانزدهم خون ببیند، عادت او پنج روز 
بیند نشانه حیض وبقیه نشانه استحاضه را دارد   ولى دو ماه پشت سر هم چند روز از خونى که مى

وشماره روزهایى که خون نشانه حیض دارد در هر دو ماه یک اندازه است اما وقت آن یکى نیست، 
شود مثال اگر یک  ض را دارد، عادت او مىکه در این صورت هر چند روزى که خون او نشانه حی

ماه از اول ماه تا پنجم وماه بعد از یازدهم تا پانزدهم خون او نشانه حیض وبقیه نشانه استحاضه را 
  شود  داشته باشد، شماره روزهاى عادت او پنج روز مى

شود سوم ـ زنى که دو ماه پشت سر هم سه روز یا بیشتر خون ببیند ویک روز یا بیشتر پاک 
ودو مرتبه خون ببیند ووقت دیدن خون، در ماه اول با ماه دوم فرق داشته باشد، که اگر تمام 

وشماره روزهاى آن پاک بوده از ده روز بیشتر نشود روزهایى که خون دیده وروزهایى که در وسط 
 او هم به یک اندازه باشد، تمام روزهایى که خون دیده با روزهاى وسط که پاک بوده عادت حیض

شود، والزم نیست روزهایى که در وسط پاک بوده در هر دو ماه به یک اندازه باشد مثال اگر ماه  مى
اول از روز اول ماه تا سوم خون ببیند ودو روز پاک شود ودوباره سه روز خون ببیند وماه دوم از 

بیند وروى هم از یازدهم تا سیزدهم خون ببیند ودو روز یا بیشتر یا کمتر پاک شود ودوباره خون ب
  شود  هشت روز مىر نشود، عادت او هشت روز بیشت

 ـ زنى که عادت عددیه دارد، اگر بیشتر از شماره عادت خود خون ببیند واز ده روز 502مسأله 
بیشتر شود، چنانچه همه خونهایى که دیده یک جور باشد، باید از موقع دیدن خون به شماره 

اضه قرار دهد واگر همه خونهایى که دیده یکجور نباشد، روزهاى عادتش حیض وبقیه را استح
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بلکه چند روز از آن، نشانه حیض وچند روز دیگر نشانه استحاضه را داشته باشد، اگر روزهایى که 
است، باید همان روزها را حیض دارد با شماره روزهاى عادت او یک اندازه خون نشانه حیض را 

زهایى که خون نشانه حیض دارد، از روزهاى عادت او بیشتر وبقیه را استحاضه قرار دهد واگر رو
است، فقط به اندازه روزهاى عادت او حیض، وبقیه استحاضه است، واگر روزهایى که خون نشانه 
حیض دارد، از روزهاى عادت او کمتر است، باید آن روزها را با چند روز دیگر که روى هم به 

  را استحاضه قرار دهداندازه روزهاى عادتش شود، حیض وبقیه 

  ربه ـ مضط4

 ـ مضطربه یعنى زنى که چند ماه خون دیده ولى عادت معینى پیدا نکرده، یا عادتش 503مسأله 
بهم خورده وعادت دیگرى پیدا نکرده است، اگر بیشتر از ده روز خون ببیند وهمه خونهایى که 

فت روز را حیض وبقیه را دیده یک جور باشد چنانچه عادت خویشان او هفت روز است باید ه
استحاضه قرار دهد، واگر کمتر است مثال پنج روز است باید همان را حیض قرار دهد، وبنا بر 

دو روز است کارهایى را که بر  که احتیاط واجب، در تفاوت بین شماره عادت آنان وهفت روز
 که براى زن حائض حرام است ترک نماید وکارهاى استحاضه را بجا آورد، یعنى به دستورى

مستحاضه گفته شد عبادتهاى خود را انجام دهد، واگر عادت خویشانش بیشتر از هفت روز مثال نه 
روز است، باید هفت روز را حیض قرار دهد وبنابر احتیاط واجب در تفاوت بین هفت روز 

 است وعادت آنان که دو روز است، کارهاى استحاضه را بجا آورد وکارهایى را که بر حائض حرام
  ترک نماید

وچند روز به اگر بیشتر از ده روز خونى ببیند که چند روز آن نشانه حیض  ـ مضطر504مسأله 
دیگر نشانه استحاضه دارد، چنانچه خونى که نشانه حیض دارد کمتر از سه روز یا بیشتر از ده روز 

ه نشانه حیض دارد باشد، باید به دستورى که در مسأله قبل گفته شد رفتار نماید، واگر خونى ک
کمتر از سه روز وبیشتر از ده روز نباشد، همه آن حیض است، ولى اگر پیش از گذشتن ده روز از 

ه پنج خونى که نشانه حیض دارد دوباره خونى ببیند که آن هم نشانه حیض را داشته باشد، مثل آنک
 به دستورى که در مسأله روز خون سیاه ببیند، بایدروز خون سیاه ونه روز خون زرد ودوباره پنج 

  قبل گفته شد رفتار نماید

   ـ مبتدئه5

 ـ مبتدئه یعنى زنى که دفعه اول خون دیدن اوست، اگر بیشتر از ده روز خون ببیند 505مسأله 
وهمه خونهایى که دیده یک جور باشد، باید عادت خویشان خود را به طورى که در وقتیه گفته 

  هدشد حیض وبقیه را استحاضه قرار د
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روز نى ببیند که چند روز آن نشانه حیض وچند  ـ مبتدئه اگر بیشتر از ده روز خو506مسأله 
دیگر نشانه استحاضه را داشته باشد، چنانچه خونى که نشانه حیض دارد کمتر از سه روز وبیشتر از 
د ده روز نباشد، همه آن حیض است ولى اگر پیش از گذشتن ده روز از خونى که نشانه حیض دار

دوباره خونى ببیند که آن هم نشانه خون حیض داشته باشد، مثل آنکه پنج روز خون سیاه ونه روز 
خون زرد و دوباره پنج روز خون سیاه ببیند باید عادت خویشان خون را حیض وبقیه را استحاضه 

  قرار دهد

وچند روز  ـ مبتدئه اگر بیشتر از ده روز خون ببیند که چند روز آن نشانه حیض 507مسأله 
دیگر آن نشانه استحاضه داشته باشد، چنانچه خونى که نشانه حیض دارد از سه روز کمتر یا از ده 

  روز بیشتر باشد، باید عادت خویشان خود را حیض وبقیه را استحاضه قرار دهد

   ـ ناسیه6

خون  ـ ناسیه یعنى زنى که عادت خود را فراموش کرده است، اگر بیشتر از ده روز 508مسأله 
حیض را به حیض را دارد، حیض قرار دهد واگر نتواند ببیند باید روزهایى که خون او نشانه 

هاى آن تشخیص دهد بنابر احتیاط واجب باید هفت روز اول را حیض وبقیه را  واسطه نشانه
  استحاضه قرار دهد

  مسائل متفرقه حیض

 دارد، اگر خونى ببیند ویقین کنند  ـ مبتدئه، ومضطربه، وناسیه، وزنى که عادت عددیه509مسأله 
کشد، باید عبادت را ترک کنند وچنانچه بعد بفهمند حیض نبوده باید  که سه روز طول مى

کشد، بنابر  طول مىى اگر یقین نکنند که تا سه روز اند قضاء نمایند، ول عبادتهاى را که بجا نیاورده
ورند وکارهایى را که بر حائض حرام است احتیاط واجب باید تا سه روز کارهاى استحاضه را بجا آ

ترک نمایند وچنانچه پیش از سه روز پاک نشدند، باید آن را حیض قرار دهند، ودر این حکم فرقى 
  هاى حیض را داشته باشد یا نه  نیست بین آنکه خون نشانه

 ـ زنى که در حیض عادت دارد، چه در وقت حیض عادت داشته باشد چه در عدد 510مسأله 
خود خونى ببیند  دو ماه پشت سر هم بر خالف عادت  یا هم در وقت وهم در عدد آن، اگرحیض

که وقت آن با شماره روزهاى آن، یا هم وقت و هم شماره روزهاى آن یکى باشد، عادتش برمى 
دیده وپاک  گردد به آنچه در این دو ماه دیده است مثال اگر از روز اول ماه تا هفتم خون مى

چه دو ماه از دهم تا هفدهم ماه خون ببیند وپاک شود، از دهم تا هفدهم عادت او شده چنان مى
  شود مى

تا  ـ مقصود از یک ماه، از ابتداى خون دیدن است تا سى روز، نه از روز اول ماه 511مسأله 
  آخر ماه
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د بیند، اگر در یکماه دو مرتبه خون ببین  ـ زنى که معموال ماهى یک مرتبه خون مى512مسأله 
هاى حیض را داشته باشد، چنانچه روزهایى که در وسط پاک بوده از ده روز کمتر  وآن خون نشانه

  نباشد، باید هر دو را حیض قرار دهد

 ـ اگر سه روز یا بیشتر خونى ببیند که نشانه حیض را دارد، بعد، ده روز یا بیشتر 513مسأله 
، باید خون هاى حیض ببیند وز خونى به نشانهخونى ببیند که نشانه استحاضه را دارد ودوباره سه ر

   حیض قرار دهدهاى حیض داشته  اول وخون آخر را که نشانه

 ـ اگر زن پیش از ده روز پاک شود وبداند که در باطن خون نیست باید براى 514مسأله 
عبادتهاى خود غسل کند، اگر چه گمان داشته باشد که پیش از تمام شدن ده روز دوباره خون 

بیند نباید غسل   بیند، ولى اگر یقین داشته باشد که پیش از تمام شدن ده روز دوباره خون مى مى
  کند

باید ن خون هست،  ـ اگر زن پیش از ده روز پاک شود، واحتمال دهد که در باط515مسأله 
قدرى پنبه داخل فرج نماید وکمى صبر کند وبیرون آورد، پس اگر پاک بود، غسل کند وعبادتهاى 

 را بجا آورد واگر پاک نبود اگر چه به آب زرد رنگى هم آلوده باشد، چنانچه در حیض عادت خود
ندارد، یا عادت او ده روز است باید صبر کند که اگر پیش از ده روز پاک شد، غسل کند واگر سر 
ده روز پاک شد، یا خون او از ده گذشت، سر ده روز غسل نماید واگر عادتش کمتر از ده روز 

شود، نباید غسل کند   در صورتى که بداند پیش از تمام شدن ده روز یا سر ده روز پاک مىاست
گذرد باید تا روز دهم عبادت را ترک کند مگر اینکه قبل   واگر احتمال دهد خون او از ده روز مى

از آن مأیوس از انقطاع خون تا روز دهم بشود واگر مأیوس از انقطاع خون شود کارهاى استحاضه 
ا بجا آورد وکارهایى را که بر حائض حرام است ترک نماید پس اگر پیش از تمام شدن ده روز یا ر

سر ده روز از خون پاک شد، تمامش حیض است واگر از ده روز گذشت، باید عادت خود را 
  نمایدبقیه را استحاضه قرار دهد وعبادتهایى را که بعد از روزهاى عادت بجا نیاورده قضاء حیض و

 ـ اگر چند روز را حیض قرار دهد وعبادت نکند، بعد بفهمد حیض نبوده است، باید 516ه مسأل
اى را که در آن روزها بجا نیاورده قضاء نماید واگر چند روز را به گمان اینکه حیض  نماز وروزه

  نیست عبادت کند، بعد بفهمد حیض بوده چنانچه آن روزها را روزه گرفته باید قضاء نماید

  نفاس

بیند،  آید، هر خونى که زن مى  ـ از وقتى که اولین جزء بچه از شکم مادر بیرون مى517أله مس
اگر پیش از ده روز یا سر ده روز قطع شود خون نفاس است وزن را در حال نفاس، نفساء 

  گویند مى

  بیند نفاس نیست   ـ خونى که زن پیش از بیرون آمدن اولین جزء بچه مى518مسأله 
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زن اى هم از رحم   گر خون بستهالزم نیست که خلقت بچه تمام باشد، بلکه ا ـ 519مسأله 
شد خونى  ماند انسان مى  خارج شود وخود زن بداند، یا چهار نفر قابله بگویند که اگر در رحم مى

  که تا ده روز ببیند خون نفاس است

  شود نمى ـ ممکن است خون نفاس یک آن بیشتر نیاید، ولى بیشتر از ده روز 520مسأله 

ماند   ـ هر گاه شک کند که چیزى سقط شده یا نه، یا چیزى که سقط شده اگر مى521مسأله 
شود شرعا خون نفاس  شد یا نه، الزم نیست وارسى کند، وخونى که از او خارج مى  انسان مى

  نیست

 ـ توقف در مسجد ورساندن جایى از بدن به خط قرآن وکارهاى دیگرى که بر 522مسأله 
رام است، بر نفساء هم حرام است، وآنچه بر حائض واجب ومستحب ومکروه است، بر حائض ح

  باشد  نفساء هم واجب ومستحب ومکروه مى

باشد ولى    ـ طالق دادن زنى که در حال نفاس است باطل ونزدیکى با او حرام مى523مسأله 
  اگر شوهرش با او نزدیکى کند کفاره ندارد

آورد واگر اک شد، باید غسل کند وعبادتهاى خود را بجا فاس پ ـ وقتى زن از خون ن524مسأله 
دوباره خون ببیند، چنانچه روزهایى که خون دیده با روزهایى که در وسط پاک بوده روى هم ده 
روز یا کمتر از ده روز باشد، تمام آن نفاس است واگر روزهایى که پاک بوده روزه گرفته باشد باید 

  قضاء نماید

گر زن از خون نفاس پاک شود واحتمال دهد که در باطن خون هست، باید  ـ ا525مسأله 
  مقدارى پنبه داخل فرج نماید وکمى صبر کند که اگر پاک است، براى عبادتهاى خود غسل کند

 ـ اگر خون نفاس زن از ده روز بگذرد، چنانچه در حیض عادت دارد، به اندازه 526مسأله 
ضه است واگر عادت ندارد، تا ده روز نفاس وبقیه استحاضه روزهاى عادت او نفاس وبقیه استحا

باشد، وبهتر است کسى که عادت دارد از روز بعد از عادت وکسى که عادت ندارد بعد از روز  مى
دهم تا روز هیجدهم زایمان، کارهاى استحاضه را بجا آورد وکارهایى را که بر نفساء حرام است 

  ترک کند

عادتش خون یضش کمتر از ده روز است، اگر بیشتر از روزهاى ح ـ زنى که عادت 527مسأله 
ببیند، باید به اندازه روزهاى عادت خود نفاس قرار دهد وبعد از آن باید تا ده روز تمام شود 
عبادت را ترک کند مگر آنکه مأیوس از انقطاع خون بشود، واگر مأیوس شد کارهاى استحاضه را 

اء حرام است ترک نماید، واگر از ده روز بگذرد، استحاضه است بجا آورد وکارهایى را که بر نفس
وباید روزهاى بعد از عادت تا روز دهم را استحاضه قرار دهد وعبادتهایى را که در آن روزها بجا 

 مثال زنى که عادت او شش روز بوده اگر بیشتر از شش روز خون ببیند، باید ء نمایدنیاورده قضا
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 وبنا بر احتیاط واجب در روز هفتم وهشتم عبادت را ترک کند ودر شش روز را نفاس قرار دهد
روز نهم ودهم کارهاى استحاضه را بجا آورد وکارهایى را که بر نفساء حرام است ترک نماید واگر 

  باشد بیشتر از ده روز خون دید، از روز بعد از عادت او استحاضه مى

ماه پى ز یک از زائیدن، تا یک ماه یا بیشتر ا ـ زنى که در حیض عادت دارد، اگر بعد 528مسأله 
در پى خون ببیند، به اندازه روزهاى عادت او نفاس است و ده روز از خونى که بعد از نفاس 

اش باشد، استحاضه است، مثال زنى که عادت حیض او  بیند اگر چه در روزهاى عادت ماهانه مى
هم ماه زائید وتا یکماه یا بیشتر پى در پى خون از بیستم هر ماه تا بیست وهفتم آن است، اگر روز د

دید، تا روز هفدهم نفاس واز روز هفدهم تا ده روز حتى خونى که در روزهاى عادت خود که از 
باشد وبعد از گذشتن ده روز، اگر خونى را که  بیند، استحاضه مى بیستم تا بیست وهفتم است مى

هاى حیض را داشته باشد یا نداشته باشد،  نشانهبیند در روزهاى عادتش باشد، حیض است چه  مى
هاى حیض را داشته باشد، اما اگر خونى   وهمچنین است اگر در روزهاى عادتش نباشد ولى نشانه

هاى حیض  بیند، در روزهاى عادت حیض او نباشد ونشانه که بعد از گذشتن ده روز از نفاس مى
  را هم نداشته باشد استحاضه است

ماه ز یک  که در حیض عادت ندارد، اگر بعد از زایمان تا یک ماه یا بیشتر ا ـ زنى529مسأله 
بیند،  خون ببیند، ده روز اول آن نفاس وده روز دوم آن استحاضه است وخونى که بعد از آن مى

  باشد اگر نشانه حیض را داشته باشد حیض وگرنه آن هم استحاضه مى

  غسل مس میت

اند مس کند یعنى  اى را که سرد شده وغسلش نداده  مرده ـ اگر کسى بدن انسان 530مسأله 
چه در  مس میت نماید، چه در خواب مس کند جایى از بدن خود را به آن برساند باید غسل

اختیار حتى اگر ناخن واستخوان او به ناخن واستخوان میت برسد  بیدارى با اختیار مس کند یا بى
  مس کند غسل بر او واجب نیستاى را  باید غسل کند، ولى اگر حیوان مرده

اى که تمام بدن او سرد نشده، غسل واجب نیست اگر چه جایى را   ـ براى مس مرده531مسأله 
  که سرد شده مس نماید

 ـ اگر موى خود را به بدن میت برساند یا بدن خود را به موى میت یا موى خود را 532مسأله 
   با سر موهاى بلند باشدبه موى میت برساند باید غسل کند مگر آنکه مس،

اى که چهار ماه او تمام شده غسل مس میت   ـ براى بچه مرده حتى بچه سقط شده533مسأله 
  واجب است

اى که بعد از مردن مادر وسرد شدن بدنش به دنیا بیاید چنانچه ظاهر بدن   ـ بچه534مسأله 
  مادر را مس نماید وقتى بالغ شد باید غسل مس میت کند
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 اگر انسان، میتى را که سه غسل او کامال تمام شده مس نماید، غسل بر او واجب  ـ535مسأله 
  شود نمى

 ـ اگر دیوانه یا بچه نابالغى، میت را مس کند، بعد از آنکه آن دیوانه عاقل، یا بچه 536مسأله 
  بالغ شد، باید غسل مس میت نماید

د، قسمتى که داراى استخوان است اى که غسلش نداده ان   ـ اگر از بدن زنده یا مرده537مسأله 
جدا شود وپیش از آنکه قسمت جدا شده را غسل دهند، انسان آن را مس نماید، باید غسل مس 

  ل واجب نیستمیت کند، ولى اگر قسمتى که جدا شده، استخوان نداشته باشد، براى مس آن غس

 چه از مرده جدا شده  ـ براى مس استخوانى که گوشت ندارد وآن را غسل نداده اند،538مسأله 
اى که  باشد چه از زنده، غسل کردن الزم نیست، وهمچنین براى مس دندانى که از زنده ویا مرده
  غسل نداده باشند جدا شده وگوشت ندارد، یا گوشت آن خیلى کم است، غسل واجب نیست

 ـ غسل مس میت را باید مثل غسل جنابت انجام دهند کسى که غسل مس میت 539مسأله 
غسل مستحب یرد، ولى وضوء گرفتن قبل از رده، اگر بخواهد نماز بخواند، الزم نیست وضوء بگک

  است

   ـ اگر چند میت را مس کند یا یک میت را چند با مس نماید، یک غسل کافى است540مسأله 

 ـ براى کسى که بعد از مس میت غسل نکرده است، توقف در مسجد وجماع 541مسأله 
   که سجده واجب دارد، مانعى ندارد ولى براى نماز و مانند آن باید غسل کندوخواندن سوره هایى

  احکام محتضر

باشد، مرد باشد یا زن،   ـ مسلمانى را که محتضر است، یعنى در حال جان دادن مى542مسأله 
بزرگ باشد یا کوچک، باید به پشت بخوابانند، به طورى که کف پاهایش به طرف قبله باشد، واگر 

اى که ممکن است باید به این دستور عمل  ندن او کامال به این طور ممکن نیست، تا اندازهخوابا
کنند، وچنانچه خواباندن او به هیچ قسم ممکن نباشد، باید او را رو به قبله بنشانند واگر آن هم 

  بخوابانندد او را به پهلوى راست یا به پهلوى چپ رو به قبله نشود، بای

است که بعد از موت تا مدت مختصرى، او را رو به قبله بخوابانند، ولى  ـ واجب 543مسأله 
  خوانند بخوابانند  بعد از آنکه غسلش تمام شد، بهتر است او را مثل حالتى که بر او نماز مى

 ـ رو به قبله کردن محتضر به هر مسلمان واجب است واجازه گرفتن از ولى او الزم 544مسأله 
  نیست

حقه را، به دوازده امام علیه السالم وسایر عقائد  است شهادتین واقرار به  ـ مستحب545مسأله 
کسى که در حال جان دادن است، طورى تلقین کنند که بفهمد ونیز مستحب است چیزهایى را که 

  گفته شد تا وقت مرگ تکرار کنند
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م اغفر لى الله:  ـ مستحب است این دعاها را طورى به محتضر تلقین کنند که بفهمد546مسأله 
الکثیر من معاصیک واقبل منى الیسیر من طاعتک یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر اقبل منى 

  الیسیر واعف عنى الکثیر انک انت العفو الغفور اللهم ارحمنى فانک رحیم

شود، به جایى   دهد، اگر ناراحت نمى   ـ مستحب است کسى را که سخت جان مى547مسأله 
   ببرندخوانده که نماز مى

 ـ مستحب است براى راحت شدن محتضر، بر بالین او، سوره مباره یس ووالصافات 548مسأله 
واحزاب وآیۀ الکرسى وآیه پنجاه وچهارم از سوره اعراف وسه آیه آخر سوره بقره بلکه هر چه از 

  قرآن ممکن است بخوانند

اد، ین حرف زدن زی ـ تنها گذاشتن محتضر، وبودن جنب وحائض نزد او، وهمچن549مسأله 
  وگریه کردن، وتنها گذاشتن زنها نزد او، مکروه است

  احکام بعد از مرگ

 ـ بعد از مرگ مستحب است، چشمها ولبها وچانه میت را ببندند، ودست وپاى او را دراز 550مسأله 
راى اى روى او بیندازند، واگر شب مرده است، در جایى که مرده، چراغ روشن کنند، وب کنند، وپارچه

تشییع جنازه او مؤمنین را خبر کنند، ودر دفن او عجله نمایند، ولى اگر یقین به مردن او ندارند، باید صبر 
ونیز اگر میت حامله باشد وبچه در شکم او زنده باشد، باید به قدرى دفن را عقب . کنند تا معلوم شود

احکام غسل و کفن و نماز و و را بدوزندبیندازند که پهلوى چپ او را بشکافند وطفل را بیرون آورند وپهل

  دفن میت

مکلفى مامى نباشد، بر هر  ـ غسل، وکفن، ونماز، ودفن مسلمان اگر چه دوازده ا551مسأله 
شود وچنانچه هیچکس انجام ندهد، همه   واجب است واگر بعضى انجام دهند، از دیگران ساقط مى

  معصیت کرده اند

میت شود بر دیگران واجب نیست اقدام نمایند، ولى اگر  ـ اگر کسى مشغول کارهاى 552مسأله 
  او عمل را نیمه کاره بگذارد، باید دیگران تمام کنند

 ـ اگر انسان یقین کند که دیگرى مشغول کارهاى میت شده واجب نیست به کارهاى 553مسأله 
  میت اقدام کند ولى اگر شک یا گمان دارد باید اقدام نماید

اند باید دوباره  بداند غسل یا کفن یا نماز یا دفن میت را باطل انجام داده ـ اگر کسى 554مسأله 
انجام دهد، ولى اگر گمان دارد که باطل بوده، یا شک دارد که درست بوده یا نه الزم نیست اقدام 

  نماید

   ـ براى غسل، کفن ونماز ودفن میت بنابر احتیاط واجب باید از ولى او اجازه بگیرند555مسأله 
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بر ند مقدم بر   ـ ولى زن شوهر اوست وبعد از او، مردهایى که از میت ارث مى556له مسأ
  زنهاى ایشانند

 ـ اگر کسى بگوید من وصى، یا ولى میتم، یا ولى میت به من اجازه داده که غسل 557مسأله 
 گوید من ولى وکفن ودفن میت را انجام دهم، چنانچه به حرف او اطمینان دارند ودیگرى هم نمى

یا وصى میتم یا ولى میت به من اجازه داده است، انجام کارهاى میت با اوست واگر به حرف او 
گوید من ولى یا وصى میتم یا ولى میت به من اجازه داده است، در   اطمینان ندارند، یا دیگرى مى

  حرف او را قبول کرده گفته اولى شهادت دهد، باید صورتى که یکنفر عادل ب

ر میت براى غسل وکفن ودفن ونماز خود غیر از ولى، کس دیگرى را معین کند  ـ اگ558مسأله 
  وصیت وتعیین او نافذ نیست

  احکام غسل میت

اول ـ به آبى که با سدر مخلوط باشد دوم ـ :  ـ واجب است میت را سه غسل بدهند559مسأله 
  ا کافور مخلوط باشد سوم ـ با آب خالصبه آبى که ب

اى هم  اى زیاد نباشد، که آب را مضاف کند وبه اندازه ور باید به اندازه ـ سدر وکاف560مسأله 
  کم نباشد، که نگویند با آب سدر وکافور غسل داده

اى که الزم است پیدا نشود، الزم نیست مقدارى که به   ـ اگر سدر وکافور به اندازه561مسأله 
  آن دسترسى دارند در آب بریزند

یا عمره احرام بسته است اگر پیش از تمام کردن طواف حج یا  ـ کسى که براى حج 562مسأله 
  بدهندبمیرد نباید او را با آب کافور غسل دهند وبجاى آن باید با آب خالص غسلش عمره 

دهد، باید مسلمان دوازده امامى وبالغ وعاقل باشد   ـ کسى که میت را غسل مى563مسأله 
  ومسائل غسل را هم بداند

دهد باید قصد قربت داشته باشد یعنى غسل رابراى   میت را غسل مى ـ کسى که564مسأله 
  انجام فرمان خداوند عالم بجا آورد

 ـ غسل بچه مسلمان اگر چه از زنا باشد، واجب است وغسل وکفن ودفن کافر 565مسأله 
ادر وکسى که از بچگى دیوانه بوده وبحال دیوانگى بالغ شده، چنانچه پدر وم. واوالد او، جایز نیست

او یا یکى از آنان مسلمان باشند، باید او را غسل داد واگر هیچکدام آنان مسلمان نباشند، غسل دادن 
  او جایز نیست

 ـ بچه سقط شده را اگر چهار ماه یا بیشتر دارد یا خلقت او کامل باشد باید غسل 566مسأله 
  فن کننداى بپیچند وبدون غسل د بدهند واگر چهار ماه ندارد، باید در پارچه
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خود را تواند شوهر   رد را غسل بدهد، ولى زن مى ـ حرام است مرد، زن را وزن، م567مسأله 
  تواند زن خود را غسل دهد غسل دهد، وشوهر هم مى

زن . اى را که سن او از سه سال بیشتر نیست، غسل دهد تواند دختر بچه  ـ مرد مى568مسأله 
  شتر ندارد، غسل دهداى را که سه سال بی  تواند پسر بچه هم مى

 ـ اگر براى غسل دادن میتى که مرد است مرد پیدا نشود، زنانى که با او نسبت دارد 569مسأله 
توانند،  اند، مى ومحرمند، مثل مادر وخواهر وعمه وخاله، یا به واسطه شیر خوردن با او محرم شده

که با او نسبت دارند غسلش بدهند ونیز اگر براى غسل میت زن، زن دیگرى نباشد، مردهایى 
  توانند او را غسل دهند  ومحرمند، یا به واسطه شیر خوردن با او محرم شده اند، مى

دهد هر دو مرد یا هر دو زن باشند، بهتر آن   ـ اگر میت وکسى که او را غسل مى570مسأله 
  است که غیر از عورت، جاهاى دیگر میت برهنه باشد

نگاه کند اگر دهد  ت حرام است وکسى که او را غسل مى ـ نگاه کردن به عورت می571مسأله 
  شود  معصیت کرده، ولى غسل باطل نمى

 ـ اگر جایى ازبدن میت نجس باشد، باید پیش از آنکه آنجا را غسل بدهند، آب 572مسأله 
  بکشند والزم نیست که تمام بدن میت، پیش از شروع به غسل پاک باشد

ت است، وباید تا غسل ترتیبى ممکن است، میت را  ـ غسل میت مثل غسل جناب573مسأله 
غسل ارتماسى ندهند ودر غسل ترتیبى مخیرند بین آنکه هر یک از سه قسمت بدن را در آب فرو 

  برند یا آب روى آن بریزند

 ـ کسى را که در حال حیض یا در حال جنابت مرده الزم نیست غسل حیض یا 574مسأله 
  ل میت براى او کافى استغسل جنابت بدهند، بلکه همان غس

 ـ بنابر احتیاط مزد گرفته نشود براى غسل دادن میت، ولى مزد گرفتن براى کارهاى 575مسأله 
  مقدماتى غسل حرام نیست

 ـ اگر آب پیدا نشود، یا استعمال آن مانعى داشته باشد، باید عوض هر سه غسل میت 576مسأله 
 تیمم بدهند ویک تیمم دیگر هم عوض هر را یک تیمم بدهند، وبهتر است عوض هر غسل یک

دهد، در تیمم سوم قصد مافى الذمه نماید یعنى نیت کند   سه غسل بدهند، واگر کسى که تیمم مى
  دهم، تیمم چهارم مستحب نیست  که این تیمم را براى آنکه به تکلیف عمل شده باشد، انجام مى

 را به زمین بزند وبه صورت دهد، باید دست میت  ـ کسى که میت را تیمم مى577مسأله 
وپشت دستهاى او بکشد واگر ممکن نباشد، دست خود را به زمین بزند وبه صورت وپشت 

  دستهاى میت بکشد

  احکام کفن میت
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گویند    ـ میت مسلمان را باید با سه پارچه که آنها را، لنگ، وپیراهن، وسرتاسرى578مسأله 
  کفن نمایند

 زانو، اطراف بدن را بپوشاند، وبهتر آن است که از سینه تا روى  ـ لنگ باید از ناف تا579مسأله 
و پیراهن باید، از سر شانه تا نصف ساق پا، تمام بدن را بپوشاند وبهتر آن است که تا روى . پا برسد

بستن دو سر آن ممکن باشد  برسد، وبنابر احتیاط واجب درازى سرتاسرى باید به قدرى باشد که پا
  اى باشد که یک طرف آن روى دیگر بیاید ه اندازهوپهناى آن باید ب

پوشاند ومقدارى از پیراهن که از شانه تا   ـ مقدارى از لنگ، که از ناف تا زانو را مى580مسأله 
  پوشاند، مقدار واجب کفن است وآنچه بیشتر از این مقدار در نصف ساق را مى

  باشد  مسأله قبل گفته شد، مقدار مستحب کفن مى

  باشند واجازه دهند که بیشتر از مقدار واجب کفن را، که در ـ اگر ورثه بالغ 581مسأله 

واحتیاط واجب آن است که بیشتر از . مسأله قبل گفته شد از سهم آنان بردارند، اشکال ندارد
  مقدار واجب کفن را از سهم وارثى که بالغ نشده بر ندارند

تحب کفن را که در دو مسأله قبل گفته  ـ اگر کسى وصیت کرده باشد که مقدار مس582مسأله 
شد، از ثلث مال او بردارند، یا وصیت کرده باشد ثلث مال را به مصرف خود او برسانند ولى 

توانند مقدار  باشد، مىارى از آن را معین کرده مصرف آن را معین نکرده باشد، یا فقط مصرف مقد
  مستحب کفن را از ثلث مال او بردارند

 میت وصیت نکرده باشد که کفن را از ثلث مال او بردارند وبخواهند از اصل  ـ اگر583مسأله 
مال بردارند، احتیاط واجب آن است که مقدار واجب کفن را به ارزانترین قیمتى که ممکن است 
تهیه نمایند ولى اگر کسانى از ورثه که بالغ هستند اجازه بدهند که از سهم آنان بردارند، مقدارى را 

  شود برداشت داده اند، از سهم آنان مىکه اجازه 

 ـ کفن زن بر شوهر است، اگر چه زن خود مال داشته باشد وهمچنین اگر زن را به 584مسأله 
شود، طالق رجعى بدهند وپیش از تمام شدن عده بمیرد   شرحى که در کتاب طالق گفته مى

اشد ولى شوهر باید از مال او شوهرش باید کفن او را بدهد وچنانچه شوهر بالغ نباشد یا دیوانه ب
  کفن زن را بدهد

 ـ کفن میت بر خویشان او واجب نیست، اگر چه مخارج او در حال زندگى بر آنان 585مسأله 
  واجب باشد

آن پیدا نیست که هر یک از سه پارچه کفن ضخیم باشد که بدن میت از زیر  ـ الزم 586مسأله 
  ه مجموع سه پارچهنباشد، بلى واجب است مستور شدن میت ولو ب
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 ـ کفن کردن با پوست مردار، وچیز غصبى، اگر چه دیگرى هم پیدا نشود، جایز 587مسأله 
نیست، وچنانچه کفن میت غصبى باشد وصاحب آن راضى نباشد، باید از تنش بیرون آورند، اگر 

  چه او را دفن کرده باشند

اى که با طال   خالص، یا پارچه ـ کفن کردن میت با چیز نجس، ویا پارچه ابریشمى588مسأله 
  بافته شده جایز نیست، ولى در حال ناچارى اشکال ندارد

اى که از پشم یا موى حیوان حرام گوشت تهیه شده، در حال   ـ کفن کردن با پارچه589مسأله 
اختیار بنابر احتیاط واجب جایز نیست، وجایز نیست با پوست حیوان حالل گوشتى هم که به 

ته شده، میت را کفن بکنند ولى اگر کفن از مو وپشم حیوان حالل گوشت باشد دستور شرع کش
  اشکال ندارد

 ـ اگر کفن میت به نجاست خود او یا به نجاست دیگرى نجس شود، چنانچه کفن 590مسأله 
شود، باید مقدار نجس را بشویند یا ببرند، اگر چه بعد از گذاشتن در قبر باشد واگر   ضایع نمى
  یدن آن ممکن نیست، در صورتى که عوض کردن آن ممکن باشد، باید عوض نمایندشستن یا بر

 ـ کسى که براى حج یا عمره احرام بسته اگر بمیرد، باید مثل دیگران کفن شود 591مسأله 
  وپوشاندن سر وصورتش اشکال ندارد

   ـ مستحب است انسان در حال سالمتى، کفن وسدر وکافور خود را تهیه کند592مسأله 

  احکام حنوط

 ـ بعد از غسل واجب است میت را حنوط کنند، یعنى به پیشانى وکف دستها وسر 593مسأله 
زانوها وسر دو انگشت بزرگ پاهاى او کافور بمالند ومستحب است به سر بینى میت هم کافور 

شد کافى بمالند وباید کافور، سائیده وتازه باشد واگر به واسطه کهنه بودن، عطر او از بین رفته با
  نیست

   ـ در مالیدن کافور به مواضع ذکر شده ترتیب الزم نیست594سأله م

 ـ بهتر آن است که میت را پیش از کفن کردن، حنوط نمایند اگر چه در بین کفن 595مسأله 
  کردن وبعد از آن هم مانعى ندارد

ن طواف بمیرد،  ـ کسى که براى حج یا عمره احرام بسته است، اگر پیش از تمام کرد596مسأله 
  حنوط کردن او جایز نیست

 ـ زنى که شوهر او مرده وهنوز عده اش تمام نشده، اگر چه حرام است خود را 597مسأله 
  انچه بمیرد حنوط او واجب استخوشبو کند ولى چن

 ـ مکروه است میت را با مشک وعنبر وعود وعطرهاى دیگر خوشبو بکنند واینها را 598مسأله 
   بنمایندبا کافور مخلوط
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 ـ مستحب است، قدرى تربت حضرت سید الشهداء علیه السالم با کافور مخلوط 599مسأله 
شود نرسانند، ونیز باید تربت به قدرى   احترامى مى  کنند، ولى باید از آن کافور به جاهایى که بى

  زیاد نباشد، که وقتى با کافور مخلوط شد، آن را کافور نگویند

به قدر پیدا نشود، یا فقط به اندازه غسل باشد، حنوط الزم نیست، واگر کافور  ـ اگر 600مسأله 
غسل یا حنوط باشد مخیر است بین آن دو، وچنانچه از غسل زیاد بیاید ولى به همه هفت عضو 

  نرسد مخیر است به هر عضو بخواهد بمالد

  تر وتازه در قبر همراه میت بگذارند   ـ مستحب است دو چوب601مسأله 

  از میتاحکام نم

 ولى باید پدر ومادر نماز خواندن بر میت مسلمان، اگر چه بچه باشد واجب است ـ 602مسأله 
  آن بچه یا یکى از آنان مسلمان باشند وشش سال بچه تمام شده باشد

اى که شش سال او تمام نشده، مستحب است ولى نماز    ـ نماز خواندن بر بچه603مسأله 
  یا آمده مستحب نیستاى که مرده بدن خواندن بر بچه

 ـ نماز میت باید بعد از غسل وحنوط وکفن کردن او خوانده شود، واگر پیش از 604مسأله 
  نیستى فراموشى یا ندانستن مسأله باشد کافى اینها، یا در بین اینها بخوانند، اگر چه از رو

ا تیمم باشد خواهد نماز میت بخواند، الزم نیست با وضوء یا غسل ی  ـ کسى که مى605مسأله 
  وبدن ولباسش پاک باشد واگر لباس او غصبى هم باشد اشکال ندارد

خواند، باید رو به قبله باشد ونیز واجب است میت را   ـ کسى که به میت نماز مى606مسأله 
مقابل او به پشت بخوابانند بطورى که سر او بطرف راست نمازگزار وپاى او بطرف چپ نمازگزار 

  باشد

تر یا بلندتر نباشد، ولى پستى وبلندى  مکان نمازگزار باید از جاى میت پست ـ 607مسأله 
  مختصر اشکال ندارد

خواند،   ـ نمازگزار باید از میت دور نباشد، ولى کسى که نماز میت را به جماعت مى608مسأله 
  اگر از میت دور باشد، چنانچه صفها به یکدیگر متصل باشند اشکال ندارد

گزار باید مقابل میت بایستد، ولى اگر نماز به جماعت خوانده شود وصف  ـ نماز609مسأله 
  ل نداردجماعت از دو طرف میت بگذرد، نماز کسانى که مقابل میت نیستند اشکا

 ـ بین میت ونمازگزار، باید پرده ودیوار یا چیزى مانند اینها نباشد ولى اگر میت در 610مسأله 
  تابوت ومانند آن باشد اشکال ندارد

 ـ در وقت خواندن نماز، باید عورت میت پوشیده باشد واگر کفن کردن او ممکن 611مسأله 
  نیست باید عورتش را اگر چه با تخته وآجر ومانند اینها باشد بپوشانند
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 ـ نماز میت را باید ایستاده وبا قصد قربت بخواند، ودر موقع نیت میت را معین کند 612مسأله 
  وانم بر این میت قربۀ الى اهللاخ د نماز مىمثال نیت کن

شود نشسته بر او نماز    ـ اگر کسى نباشد که بتواند نماز میت را ایستاده بخواند، مى613مسأله 
  خواند

 ـ اگر میت وصیت کرده باشد که شخص معینى بر او نماز بخواند باید آن شخص از 614مسأله 
  اندتواند نماز بخو  ولى میت اجازه بگیرد وبدون اذن او نمى

 ـ مکروه است بر میت چند مرتبه نماز بخوانند، ولى اگر میت اهل علم وتقوى باشد 615مسأله 
  مکروه نیست

 ـ اگر میت را عمدا یا از روى فراموشى یا به جهت عذرى بدون نماز دفن کنند ، یا بعد از 616مسأله 
 او از هم نپاشیده واجب است دفن معلوم شود نمازى که بر او خوانده شده باطل بوده است تا وقتى جسد

  دستور نماز میتبا شرطهایى که براى نماز میت گفته شد به قبرش نماز بخوانند

کافى یت پنج تکبیر دارد واگر نمازگزار پنج تکبیر به این ترتیب بگوید  ـ نماز م617مسأله 
رسول اهللا وبعد از اشهد ان ال اهللا اال اهللا وان محمدا : بعد از نیت وگفتن تکبیر اول بگوید: است

اللهم اغفر للمؤمنین : اللهم صل على محمد وآل محمد وبعد از تکبیر سوم بگوید: تکبیر دوم بگوید
اللهم اغفر لهذا المیت واگر زن است : والمؤمنات وبعد از تکبیر چهارم اگر میت مرد است بگوید

ول بگوید اشهد ت بعد از تکبیر ابگوید اللهم اغفر لهذه المیت وبعد تکبیر پنجم را بگوید، وبهتر اس
عبده ورسوله ارسله بالحق بشیرا ونذیرا بین ان ال اله اال اهللا وحده ال شریک له واشهد ان محمدا 

اللهم صل على محمد وآل محمد وبارک على محمد وآل : یدى الساعۀ وبعد از تکبیر دوم بگوید
 على ابراهیم وآل ابراهیم انک محمد وارحم محمدا وآل محمد کافضل ما صلیت وبارکت وترحمت

حمید مجید وصل على جمیع االنبیاء والمرسلین والشهداء والصدیقین وجمیع عباد اهللا الصالحین 
لمسلمین والمسلمات االحیاء منهم اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات وا: وبعد از تکبیر سوم بگوید

انک على کل شئ قدیر وبعد از تکبیر واالموات تابع بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات 
اللهم ان هذا عبدک وابن عبدک وابن امتک نزل بک و انت خیر : چهارم اگر میت مرد است بگوید

منزول به اللهم انا ال نعلم منه اال خیرا وانت اعلم به منا اللهم ان کان محسنا فزد فی احسانه وان کان 
ک فی اعلى علیین واخلف على اهله فی الغابرین مسیئا فتجاوز عنه واغفر له اللهم اجعله عند

بگوید واگر میت زن است بعد از تکبیر ن وبعد تکبیر پنجم را وارحمه برحمتک یا ارحم الراحمی
اللهم ان هذه امتک وابنۀ عبدک وابنۀ امتک نزلت بک وانت خیر منزول به اللهم انا ال : چهارم بگوید

 اللهم ان کانت محسنۀ فزد فی احسانها وان کانت مسیئۀ فتجاوز نعلم منها اال خیرا وانت اعلم بها منا
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عنها واغفر لها اللهم اجعلها عندک فی اعلى علیین واخلف على اهلها فی الغابرین وارحمها 
  وبرحمتک یا ارحم الراحمین

خود خارج ند، که نماز از صورت  ـ باید تکبیرها ودعاها را طورى پشت سر هم بخوا618مسأله 
  نشود

  خواند باید تکبیرها ودعاهاى آن را بخواند  ـ کسى که نماز میت را به جماعت مى619أله مس

  مستحبات نماز میت

خواند با وضوء   اول کسى که نماز میت مى:  ـ چند چیز در نماز میت مستحب است620مسأله 
ز نماجماعت یا کسى که فرادى به او دوم اگر میت مرد است، امام . یا غسل یا تیمم باشد

سوم پابرهنه . اش بایستد  خواند، مقابل وسط قامت او بایستد، واگر میت زن است مقابل سینه مى
پنجم فاصله او با میت به قدرى کم باشد، که . چهارم در هر تکبیر دستها را بلند کند. نماز بخواند

م امام هفت. ششم نماز میت را به جماعت بخواند. اگر باد لباسش را حرکت دهد به جنازه برسد
هشتم در . خوانند، آهسته بخوانند جماعت تکبیر ودعاها را بلند بخواند وکسانى که با او نماز مى

نهم نمازگزار به میت ومؤمنین زیاد دعا . بایستد چه مأموم یک نفر باشد، عقب امام جماعت اگر
د که مردم براى یازدهم نماز را در جایى بخوانن. الصلوۀ: دهم پیش از نماز سه مرتبه بگوید. کند

خواند، در  دوازدهم زن حائض اگر نماز میت را به جماعت مى. روند نماز میت بیشتر به آنجا مى
  صفى تنها بایستد

   ـ خواندن نماز میت در مساجد مکروه است ولى در مسجد الحرام مکروه نیست 621مسأله 

  احکام دفن

ه بوى او بیرون نیاید، ودرندگان  ـ واجب است میت را طورى در زمین دفن کنند ک622مسأله 
هم نتوانند بدنش را بیرون آورند، واگر ترس آن باشد که جانور بدن او را بیرون آورد، باید قبر را با 

  آجر ومانند آن محکم کنند

توانند به جاى دفن، او را در بنا یا تابوت    ـ اگر دفن میت در زمین ممکن نباشد، مى623مسأله 
  بگذارند

ـ میت را باید در قبر به پهلوى راست طورى بخوابانند که جلوى بدن او رو بقبله  624مسأله 
  باشد

شود وبودن او در کشتى   ـ اگر کسى در کشتى بمیرد، چنانچه جسد او فاسد نمى625مسأله 
مانعى ندارد، باید صبر کنند تا به خشکى برسند واو را در زمین دفن کنند، وگرنه باید در کشتى 

 وحنوط وکفن کنند وپس از خواندن نماز میت چیز سنگینى به پایش ببندند، وبه دریا غسلش بدهند
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بیندازند واگر ممکن است باید او را یا او را در خمره بگذارند ودرش را ببندند وبه دریا بیندازند، 
  در جایى بیندازند که فورا طعمه حیوانات نشود

کافد وبدن او را بیرون آورد وگوش یا بینى یا  ـ اگر بترسند که دشمن قبر میت را بش626مسأله 
اعضاى دیگر او را ببرد، چنانچه ممکن باشد باید بطورى که در مسأله پیش گفته شد او را به دریا 

  بیندازند

 ـ مخارج انداختن در دریا ومخارج محکم کردن قبر میت را در صورتى که الزم 627مسأله 
  باشد، باید از اصل مال میت بردارند

 ـ اگر زن کافره بمیرد وبچه در شکم او مرده باشد، یا هنوز روح به بدن او داخل 628أله مس
نشده باشد چنانچه پدر بچه مسلمان باشد، باید زن را در قبر به پهلوى چپ پشت به قبله بخوابانند 

  که روى بچه به طرف قبله باشد

  رستان مسلمانان جایز نیست ـ دفن مسلمان، در قبرستان کفار ودفن کافر، در قب629مسأله 

وکثافت  او باشد، مانند جایى که خاکروبه احترامى به  ـ دفن مسلمان در جایى که بى630مسأله 
  ریزند، جایز نیست مى

 ـ دفن میت در جاى غصبى ودر زمینى که مثل مسجد براى غیر دفن کردن وقف 631مسأله 
  شده، جایز نیست

گر جایز نیست، مگر آنکه قبر، کهنه شده ومیت اولى از  ـ دفن میت در قبر مرده دی632مسأله 
  بین رفته باشد

شود، باید با او دفن شود وبنابر احتیاط مو وناخن   ـ چیزى که ازمیت جدا مى633مسأله 
شود، مستحب  مى ودفن ناخن ودندانى که در حال زندگى از انسان جدا ودندان هم با او دفن شود،

  است

 چاه بمیرد وبیرون آوردنش ممکن نباشد، باید در چاه را ببندند  ـ اگر کسى در634مسأله 
  وهمان چاه را قبر او قرار دهند

 ـ اگر بچه در رحم مادر بمیرد وماندنش در رحم براى مادر خطر داشته باشد، باید به 635مسأله 
 ندارد، ولى آسانترین راه او را بیرون آورند، وچنانچه ناچار شوند که او را قطعه قطعه کنند اشکال

او را بیرون بیاورند واگر ممکن اهل فن است، یا زنى که اهل فن باشد، باید به وسیله شوهرش اگر 
نیست، مرد محرمى که اهل فن باشد واگر آنهم ممکن نباشد، مرد نا محرمى که اهل فن باشد بچه 

  ند بچه را بیرون آوردتوا را بیرون بیاورد ودر صورتى که آنهم پیدا نشود کسى که اهل فن نباشد مى
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 ـ هر گاه مادر بمیرد وبچه در شکمش زنده باشد اگر چه امید زنده ماندن طفل را 636مسأله 
نداشته باشند، باید به وسیله کسانى که در مسأله پیش گفته شد، پهلوى چپ او را بشکافند وبچه را 

  بیرون آورند ودوباره بدوزند

  مستحبات دفن

بر را به اندازه قد انسان متوسط یا گلوى او گود کنند، ومیت را در  ـ مستحب است ق637مسأله 
نزدیکترین قبرستان دفن نمایند، مگر آنکه قبرستان دورتر از جهتى بهتر باشد، مثل آنکه مردمان 
خوب در آنجا دفن شده باشند، یا مردم براى فاتحه اهل قبور بیشتر به آنجا مى روند ونیز مستحب 

ند ذرعى قبر، زمین بگذارند وتا سه مرتبه کم کم نزدیک ببرند، ودر هر مرتبه است جنازه را در چ
زمین بگذارند وبردارند ودر نوبت چهارم وارد قبر کنند، واگر میت مرد است در دفعه سوم طورى 
زمین بگذارند که سر او طرف پائین قبر باشد، ودر دفعه چهارم از طرف سر وارد قبر نمایند واگر 

فعه سوم طرف قبله قبر بگذارند وبه پهنا وارد قبر کنند ودر موقع وارد کردن، زن است در د
اى روى قبر بگیرند، ونیز مستحب است جنازه را به آرامى از تابوت بگیرند ووارد قبر کنند  پارچه

ودعاهایى که دستور داده شده، پیش از دفن وموقع دفن بخوانند وبعد از آنکه میت را در لحد 
ه هاى کفن را باز کنند وصورت میت را روى خاک بگذارند وبالشى از خاک زیر سر گذاشتند، گر

اوبسازند وپشت میت خشت خام یا کلوخى بگذارند که به پشت نگردد وپیش از آنکه لحد را 
بپوشانند، دست راست را به شانه راست میت بزنند ودست چپ را به قوت بر شانه چپ میت 

اسمع افهم یا : او ببرند وبه شدت حرکتش دهند وسه مرتبه بگویند گوش بگذارند ودهان را نزدیک
فالن بن فالن وبجاى فالن بن فالن اسم میت وپدرش را بگویند مثال اگر اسم او محمد واسم 

هل انت على : اسمع افهم یا محمد بن على پس از آن بگویند: پدرش على است سه مرتبه بگویند
 ان ال اله اال اهللا وحده ال شریک له وان محمدا صلى اهللا علیه وآله العهد الذى فارقتنا علیه من شهادۀ

ض اهللا عبده ورسوله وسید النبیین وخاتم المرسلین وان علیا امیر المؤمنین وسید الوصیین وامام افتر
وعلی بن الحسین ومحمد بن على وجعفر بن محمد طاعته على العالمین وان الحسن والحسین 

بن موسى ومحمد بن على وعلى بن محمد والحسن بن على والقائم الحجۀ وموسى به جعفر وعلى 
المهدى صلوات اهللا علیهم ائمۀ المؤمنین وحجج اهللا على الخلق اجمعین وائمتک ائمۀ هدى بک 

اذا اتاک الملکان : ابراریا فالن بن فالن بجاى فالن بن فالن اسم میت وپدرش را بگویند وبعد بگوید
وعن کتابک ینک  عند اهللا تبارک وتعالى وسئالک عن ربک وعن نبیک وعن دالمقربان رسولین من

وعن قبلتک وعن ائمتک فال تخف وال تحزن وقل فی جوابهما اهللا جل جالله ربى ومحمد صلى اهللا 
علیه وآله نبیى واالسالم دینى والقرآن کتابى والکعبۀ قبلتى وامیر المؤمنین على بن ابیطالب امامى 

 المجتبى امامى والحسین بن على الشهید به کربال امامى وعلى زین العابدین امامى والحسن بن على
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ومحمد الباقر امامى وجعفر الصادق امامى وموسى الکاظم امامى وعلى الرضا امامى ومحمد الجواد 
والحسن العسکرى امامى والحجۀ المنتظر امامى هؤالء صلوات اهللا علیهم  امامى و على الهادى امامى

اتولى ومن اعدائهم اتبرء فی الدنیا واالخرۀ ثم اعلم یا . عین ائمتى وسادتى وقادتى وشفعائى بهماجم
ان اهللا تبارک وتعالى : فالن بن فالن بجاى فالن بن فالن اسم میت وپدرش را بگوید وبعد بگوید

عصومین نعم الرب وان محمدا صلى اهللا علیه وآله نعم الرسول وان على بن ابیطالب واوالده الم
االئمۀ االثنى عشر نعم االئمۀ وان ما جاء به محمد صلى اهللا علیه وآله حق وان الموت حق وسؤال 
منکر ونکیر فی القبر حق والبعث حق والنشور حق والصراط حق والمیزان حق وتطایر الکتب حق 

:  پس بگویدوان الجنۀ حق والنار حق وان الساعۀ آتیۀ ال ریب فیها وان اهللا یبعث من فی القبور
افهمت یا فالن وبجاى فالن اسم میت را بگوید پس از آن بگوید ثبتک اهللا بالقول الثابت وهداک اهللا 
الى صراط مستقیم عرف اهللا بینک وبین اولیائک فی مستقر من رحمۀ پس بگوید اللهم جاف االرض 

  ک برهانا اللهم عفوک عفوکعن جنبیه واصعد بروحه الیک ولقه من

گذارد، با طهارت وسر برهنه وپا برهنه  ـ مستحب است کسى که میت را در قبر مى 638مسأله 
باشد واز طرف پاى میت از قبر بیرون بیاید وغیر از خویشان میت کسانى که حاضرند، با پشت 

انا هللا وانا الیه راجعون اگر میت زن است کسى که با او محرم : دست خاک بر قبر بریزند وبگویند
  ا در قبر بگذارد واگر محرمى نباشد خویشانش او را در قبر بگذارندباشد او ر مى

انگشت از ا مربع یا مربع مستطیل بسازند وبه اندازه چهار  ـ مستحب است قبر ر639مسأله 
اى روى آن بگذارند که اشتباه نشود وروى قبر آب بپاشند وبعد از پاشیدن   زمین بلند کنند ونشانه

ا را بر قبر بگذارند وانگشتها را باز کرده در خاک فرو برند وهفت آب کسانى که حاضرند، دسته
اللهم : مرتبه سوره مبارکه انا انزلناه بخوانند وبراى میت طلب آمرزش کنند واین دعا را بخوانند

جاف االرض عن جنبیه واصعد الیک روحه ولقه منک رضوانا واسکن قبره من رحمتک ما تغنیه به 
   سواکعن رحمۀ من

 ـ پس از رفتن کسانى که تشییع جنازه کرده اند، مستحب است ولى میت یا کسى که 640 مسأله
  از طرف ولى اجازه دارد، دعایى را که دستور داده شده، به میت تلقین کند

 ـ بعد از دفن، مستحب است صاحبان عزا را سر سالمتى دهند ولى اگر مدتى گذشته 641مسأله 
آید، ترک آن بهتر است، ونیز مستحب   ن، مصیب یادشان مىاست که به واسطه سر سالمتى داد

  ن ودر منزلشان مکروه استاست تا سه روز براى اهل خانه میت غذا بفرستند وغذا خوردن نزد آنا

 ـ مستحب است انسان در مرگ خویشان، مخصوصا در مرگ فرزند صبر کند وهر 642مسأله 
عون بگوید وبراى میت قرآن بخواند وسر قبر پدر کند، انا هللا وانا الیه راج  وقت میت را یاد مى

  ومادر از خداوند حاجت بخواهد وقبر را محکم بسازد که زود خراب نشود
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 ـ بنابر احتیاط غیر لزومى نباید، انسان در مرگ کسى صورت وبدن را بخراشد وبه 643مسأله 
  خود لطمه بزند

  .خالف احتیاط استیبان در مرگ غیر پدر وبرادر  ـ پاره کردن گر644مسأله 

 ـ اگر زن در عزاى میت صورت خود را بخراشد، یا موى خود را بکند، بنا بر احتیاط 645مسأله 
غیر واجب یک بنده آزاد کند، یا ده فقیر را طعام دهد، ویا آنها را بپوشاند واگر عاجز بود سه روز 

  اس خود را پاره کندپیاپى روزه بگیرد وهمچنین است اگر مرد در مرگ زن یا فرزند یقه لب

   ـ احتیاط غیر لزومى آن است که در گریه بر میت صدا را خیلى بلند نکنند646مسأله 

  نماز وحشت

 ـ مستحب است در شب اول قبر، دو رکعت نماز وحشت براى میت بخوانند 647مسأله 
بعد از در رکعت اول بعد از حمد یک مرتبه آیۀ الکرسى ودر رکعت دوم : ودستور آن این است که

اللهم صل على محمد وآل محمد : حمد ده مرتبه سوره انا انزلناه بخوانند وبعد از سالم نماز بگویند
بگویند ویا آنکه در رکعت اول بعد از را وابعث ثوابها الى قبر فالن وبجاى کلمه فالن اسم میت 

 بخوانند واگر هر حمد دو مرتبه سوره توحید ودر رکعت دوم بعد از حمد ده مرتبه سوره تکاثر را
  دو را بخوانند بهتر است

شود خواند، ولى بهتر است در   ـ نماز وحشت را در هر موقع از شب اول قبر مى648مسأله 
  اول شب، بعد از نماز عشاء خوانده شود

 ـ اگر بخواهند میت را به شهر دورى ببرند، یا به جهت دیگر دفن او تأخیر بیفتد 649مسأله 
  ا تا شب اول قبر او تأخیر بیندازندباید نماز وحشت ر

  نبش قبر

 ـ نبش قبر مسلمان، یعنى شکافتن قبر او اگر چه طفل یا دیوانه باشد حرام است ولى 650مسأله 
  اگر بدنش از بین رفته وخاک شده باشد اشکال ندارد

د ش ـ نبش قبر امامزاده ها وشهداء وعلماء وصلحاء اگر چه سالها بر آن گذشته با651مسأله 
  حرام است

اول آنکه میت در زمین غصبى دفن شده :  ـ شکافتن قبر در چند مورد حرام نیست652مسأله 
دوم آنکه کفن یا چیز دیگرى که با میت دفن شده . باشد ومالک زمین راضى نشود که در آنجا بماند

میت غصبى باشد وصاحب آن راضى نشود که در قبر بماند، وهمچنین است اگر چیزى ازمال خود 
که به ورثه او رسیده با او دفن شده باشد وورثه راضى نشوند که آن چیز در قبر بماند ولى اگر 

توانند   دفن کنند براى بیرون آوردن اینها نمىرى را با او وصیت کرده باشد که دعا یا قرآن یا انگشت
سوم آنکه میت .  قبرقبر را بشکافند مگر آنکه زائد بر ثلث باشد وورثه راضى نشوند به ماندن آن در
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کفن دفن شده باشد یا بفهمد غسلش باطل بوده یا به غیر دستور شرع کفن شده یا  غسل یا بى  بى
. چهارم آنکه براى ثابت شدن حقى بخواهند بدن میت را ببینند. اند در قبر او را رو به قبله نگذاشته

 مثل قبرستان کفار یا جایى که امى به اوستاحتر  پنجم آنکه میت را در جایى که جایز نیست یا بى
ششم آنکه براى یک مطلب شرعى که اهمیت آن از . ریزند دفن کرده باشند کثافت وخاکروبه مى

اى که دفنش  شکافتن قبر بیشتر است قبر را بشکافند مثال بخواهند بچه زنده را از شکم زن حامله
ا پاره کند یا سیل او را ببرد یا دشمن اى بدن میت ر هفتم آنکه بترسند درنده. اند بیرون آورند کرده

هشتم آنکه قسمتى از بدن میت را که با او دفن نشده بخواهند دفن کنند ولى احتیاط . بیرون آورد
  واجب آن است که آن قسمت از بدن را طورى در قبر بگذارند که بدن میت دیده نشود

  غسلهاى مستحب

  :سیار واز آن جمله است ـ غسلهاى مستحب در شرع مقدس اسالم ب653مسأله 

ووقت آن از اذان صبح است تا ظهر، وبهتر است نزدیک ظهر بجا آورده شود :  ـ غسل جمعه1
آورد واگر در روز ر است که بدون نیت اداء وقضاء تا عصر جمعه بجا واگر تا ظهر انجام ندهد بهت

ترسد  سى که مىجمعه غسل نکند مستحب است از صبح شنبه تا غروب قضاى آن را بجا آورد وک
تواند روز پنجشنبه یا شب جمعه غسل را انجام دهد ومستحب   در روز جمعه آب پیدا نکند مى

اشهد ان ال اله اال اهللا وحده ال شریک له وان محمدا عبده : است انسان در موقع غسل جمعه بگوید
  .ینورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد واجعلنى من التوابین واجعلنى من المتطهر

 ـ غسل شب اول ماه رمضان وتمام شبهاى طاق مثل شب سوم وپنجم وهفتم ولى از شب 2
بیست ویکم مستحب است همه شب غسل کند وبراى غسل شب اول وپانزدهم وهفدهم ونوزدهم 
وبیست ویکم وبیست وپنجم وبیست وهفتم وبیست ونهم بیشتر سفارش شده است ووقت غسل 

 وبهتر است مقارن غروب یا نزدیک آن بجا آورده شود ولى از شبهاى ماه رمضان تمام شب است
شب بیست ویکم تا آخر ماه بهتر است غسل را بین نماز مغرب وعشا بجا آورد ونیز مستحب است 

  .شب، یک غسل در آخر شب انجام دهددر شب بیست وسوم غیر از غسل اول 

تا غروب وبهتر است آن را  ـ غسل روز عید فطر وعید قربان ووقت آن از اذان صبح است 3
  .پیش از نماز عید بجا آورد

 ـ غسل شب عید فطر ووقت آن از اول مغرب است تا اذان صبح وبهتر است در اول شب بجا 4
  .آورده شود

  . ـ غسل روز هشتم ونهم ذیحجه، ودر روز نهم بهتر است آن را نزدیک ظهر بجا آورد5

  .ر ماه رجب ـ غسل روز اول وپانزدهم وبیست وهفتم وآخ6

  . ـ غسل روز عید غدیر وبهتر است پیش از ظهر آن را انجام دهند7
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  . ـ غسل روز بیست وچهارم ذیحجه8

 ـ غسل روز عید نوروز وپانزدهم شعبان ونهم وهفدهم ربیع االول وروز بیست وپنجم ذى 9
  .قعده

  .اى که تازه بدنیا آمده  ـ غسل دادن بچه10

  .رش بوى خوش استعمال کرده استوه ـ غسل زنى که براى غیر ش11

  . ـ غسل کسى که در حال مستى خوابیده12

  .اند رسانده   ـ غسل کسى که جایى از بدنش را به بدن میتى که غسل داده13

 ـ غسل کسى که در موقع گرفتن خورشید وماه نماز آیات را عمدا نخوانده، در صورتى که 14
  .تمام ماه وخورشید گرفته باشد

 که براى تماشاى دار آویخته رفته وآن را دیده باشد ولى اگر اتفاقا یا از روى  ـ غسل کسى15
  تد یا مثال براى شهادت دادن رفته باشد، غسل مستحب نیستناچارى نگاهش بیف

 ـ پیش از داخل شدن در حرم مکه، شهر مکه، مسجد الحرام، خانه کعبه، حرم مدینه، 654مسأله 
مامان علیه السالم مستحب است انسان غسل کند واگر در یکروز شهر مدینه، مسجد پیغمبر وحرم ا

خواهد در یک روز داخل حرم مکه  چند مرتبه مشرف شود، یک غسل کافى است وکسى که مى
ومسجد الحرام وخانه کعبه شود، اگر به نیت همه یک غسل کند کافى است، ونیز اگر در یک روز 

یغمبر صلى اهللا علیه وآله شود، یک غسل براى همه ومسجد پهر مدینه بخواهد داخل حرم مدینه وش
کند، وبراى زیارت پیغمبر وامامان از دور یا نزدیک وبراى حاجت خواستن از خداوند  کفایت مى

عالم، وهمچنین براى توبه ونشاط به جهت عبادت وبراى سفر رفتن خصوصا سفر زیارت حضرت 
د، واگر یکى از غسلهایى را که در این مسأله سید الشهداء علیه السالم مستحب است انسان غسل کن

شود   طل مىنماید مثال بخوابد، غسل او با  گفته شد بجا آورد وبعد کارى کند که وضوء را باطل مى
  ومستحب است دوباره غسل را بجا آورد

تواند با غسل مستحبى، کارى که مانند نماز، وضوء الزم دارد انجام دهد   ـ انسان مى655مسأله 
  طى که استحباب آن ثابت باشد مثل غسل جمعهبه شر

 ـ اگر چند غسل بر کسى مستحب باشد وبه نیت همه یک غسل بجا آورد کافى 656مسأله 
  است

  تیمم

  :در هفت مورد بجاى وضوء وغسل باید تیمم کرد

  اول آنکه تهیه آب بقدر وضوء یا غسل ممکن نباشد
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ى تهیه آب وضوء وغسل بقدرى جستجو کند که  ـ اگر انسان در آبادى باشد، باید برا657مسأله 
از پیدا شدن آن نا امید شود، واگر در بیابان باشد، چنانچه زمین آن پست وبلند است ، باید در هر 

اندازه پرتاب دو تیر )1(یک از چهار طرف به اندازه پرتاب یک تیر قدیمى که با کمان پرتاب کردند
  جستجو نماید

هار طرف هموار وبعضى دیگر پست وبلند باشد، باید در طرفى که  ـ اگر بعضى از چ658مسأله 
  جستجو کندهموار نیست، به اندازه یک تیر هموار است به اندازه پرتاب دو تیر ودر طرفى که 

   ـ در هر طرفى که یقین دارد آب نیست، در آن طرف جستجو الزم نیست659مسأله 

ى تهیه آب وقت دارد، اگر یقین دارد، در  ـ کسى که وقت نماز او تنگ نیست وبرا660مسأله 
محلى دورتر از مقدارى که باید جستجو کند آب هست، باید براى تهیه آب برود واگر گمان دارد 
آب هست رفتن به آن محل الزم نیست ولى اگر گمان او قوى باشد، بنابر احتیاط واجب باید براى 

   برودتهیه آب به آن محل

تواند کسى را که به گفته   د انسان در جستجوى آب برود، بلکه مى ـ الزم نیست خو661مسأله 
  او اطمینان دارد بفرستد ودر این صورت اگر یکنفر از طرف چند نفر برود کافى است

 ـ اگر احتمال دهد که داخل بار سفر خود، یا در منزل یا در قافله آب هست باید 662مسأله 
ند، یا از پیدا کردن آن نا امید شود یا یکى از روافع بقدرى جستجو نماید که به نبودن آب یقین ک

  تکلیف مثل حرج محقق شود

 ـ اگر پیش از وقت نماز جستجو نماید وآب پیدا نکند وتا وقت نماز همانجا بماند، 663مسأله 
  کند الزم نیست دوباره در جستجوى آب برود ولو احتمال دهد که آب پیدا مى

دن وقت نماز جستجو کند وآب پیدا نکند وتا وقت نماز دیگر  ـ اگر بعد از داخل ش664مسأله 
  در همانجا بماند، الزم نیست که دوباره در جستجوى آب برود ولو احتمال دهد آب پیدا شود

 ـ اگر وقت نماز تنگ باشد، یا از دزد ودرنده بترسد، یا جستجوى آب بقدرى سخت 665مسأله 
  ستباشد که نتواند تحمل کند، جستجو الزم نی

 ـ اگر در جستجوى آب نرود تا وقت نماز تنگ شود خطا کرده ولى نمازش با تیمم 666مسأله 
  صحیح است

کند، چنانچه دنبال آب نرود وبا تیمم نماز بخواند    ـ کسى که یقین دارد آب پیدا نمى667مسأله 
  شد نمازش باطل است  کرد آب پیدا مى وبعد از نماز بفهمد که اگر جستجو مى

                                                           
  .ضره الفقیه، مقدار پرتاب تیر را دویست گام معین فرموده استمجلسى قدس سره در کتاب شرح من ال یح. 1
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 ـ اگر بعد از جستجو آب پیدا نکند و با تیمم نماز بخواند وبعد از نماز بفهمد، در 668مسأله 
  جایى که جستجو کرده آب بوده نماز او صحیح است

 ـ کسى که یقین دارد وقت نماز تنگ است، اگر بدون جستجو با تیمم نماز بخواند 669مسأله 
 واجب آن است که دوباره نمازش را وبعد از نماز بفهمد که براى جستجو وقت داشته، احتیاط

کرد که در   کرد آب پیدا نمى  بخواند واگر وقت گذشته قضاء نماید مگر آنکه بداند اگر جستجو مى
  این صورت نمازش صحیح است

وضوى خود را باشد وبداند که اگر  ـ اگر بعد از داخل شدن وقت نماز، وضوء داشته 670مسأله 
تواند وضوء بگیرد چنانچه بتواند وضوى خود را   نیست، یا نمىباطل کند تهیه آب براى او ممکن
  نگهدارد، نباید آن را باطل نماید

 ـ اگر پیش از وقت نماز، وضوء داشته باشد وبداند که اگر وضوى خود را باطل کند، 671مسأله 
  تهیه آب براى او ممکن نیست، الزم نیست وضوى خود را نگهدارد وباطل نکند

ى که فقط به مقدار وضوء یا به مقدار غسل آب دارد ومى داند که اگر آن را  ـ کس672مسأله 
کند، چنانچه وقت نماز داخل شده باشد، ریختن آن حرام است، ولى پیش از  بریزد آب پیدا نمى

  وقت نماز ریختن آن اشکال ندارد

وضوى خود کند، اگر بعد از داخل شدن وقت نماز   داند آب پیدا نمى  ـ کسى که مى673مسأله 
  را باطل کند، یا آبى که دارد بریزد معصیت کرده ولى نمازش با تیمم صحیح است

  دوم از موارد تیمم

اى که  وسیلهاینها، یا نداشتن  ـ اگر به واسطه پیرى یا ترس از دزد وجانور ومانند 674مسأله 
گر تهیه کردن آب آب از چاه بکشد، دسترسى به آب نداشته باشد، باید تیمم کند، وهمچنین است ا

  یا استعمال آن بقدرى مشقت داشته باشد که مردم تحمل آن را نکنند

 ـ اگر براى کشیدن آب از چاه، دلو وریسمان ومانند اینها الزم دارد ومجبور است 675مسأله 
بخرد یا کرایه نماید، اگر چه قیمت آن چند برابر معمول باشد باید تهیه کند، وهمچنین است اگر 

آن زمان ومکان همان باشد،  صورتى که قیمت آب در ه چندین برابر قیمتش بفروشند، درآب را ب
خواهد  واگر کمتر از آن باشد احتیاط واجب آن است که تهیه کند، ولى اگر تهیه آن بقدرى پول مى

  که نسبت بحال او آن مقدار ضرر دارد، واجب نیست تهیه نماید

هیه آب قرض کند، باید قرض نماید ولى کسى که مى  ـ اگر ناچار شود که براى ت676مسأله 
  تواند قرض خود را بدهد، واجب نیست قرض کند داند یا گمان دارد که نمى

  اى تهیه آب چاه بکند ـ اگر کندن چاه مشقت ندارد، باید بر677مسأله 

  منت به او ببخشد باید قبول کند  ـ اگر کسى مقدارى آب بى678مسأله 
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  سوم از موارد تیمم

 ـ اگر از استعمال آب بر جان خود بترسد، یا بترسد که به واسطه استعمال آن مرض 679مسأله 
یا عیبى در او پیدا شود، یا مرضش طول بکشد، یا شدت کند، یا به سختى معالجه شود، باید تیمم 

  نماید ولى اگر آب گرم براى او ضرر ندارد، باید با آب گرم وضوء بگیرد یا غسل کند

 ـ الزم نیست یقین کند که آب براى او ضرر دارد، بلکه اگر احتمال ضرر بدهد ، 680مسأله 
  چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد واز آن احتمال، ترس براى او پیدا شود، باید تیمم کند

   ـ کسى که مبتال به درد چشم است وآب براى او ضرر دارد، باید تیمم نماید681مسأله 

 به واسطه یقین یا ترس ضرر، تیمم کند وپیش از نماز بفهمد که آب برایش  ـ اگر682مسأله 
براى نمازهاى است ولى ضرر ندارد، تیمم او باطل است واگر بعد از نماز بفهمد، نمازش صحیح 

  بعد باید وضوء بگیرد یا غسل کند

د وبعد داند آب برایش ضرر ندارد، چنانچه غسل کند یا وضوء بگیر   ـ کسى که مى683مسأله 
  بفهمد که آب براى او ضرر داشته، وضوء وغسل او صحیح است

  چهارم از موارد تیمم

 ـ هر گاه بترسد که اگر آب را به مصرف وضوء یا غسل برساند، خود او یا عیال 684مسأله 
واوالد او، یا رفیقش وکسانى که با او مربوطند مانند نوکر وکلفت از تشنگى بمیرند، یا مریض 

بقدرى تشنه شوند که تحمل آن مشقت دارد، باید بجاى وضوء وغسل تیمم نماید، ونیز شوند، یا 
اگر بترسد حیوانى که مال خود اوست از تشنگى تلف شود، باید آب را به آن بدهد وتیمم نماید، 
وهمچنین است اگر کسى که حفظ جان او واجب است بطورى تشنه باشد که اگر انسان آب را به 

  داو ندهد تلف شو

 ـ اگر غیر از آب پاکى که براى وضوء یا غسل دارد آب نجسى هم به مقدار آشامیدن 685مسأله 
وبا تیمم نماز  باشد، باید آب پاک را براى آشامیدن بگذارد خود وکسانى که با او مربوطند داشته

وضوء بخواند، ولى چنانچه آب را براى حیوانش بخواهد باید آب نجس را به آن بدهد وبا آب پاک 
  وغسل انجام دهد

  پنجم از موارد تیمم

 ـ کسى که بدن یا لباسش نجس است وکمى آب دارد که اگر با آن وضوء بگیرد یا 686مسأله 
ماند، باید بدن یا لباس را آب بکشد وبا تیمم نماز   غسل کند، براى آب کشیدن بدن یا لباس او نمى

مصرف وضوء یا غسل کند، باید آب را به اشد که بر آن تیمم بخواند، ولى اگر چیزى نداشته ب
  برساند وبا بدن یا لباس نجس نماز بخواند

  ششم از موارد تیمم
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 ـ اگر غیر از آب یا ظرفى که استعمال آن حرام است آب یا ظرف دیگرى ندارد ، 687مسأله 
مثال آب یا ظرفش غصبى است وغیر از آن، آب وظرف دیگرى ندارد، باید بجاى وضوء وغسل 

   کندتیمم

  هفتم از مواردتیمم

نماز، یا ر وضوء بگیرد، یا غسل کند تمام  ـ هر گاه وقت به قدرى تنگ باشد که اگ688مسأله 
شود جایز است تیمم کند ومى تواند وضوء بگیرد ونماز را  مقدارى از آن بعد از وقت خوانده مى

  در خارج وقت بخواند

یندازد که وقت وضوء یا غسل نداشته باشد  ـ اگر عمدا نماز را به قدرى تأخیر ب689مسأله 
  معصیت کرده ولى نماز او با تیمم صحیح است

ماند   ـ کسى که شک دارد که اگر وضوء بگیرد، یا غسل کند وقت براى نماز او مى690مسأله 
  وردیا نه، باید وضوء یا غسل را بجا آ

ز نماز آبى که داشته از  ـ کسى که به واسطه تنگى وقت تیمم کرده، چنانچه بعد ا691مسأله 
اش تیمم باشد باید دوباره  دستش برود، اگر چه تیمم خود را نشکسته باشد در صورتى که وظیفه

  تیمم نماید

 ـ کسى که آب دارد، اگر به واسطه تنگى وقت با تیمم مشغول نماز شود ودر بین 692مسأله 
د باید براى نماز بعد دوباره تیمم اش تیمم باش نماز آبى که داشته از دستش برود، چنانچه وظیفه

  کند

تواند وضوء بگیرد، یا غسل کند ونماز را   ـ اگر انسان به قدرى وقت دارد که مى693مسأله 
بدون کارهاى مستحبى آن مثل اقامه وقنوت بخواند، باید غسل کند یا وضوء بگیرد ونماز را بدون 

ه هم وقت ندارد، باید غسل کند یا وضوء کارهاى مستحبى آن بجا آورد، بلکه اگر به اندازه سور
  بگیرد ونماز را بدون سوره بخواند

  چیزهایى که تیمم به آنها صحیح است

   ـ تیمم به خاک وریگ وکلوخ وسنگ صحیح است694مسأله 

 ـ تیمم بر سنگ گچ وسنگ آهک صحیح است، وهمچنین تیمم به گچ وآهک پخته، 695مسأله 
  ق باطل استوتیمم به سنگ معدن مثل سنگ عقی

 ـ اگر خاک وریگ وکلوخ وسنگ پیدا نشود، باید به گرد غبارى که در فرش ولباس 696مسأله 
ومانند اینهاست تیمم نماید وچنانچه گرد پیدا نشود، باید به گل تیمم کند واگر گل هم پیدا نشود، 

  ز هم بر او واجب نیستتیمم از او ساقط است ونما
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اندن فرش ومانند آن خاک تهیه کند، تیمم به گرد باطل است واگر  ـ اگر بتواند با تک697مسأله 
  بتواند گل را خشک کند واز آن خاک تهیه نماید، تیمم به گل باطل است

 ـ کسى که آب ندارد اگر برف یا یخ داشته باشد، چنانچه ممکن است باید آن را آب 698مسأله 
ویخ را به مواضع وضوء بمالد به نحوى که کند وبا آن وضوء بگیرد، یا غسل نماید ویا آنکه برف 

آب جریان پیدا کند در صورتى که حرج نباشد واگر ممکن نیست وچیزى هم که تیمم به آن 
  صحیح است ندارد، تکلیف نماز وتیمم از او ساقط است

 ـ اگر با خاک یا ریگ، چیزى مانند کاه که تیمم به آن باطل است، مخلوط شود، 699مسأله 
 آن تیمم کند ولى اگر آن چیز بقدرى کم باشد که در خاک یا ریگ از بین رفته حساب تواندبه نمى

  شود، تیمم به آن خاک وریگ صحیح است

 ـ اگر چیزى ندارد که بر آن تیمم کند چنانچه ممکن است، باید به خریدن ومانند آن 700مسأله 
  مضر به حال او نباشدتهیه نماید در صورتى که 

کند باید پاک باشد واگر چیز پاکى که تیمم به آن صحیح  که بر آن تیمم مى ـ چیزى 701مسأله 
  است ندارد، نماز بر او واجب نیست

 ـ اگر یقین داشته باشد که تیمم به چیزى که صحیح است وبه آن تیمم نماید، بعد 702مسأله 
  بخواندبفهمد تیمم به آن باطل بوده، نمازهایى را که با آن تیمم خوانده باید دوباره 

کند ومکان آن چیز، باید غصبى نباشد، پس اگر بر خاک   ـ چیزى که بر آن تیمم مى703مسأله 
اجازه در ملک دیگرى بگذارد وبر آن تیمم   غصبى تیمم کند، یا خاکى را که مال خود اوست بى

  کند تیمم او باطل است

ها را به زمین بزند  ـ تیمم در فضاى غصبى صحیح است، پس اگر در ملک خود، دست704مسأله 
  وبى اجازه داخل ملک دیگرى شود ودستها را به پیشانى بکشد، تیمم او باطل است

 ـ تیمم به چیز غصبى، یا بر چیزى که در ملک غصبى است، در صورتى باطل است 705مسأله 
  اموش کرده باشد، تیمم او صحیح استکه انسان عمدا تیمم کند وچنانچه فر

ر جاى غصبى حبس است، اگر آب وخاک او غصبى است، باید با تیمم  ـ کسى که د706مسأله 
  نماز بخواند

کنند، گردى داشته باشد که بدست بماند   ـ مستحب است چیزى که بر آن تیمم مى707مسأله 
  وبعد از زدن دست بر آن مستحب است دست را بتکانند که گرد آن بریزند

ین شوره زار که نمک روى آن را نگرفته  ـ تیمم به زمین گود وخاک جاده وزم708مسأله 
  گرفته باشد باطل استمکروه است واگر نمک روى آن را 

  دستور تیمم بدل از وضوء
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اول ـ نیت دوم ـ زدن کف دو :  ـ در تیمم بدل از وضوء چهار چیز واجب است709مسأله 
انى ودو دست با هم بر چیزى که تیمم به آن صحیح است سوم ـ کشیدن دو دست به تمام پیش

واجب باید دستها ط روید، تا ابروها وباالى بینى وبنابر احتیا طرف آن از جایى که موى سر مى
روى ابروها هم، کشیده شود چهارم ـ کشیدن تمام کف دست چپ به تمام پشت دست راست 

  وبعد از آن کشیدن تمام کف دست راست به تمام پشت دست چپ

  دستور تیمم بدل از غسل

ت کرد تیمم بدل از غسل، مثل تیمم بدل از وضوء است، وبهتر است بعد از آنکه نی ـ 710مسأله 
یک مرتبه دیگر وبه دستورى که در مسأله پیش گفته شد، دستها را به زمین زد وبه پیشانى کشید، 

  دستها را به زمین بزند وبه پشت دستها بکشد

  احکام تیمم

را هم مسح نکند تیمم باطل است، چه عمدا  ـ اگر مختصرى از پیشانى وپشت دستها 711مسأله 
مسح نکند، یا مسأله را نداند، یا فراموش کرده باشد ولى دقت زیاد هم الزم نیست وهمینقدر که 

  بگویند تمام پیشانى وپشت دست مسح شده کافى است

 ـ براى آنکه یقین کند تمام پشت دست را مسح کرده، باید مقدارى باالتر از مچ را 712مسأله 
م مسح نماید، ولى مسح بین انگشتان الزم نیست ونیز الزم نیست پیشانى وپشت دستها را از باال ه

  به پایین مسح نماید، ومى توان از پایین به باال مسح کرد

 ـ کارهاى تیمم را باید پشت سر هم بجا آورد واگر بین آنها بقدرى فاصله دهد ، که 713مسأله 
  کند باطل است  ىنگویند تیمم م

 ـ در موقع نیت باید معین کند که تیمم اوبدل از غسل است، یا بدل از وضوء بلى 714سأله م
کند واگر بدل از غسل باشد، باید آن غسل را  اگر در ذمه او یکى بیش نیست قصد امر کفایت مى

معین نماید وچنانچه اشتباها بجاى بدل از وضوء، بدل از غسل یا بجاى بدل از غسل، بدل از وضوء 
یت کند، یا مثال در تیمم بدل از غسل جنابت، نیت تیمم بدل از غسل مس میت نماید، تیمم او ن

  باطل است

  م نیست در تیمم پیشانى وکف دستها وپشت دستها پاک باشد ـ الز715مسأله 

 ـ انسان بایدبراى تیمم انگشتر را از دست بیرون آورد واگر در پیشانى یا پشت دستها 716مسأله 
   دستها مانعى باشد، مثال چیزى به آنها چسبیده باشد، باید بر طرف نمایدیا در کف

 ـ اگر پیشانى یا پشت دستها زخم است وپارچه یا چیز دیگرى را که بر آن بسته 717مسأله 
یشانى نتواند باز کند، باید دست را با همان پارچه به چیزى که تیمم به آن صحیح است بزند وبه پ

  وپشت دستها بکشد
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 ـ اگر پیشانى وپشت دستها مو داشته باشد اشکال ندارد ولى اگر موى سر روى 718أله مس
  پیشانى آمده باشد، باید آن را عقب بزند

 ـ اگر احتمال دهد که در پیشانى وکف دستها یا پشت دستها مانعى هست چنانچه 719مسأله 
  مان کند که مانعى نیستاحتمال او در نظر مردم بجا باشد باید جستجو نماید، تا یقین یا گ

نائب  وکسى که  ـ اگر وظیفه او تیمم است ونمى تواند تیمم کند، باید نائب بگیرد720مسأله 
شود، باید او را با دست خود او تیمم دهد یعنى نائب دستهاى او را به زمین بگذارد وبا او مسح  مى

  یست ونماز هم ساقط استپیشانى ودستهایش را بنماید واگر ممکن نباشد چیزى بر او واجب ن

 ـ اگر در بین تیمم شک کند که قسمتى از آن را فراموش کرده یا نه، باید آن قسمت 721مسأله 
را با آنچه بعد از آن است بجا آورد مگر آنکه داخل در جزء بعد شده باشد در این صورت اعتنا به 

  شک ننماید

یمم کرده یا نه، تیمم او صحیح  ـ اگر بعد از مسح دست چپ شک کند که درست ت722مسأله 
  است

تواند پیش از وقت نماز براى نماز تیمم کند،  اش تیمم است نمى  ـ کسى که وظیفه723مسأله 
ولى اگر براى کار واجب دیگر یا مستحبى تیمم کند وتا وقت نماز عذر او باقى باشد، مى تواند با 

  همان تیمم نماز بخواند

ماند، در   یمم است، اگر بداند تا آخر وقت عذر او باقى مىاش ت  ـ کسى که وظیفه724مسأله 
شود، باید  برطرفتواند با تیمم نماز بخواند، واگر بداند که تا آخر وقت عذر او  ىوسعت وقت م

صبر کند وبا وضوء یا غسل نماز بخواند، ونیز اگر امید دارد که عذرش برطرف شود، باید صبر کند 
  ، یا در تنگى وقت با تیمم نماز را بجا آوردوبا وضوء یا غسل نماز بخواند

اى وتیمم نماید مثال جراحتى در پشت او است،    ـ کسى که احتیاطا باید غسل جبیره725مسأله 
اگر بعد از غسل وتیمم نماز بخواند وبعد از نماز حدث اصغرى از او سر زند مثال بول کند، براى 

  نمازهاى بعد، باید وضوء بگیرد

گر به واسطه نداشتن آب یا عذر دیگرى تیمم کند، بعد از بر طرف شدن عذر ،  ـ ا726مسأله 
  شود تیمم او باطل مى

کند  کند، تیمم بدل از وضوء را هم باطل مى  ـ چیزهایى که وضوء را باطل مى727مسأله 
  کند  نماید، تیمم بدل از غسل را هم باطل مى وچیزهایى که غسل را باطل مى

تواند غسل کند، اگر چند غسل بر او واجب باشد، یک تیمم نماید   مى ـ کسى که ن728مسأله 
  بدل از همه اغسال
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تواند غسل کند، اگر بخواهد عملى را که براى آن غسل واجب است   ـ کسى که نمى729مسأله 
انجام دهد، باید بدل از غسل تیمم نماید، واگر نتواند وضوء بگیرد وبخواهد عملى را که براى آن 

  ب است انجام دهد، باید بدل از وضوء تیمم نمایدوضوء واج

 ـ اگر بدل از غسل جنابت تیمم کند، نباید براى نماز وضوء بگیرد وهمچنین اگر بدل 730مسأله 
  از غسلهاى دیگر تیمم کند، الزم نیست وضوء بگیرد

ش کند براى او پی   ـ اگر بدل از غسل تیمم کند وبعد کارى که وضوء را باطل مى731مسأله 
تواند وضوء بگیرد،  آید، چنانچه براى نمازهاى بعد نتواند غسل کند، باید وضوء بگیرد واگر نمى

  باید تیمم کند بدل از وضوء

اش تیمم است اگر براى کارى تیمم کند، تا تیمم وعذر او باقى   ـ کسى که وظیفه732مسأله 
 بجا آورد ، ولى اگر عذرش تنگى تواند  است، کارهایى را که باید با وضوء یا غسل انجام داد، مى

کارى را که براى آن تیمم یت یا خوابیدن، تیمم کرده، فقط وقت بوده، یا با داشتن آب براى نماز م
  تواند انجام دهد نموده، مى

:  ـ در چند مورد مستحب است نمازهایى را که انسان با تیمم خوانده دوباره بخواند733مسأله 
دانسته یا  دوم آنکه مى. س داشته وجنب بوده وبا تیمم خوانده استاول آنکه از استعمال آب تر
سوم آنکه . کند وعمدا خود را جنب کرده وبا تیمم نماز خوانده است  گمان داشته که آب پیدا نمى

وبعد بفهمد که اگر جستجو ب نرود وبا تیمم نماز بخواند تا آخر وقت، عمدا در جستجوى آ
 آنکه عمدا نماز را تأخیر انداخته ودر آخر وقت با تیمم نماز چهارم. شد  کرد، آب پیدا مى مى

شود وآبى را که داشته ریخته   دانسته یا گمان داشته که آب پیدا نمى پنجم آنکه مى. خوانده است
  .است

  

  احکام نماز

نماز مهمترین اعمال دینى است که اگر قبول درگاه خداوند عالم شود عبادتهاى دیگر هم قبول 
روزى  انسان شبانهشود وهمانطور که اگر   ول نمىاگر پذیرفته نشود اعمال دیگر هم قبشود، و مى

پنج نوبت در نهر آبى شستشو کند، چرک در بدنش نمى ماند، نمازهاى پنجگانه هم انسان را از 
کند، وسزاوار است که انسان نماز را در اول وقت بخواند، وکسى که نماز را پست   گناهان پاک مى

کسى : خواند، پیغمبر اکرم صلى اهللا علیه وآله فرمود رد، مانند کسى است که نماز نمىوسبک شما
که به نماز اهمیت ندهد وآن را سبک شمارد، سزاوار عذاب آخرت است روزى حضرت در مسجد 
تشریف داشتند، مردى وارد ومشغول نماز شد ورکوع وسجودش را کامال بجا نیاورد، حضرت 

در حالى که نماز اینطور است از دنیا برود، بدین من از دنیا نرفته است پس فرمودند اگر این مرد 
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انسان باید مواظب باشد که به عجله وشتابزدگى نماز نخواند، ودر حال نماز به یاد خدا وبا خضوع 
گوید وخود را در مقابل عظمت  وخشوع ووقار باشد ومتوجه باشد که با چه کسى سخن مى

یار پست وناچیز ببیند، واگر انسان در موقع نماز کامال به این مطلب توجه وبزرگى خداوند عالم بس
شود، چنانچه در حال نماز تیر را از پاى مبارک امیر المؤمنین علیه السالم  خبر مى  کند، از خود بى

بیرون کشیدند وآن حضرت متوجه نشدند، ونیز باید نمازگزار توبه واستغفار نماید وگناهانى که 
 شدن نماز است، مانند حسد، کبر، غیبت، خوردن حرام، آشامیدن مسکرات، وندادن مانع قبول

خمس وزکوۀ بلکه هر معصیتى را ترک کند، وهمچنین سزاوار است کارهایى که ثواب نماز را کم 
ستد ودر موقع نماز به کند بجا نیاورد، مثال در حال خواب آلودگى وخوددارى از بول به نماز نای مى

کند بجا آورد، مثال انگشترى عقیق بدست  مى نکند ونیز کارهایى که ثواب نماز را زیاد آسمان نگاه
  .کند ولباس پاکیزه بپوشد، وشانه، ومسواک کند، وخود را خوشبو نماید

  نمازهاى واجب

چهارم ـ نماز . سوم ـ نماز میت. دوم ـ نماز آیات. اول ـ نماز یومیه: نمازهاى واجب شش است
ششم ـ . پنجم ـ نماز قضاى پدر ومادر که بر پسر بزرگتر واجب است.  کعبهطواف واجب خانه

  .شود  مازى که به واسطه اجاره ونذر وقسم وعهد واجب مىن

  نمازهاى واجب یومیه

ظهر وعصر، هر کدام چهار رکعت مغرب سه رکعت، عشا، : نمازهاى واجب یومیه پنج است
  چهار رکعت، صبح، دو رکعت

شود دو رکعت  باید نمازهاى چهار رکعتى را با شرایطى که گفته مى ـ در سفر 734مسأله 
  .خواند

  وقت نماز ظهر وعصر

خورشید  برند صبح که  ـ اگر چوب یا چیزى مانند آن را، راست در زمین هموار فرو735مسأله 
شود  آید، این سایه کم مى افتد، وهر چه آفتاب باال مى آید سایه آن به طرف مغرب مى  بیرون مى

رسد وظهر که گذشت سایه آن به  در شهرهاى ما، در اول ظهر شرعى به آخرین درجه کمى مىو
شود بنا بر این  رود، سایه زیادتر مى  گردد وهر چه خورشید رو به مغرب مى  طرف مشرق بر مى

شود ظهر  وقتى سایه به آخرین درجه کمى رسید ودو مرتبه رو به زیاد شدن گذاشت، معلوم مى
  )2(شرعى شده است

                                                           
و گاهى چند ) به ساعت ظهر کوک(ظهر شرعى در بعضى از مواقع سال، چند دقیقه پیش از ساعت دوازده . 2

  .دقیقه بعد از ساعت دوازده است
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برند شاخص    ـ چوب یا چیز دیگرى را که براى معین کردن ظهر به زمین فرو مى736مسأله 
  گویند

 ولى چنانچه نماز عصر وعصر بعد از زوال تا غروب آفتاب است ـ وقت نماز ظهر 737مسأله 
را عمدا قبل از نماز ظهر بخواند باطل است، مگر اینکه از آخر وقت بیش از بجا آوردن یک نماز 
مجال نباشد که در این فرض اگر کسى تا این موقع نماز ظهر را نخوانده باید نماز عصر را قبل از 
نماز ظهر بخواند، ونماز ظهر را بعدا قضاء نماید، واگر کسى پیش از این وقت، اشتباها تمام نماز 

نماز از را عصر را پیش از نماز ظهر بخواند، نمازش صحیح است واحتیاط واجب آن است که نم
  بخواندظهر قرار دهد ونماز دوم را به قصد ما فی الذمه 

 ـ اگر پیش از خواندن نماز ظهر، سهوا مشغول نماز عصر شود ودر بین نماز بفهمد 738مسأله 
اشتباه کرده است، باید نیت را به نماز ظهر برگرداند یعنى نیت کند که آنچه تا حال خوانده ام 

خوانم همه نماز ظهر باشد وبعد از آنکه نماز را تمام کرد، نماز   وآنچه را مشغولم وآنچه بعد مى
  عصر را بخواند

نماز  واجب است، انسان در روز جمعه بجاى  ـ در زمان حضور امام علیه السالم739مسأله 
ظهر دو رکعت نماز جمعه بخواند، ولى در این زمان اگر کسى نماز جمعه بخواند، احتیاط واجب 

  ر را هم بخواندآن است که نماز ظه

 ـ وقت نماز جمعه از اول ظهر است تا وقتى که سایه شاخص به اندازه خود 740مسأله 
  .شاخص شود

  وقت نماز مغرب وعشاء

 ـ مغرب موقعى است که خورشید غروب کند پس تأخیر ظهر وعصر از آن وقت 741مسأله 
  سر بگذرد از باالى حتیاط ترک نشود به تأخیر مغرب تا سرخى طرف مشرقجایز نیست، ولى ا

 ـ وقت نماز مغرب وعشاء بعد از غروب آفتاب است تا نیمه شب، ولى چنانچه نماز 742مسأله 
عشاء با التفات وعمد قبل از نماز مغرب خوانده شود باطل است، مگر اینکه از وقت بیش از مقدار 

نده باید اول نماز عشاء را اداء نماز عشاء نمانده باشد که اگر کسى تا این موقع نماز مغرب را نخوا
  بخواند وبعد از آن نماز مغرب را قضاء نماید

نماز عشاء  اگر کسى در وقتى که باید نماز مغرب قبل از عشاء خوانده شود اشتباها  ـ743مسأله 
را پیش از مغرب بخواند وبعد از نماز ملتفت شود، نمازش صحیح است وباید نماز مغرب را بعد از 

  آن بجا آورد

 ـ اگر پیش از خواندن نماز مغرب، سهوا مشغول نماز عشاء شود ودر بین نماز 744أله مس
بفهمد که اشتباه کرده چنانچه به رکوع رکعت چهارم نرفته است، باید نیت را به نماز مغرب 
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رفته باید نماز را چهارم برگرداند ونماز را تمام کند وبعد نماز عشا را بخواند واگر به رکوع رکعت 
   بزند وبعد از آن مغرب وعشا را بخواندبهم

 ـ آخر وقت نماز عشا نصف شب است وشب را باید از اول غروب تا اذان صبح 745مسأله 
  )3(حساب کرد، نه تا اول آفتاب

 ـ اگر از روى معصیت، نماز مغرب یا نماز عشاء را تا نصف شب نخواند، باید نیت 746مسأله 
 فراموشى یا حیض تاخیر انداخته باید نیت اداء بکند واگر به قضاء بکند واگر به واسطه خواب یا

واسطه عذر دیگر غیر این سه عذر تأخیر انداخته بنابر احتیاط واجب، باید تا قبل از اذان صبح، 
  بدون اینکه نیت اداء وقضاء کند بجا آورد

  وقت نماز صبح

کند که آن را    حرکت مىاى رو به باال  ـ نزدیک اذان صبح از طرف مشرق، سفیده747مسأله 
فجر اول گویند، موقعى که آن سفیده پهن شد، فجر دوم واول وقت نماز صبح است وآخر وقت 

  آید  نماز صبح موقعى است که آفتاب بیرون مى

  احکام وقت نماز

تواند مشغول نماز شود، که یقین کند وقت داخل شده است، یا   ـ موقعى انسان مى748مسأله 
   شخص مورد اطمینان ووقت شناس به داخل شدن وقت خبر دهدیک مرد عادل بلکه

 ـ اگر به واسطه ابر یا غبار یا نابینایى ویا بودن در زندان، نتواند در اول وقت نماز، 749مسأله 
به داخل شدن وقت یقین کند چنانچه گمان داشته باشد که وقت داخل شده ومى تواند صبر کند 

  تواند مشغول نماز شود  تواند صبر کند، مى  اکتفاء به گمان نکند، واگر نمى

 ـ اگر انسان یقین کند که وقت نماز شده یا از راه دیگر ثابت شود دخول وقت 750مسأله 
ومشغول نماز شود ودر بین نماز بفهمد که هنوز وقت داخل نشده، نماز او باطل است وهمچنین 

وانده ولى اگر در بین نماز بفهمد وقت است اگر بعد از نماز بفهمد که تمام نماز را پیش از وقت خ
  داخل شده، یا بعد از نماز بفهمد که در بین نماز وقت داخل شده، نماز او صحیح است

 ـ اگر انسان ملتفت نباشد که باید با یقین به داخل شدن وقت، مشغول نماز شود، 751مسأله 
او صحیح است واگر بفهمد تمام چنانچه بعد از نماز بفهمد که تمام نماز را در وقت خوانده نماز 

نمازش باطل است ش از وقت خوانده، یا نفهمد که در وقت خوانده یا پیش از وقت، نماز را پی
  بلکه اگر بعد از نماز بفهمد که در بین نماز وقت داخل شده است، باید دوباره آن نماز را بخواند

                                                           
  اء استبنابراین تقریبا یازده ساعت ویک ربع بعد از ظهر شرعى، آخر وقت نماز مغرب وعش. 3
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در بین نماز شک کند که وقت  ـ اگر یقین کند وقت داخل شده ومشغول نماز شود و752مسأله 
داخل شده یا نه، نماز او باطل است ولى اگر در بین نماز یقین داشته باشد که وقت شده، وشک 

  ستکند که آنچه از نماز خوانده در وقت بوده یا نه نمازش صحیح ا

 ـ اگر وقت نماز بقدرى تنگ است، که به واسطه بجا آوردن بعضى از کارهاى 753مسأله 
شود، باید آن مستحب را بجا نیاورد، مثال اگر  از، مقدارى از آن بعد از وقت خوانده مىمستحب نم

  شود، باید قنوت نخواند  به واسطه خواندن قنوت، مقدارى از نماز بعد از وقت خوانده مى

 ـ کسى که به اندازه خواندن یک رکعت نماز وقت دارد، باید نماز را به نیت اداء 754مسأله 
   بیندازد نباید عمدا نماز را تا این وقت تأخیربخواند، ولى

 ـ کسى که مسافر نیست، اگر تا مغرب به اندازه خواندن پنج رکعت نماز وقت دارد، 755مسأله 
باید نماز ظهر وعصر هر دو را بخواند واگر کمتر وقت دارد، باید فقط نماز عصر را بخواند وبعدا 

 شب به اندازه خواندن چهار رکعت نماز وقت دارد، نماز ظهر را قضاء کندوهمچنین اگر تا نصف
باید نماز مغرب وعشاء را بخواند واگر کمتر وقت دارد، باید فقط عشاء را بخواند وبعدا مغرب را 

  قضاء نماید

 ـ کسى که مسافر است اگر تا مغرب به اندازه خواندن سه رکعت نماز وقت دارد، 756مسأله 
کمتر وقت دارد، باید فقط عصر را بخواند وبعدا نماز ظهر را قضاء باید ظهر وعصر را بخواند واگر 

کند، واگر تا نصف شب به اندازه خواندن چهار رکعت وقت دارد، باید نماز مغرب وعشا را بخواند 
واگر کمتر وقت دارد، باید فقط عشاء را بخواند وبعدا مغرب را قضاء نماید وچنانچه بعد از 

شب مانده است، باید  به مقدار یک رکعت یا بیشتر وقت به نصف خواندن عشاء معلوم شود که
  فورا نماز مغرب را به نیت اداء بجا آورد

 ـ مستحب است انسان نماز را در اول وقت آن بخواند وراجع به آن خیلى سفارش 757مسأله 
 مثال شده است وهر چه به اول وقت نزدیکتر باشد بهتر است، مگر آنکه تأخیر آن از جهتى باشد،

  صبر کند که نماز را به جماعت بخواند

 ـ هرگاه انسان عذرى دارد که اگر بخواهد در اول وقت، نماز بخواند ناچار است با 758مسأله 
نماز بخواند، تواند در اول وقت،  تیمم بخواند، چنانچه بداند عذر او تا آخر وقت باقى است، مى

اید صبر کند تا عذرش برطرف شود وچنانچه عذر او رود، ب واگر احتمال دهد که عذر او از بین مى
برطرف نشد، در آخر وقت نماز بخواند، والزم نیست به قدرى صبر کند که فقط بتواند کارهاى 
واجب نماز را انجام دهد، بلکه اگر براى مستحبات نماز مانند اذان واقامه وقنوت هم وقت دارد، 

   بجا آوردتواند تیمم کند ونماز را با آن مستحبات مى
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یکى از دهد که  ىداند واحتمال م  ـ کسى که مسائل نماز وشکیات وسهویات را نمى759مسأله 
اینها در نماز پیش آید، باید براى یاد گرفتن اینها نماز را از اول وقت تأخیر بیندازد، ولى اگر 

نماز شود، پس تواند در اول وقت مشغول  کند، مى اطمینان دارد که نماز را بطور صحیح تمام مى
اى که   داند پیش نیاید نماز او صحیح است واگر مسأله اى که حکم آن را نمى اگر در نماز مسأله
دهد عمل نماید   داند پیش آید جایز است به یکى از دو طرفى که احتمال مى حکم آن را نمى

ه، دوباره بخواند نمازش باطل بودسد که اگر ونماز را تمام کند ولى بعد از نماز باید مسأله را بپر
  واگر صحیح بوده، دوباره خواندن الزم نیست

 ـ اگر وقت نماز وسعت دارد وطلبکار هم طلب خود را مطالبه مى کند در صورتى 760مسأله 
که ممکن است، باید اول قرض خود را بدهد، بعد نماز بخواند وهمچنین است اگر کار واجب 

مد کند، مثال ببیند مسجد نجس است که باید اول مسجد دیگرى که باید فورا آن را بجا آورد پیش آ
  کرده ولى نماز او صحیح استیت را تطهیر کند، بعد نماز بخواندوچنانچه اول نماز بخواند، معص

  نمازهایى که باید به ترتیب خوانده شود

واند  ـ انسان باید نماز عصر را بعد از نماز ظهر ونماز عشاء را بعد از نماز مغرب بخ761مسأله 
  واگر عمدا نماز عصر را پیش از نماز ظهر ونماز عشاء را پیش از نماز مغرب بخواند باطل است

 ـ اگر به نیت نماز ظهر مشغول نماز شود ودر بین نماز یادش بیاید که نماز ظهر را 762مسأله 
صر را ونماز عت را به نماز عصر برگرداند بلکه باید نماز را بشکند تواند نی خوانده است نمى

  بخواند وهمینطور است در نماز مغرب وعشاء

 ـ اگر در بین نماز عصر یقین کند که نماز ظهر را نخوانده است ونیت را به نماز ظهر 763مسأله 
برگرداند، چنانچه یادش بیاید که نماز ظهر را خوانده بوده چنانچه رکوع یا دو سجده با قصد ظهر 

کند به عصر واز آنجایى که بقصد عصر    است وعدول مىبجا آورده نمازش باطل است واال صحیح
  خواند واعاده الزم نیست نیاورده مى

 ـ اگر در بین نماز عصر شک کند که نماز ظهر را خوانده یا نه، باید نیت را به نماز 764مسأله 
شود باید به  ظهر برگرداند ولى اگر وقت بقدرى کم است که بعد از تمام شدن نماز، مغرب مى

   نماز عصر، نماز را تمام کند وبنا بر احتیاط واجب قضاى ظهر را بجا آوردنیت

 ـ اگر در نماز عشاء پیش از رکوع رکعت چهارم شک کند که نماز مغرب را خوانده 765مسأله 
باید به نیت شود،  یا نه، چنانچه وقت بقدرى کم است که بعد از تمام شدن نماز، نصف شب مى

وبنابر احتیاط واجب مغرب را بعدا بخواند واگر بیشتر وقت دارد باید نیت عشاء نماز را تمام کند 
  را به نماز مغرب برگرداند ونماز را سه رکعتى تمام کند، بعد نماز عشاء را بخواند
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 ـ اگر در نماز عشاء بعد از رسیدن به رکوع رکعت چهارم، شک کند که نماز مغرب 766مسأله 
  ند بعد نماز مغرب وبعد عشاء را بخواندرا خوانده یا نه نماز را بهم ز

بیاید  دوباره بخواند ودر بین نماز یادش  ـ اگر انسان نمازى را که خوانده احتیاطا767مسأله 
نمازى را که باید پیش از آن بخواند نخوانده است، نیت را به آن نماز برگرداند، مثال موقعى که نماز 

تواند نیت را به نماز ظهر  د نماز ظهر را نخوانده است مىخواند، اگر یادش بیای عصر را احتیاطا مى
کند اگر آن چهار رکعت که قبال خوانده صحیح است ظهر باشد   برگرداند به این نحو که قصد مى

  واال همین نماز ظهر باشد وبعد از تمام کردن آن یک چهار رکعت به قصد ما فی الذمه بخواند

قضاء به نماز اداء واز نماز مستحب به نماز واجب جایز  ـ برگرداندن نیت از نماز 768مسأله 
  نیست

تواند در بین نماز نیت را به نماز   ـ اگر وقت نماز اداء وسعت داشته باشد، انسان مى769مسأله 
قضاء برگرداند، ولى باید برگرداندن نیت به نماز قضاء ممکن باشد، مثال اگر مشغول نماز ظهر 

  ت را به قضاى صبح برگرداند که داخل رکوع رکعت سوم نشده باشدتواند نی است، در صورتى مى

  نمازهاى مستحب

 ـ نمازهاى مستحبى زیاد است وآنها را نافله گویند وبین نمازهاى مستحبى به 770مسأله 
هاى شبانه روز بیشتر سفارش شده وآنها در غیر روز جمعه سى وچهار رکعتند که،   خواندن نافله

هر، وهشت رکعت آن نافله عصر، وچهار رکعت نافله مغرب، ودو رکعت هشت رکعت آن نافله ظ
باشد وچون دو رکعت نافله عشاء  نافله عشاء ویازده رکعت نافله شب، ودو رکعت نافله صبح مى

شود ولى در روز جمعه بر شانزده رکعت نافله ظهر   شود یک رکعت حساب مى  نشسته خوانده مى
  شود  وعصر چهار رکعت اضافه مى

 ـ از یازده رکعت نافله شب، هشت رکعت آن باید به نیت نافله شب، ودو رکعت آن 771له مسأ
به نیت نماز شفع، ویک رکعت آن به نیت نماز وتر خوانده شود ودستور کامل نافله شب در 

  کتابهاى دعا گفته شده است

از نافله شود نشسته خواند، ولى بهتر است دو رکعت نم  ـ نمازهاى نافله را مى772مسأله 
رکعت است نافله ظهر را که هشت خواهد  نشسته را یک رکعت حساب کند مثال کسى که مى

خواهد نماز وتر را نشسته بخواند، دو   نشسته بخواند، بهتر است شانزده رکعت بخواند، واگر مى
  نماز یک رکعتى نشسته بخواند

  هاى یومیه  وقت نافله

 ظهر خوانده شود، ووقت آن از اول ظهر است تا  ـ نافله نماز ظهر پیش از نماز773مسأله 
شود، به اندازه دو هفتم آن شود ، مثال  موقعى که آن مقدار از سایه شاخص که بعد از ظهر پیدا مى
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پیداشود به دو وجب اى که بعد از ظهر   سایهاگر درازى شاخص هفت وجب باشد، هر وقت مقدار 
  رسید، آخر وقت نافله ظهر است

شود ووقت آن تا موقعى است که آن   افله عصر پیش از نماز عصر خوانده مى ـ ن774مسأله 
شود، به چهار هفتم آن برسد وچنانچه بخواهد نافله  مقدار از سایه شاخص که بعد از ظهر پیدا مى

ظهر یا نافله عصر را بعد از وقت آنها بخواند، باید نافله ظهر را بعد از نماز ظهر ونافله عصر را بعد 
  ز عصر بخواند، ونیت قضاء بکنداز نما

   ـ وقت نافله مغرب بعد از تمام شدن نماز مغرب است تا آخر وقت مغرب775مسأله 

 ـ وقت نافله عشاء بعد از تمام شدن نماز عشاء تا نصف شب است وبهتر است بعد 776مسأله 
  از نماز عشاء بالفاصله خوانده شود

شود ووقت آن از اول شش یک باقى   انده مى ـ نافله صبح پیش از نماز صبح خو777مسأله 
شب است مثال اگر شب نه ساعت است یک ساعت ونیم به فجر اول وقت نافله صبح است تا 

شد ومى توان نماز صبح گفته وقتى که سرخى طرف مشرق پیدا شود ونشانه فجر اول در وقت 
  نافله صبح را بعد از نافله شب بالفاصله خواند

له شب از نصف شب است تا اذان صبح وبهتر است نزدیک اذان صبح  ـ وقت ناف778مسأله 
  خوانده شود

 ـ مسافر وکسى که براى او سخت است نافله شب را بعد از نصف شب بخواند، 779مسأله 
  توانند آن را در اول شب بجا آورند مى

  نماز غفیله

خوانده  وعشاء  ـ یکى از نمازهاى مستحبى نماز غفیله است که بین نماز مغرب780مسأله 
شود ووقت آن تا آخر وقت مغرب است ودر رکعت اول آن، بعد از حمد باید بجاى سوره این  مى

وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیه فنادى فی الظلمات ان ال اله اال انت : آیه را بخوانند
 المؤمنین ودر رکعت سبحانک انى کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناه من الغم وکذلک ننجى

وعنده مفاتح الغیب ال یعلمها اال هو ویعلم ما فی : دوم بعد از حمد بجاى سوره این آیه را بخوانند
فی ظلمات االرض وال رطب وال یابس اال فی  ورقۀ اال یعلمها وال حبۀ البر والبحر وما تسقط من

 التى ال یعلمها اال انت ان تصلى اللهم انى اسئلک بمفاتح الغیب: کتاب مبین ودر قنوت آن بگویند
على محمد وآل محمد وان تفعل بى کذا وکذا وبجاى کلمه کذا وکذا حاجتهاى خود را بگویند 

اللهم انت ولى نعمتى والقادر على طلبتى تعلم حاجتى فاسئلک بحق محمد وآل : وبعد بگویند
  محمد علیه وعلیهم السالم لما قضیتها لى

  احکام قبله
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باشد قبله است، وباید روبروى آن نماز خواند،   خانه کعبه که در مکه معظمه مى ـ 781مسأله 
خواند کافى است وهمچنین   وکسى که دور است اگر طورى بایستد که بگویند رو به قبله نماز مى

  است کارهاى دیگرى که مانند سر بریدن حیوانات، باید رو به قبله انجام گیرد

تواند بطور معمول بنشیند ودر موقع    نماز بخواند، اگر نمى ـ کسى که باید نشسته782مسأله 
گذارد، باید در موقع نماز صورت و سینه وشکم وساق پاى او رو   نشستن، کف پاها را به زمین مى

  به قبله باشد

تواند نشسته نماز بخواند، باید در حال نماز به پهلوى راست طورى   ـ کسى که نمى783مسأله 
او رو به قبله باشد واگر ممکن نیست باید به پهلوى چپ طورى بخوابد که بخوابد که جلو بدن 

جلوى بدن او رو بقبله باشد واگر این را هم نتواند باید به پشت بخوابد بطورى که کف پاهاى او 
  رو به قبله باشد

ط  ـ نماز احتیاط وسجده وتشهد فراموش شده را باید رو بقبله بجا آورد وبنا بر احتیا784مسأله 
  سجده سهو هم باید رو به قبله باشد

 ـ نماز احتیاط وسجده وتشهد فراموش شده را باید رو به قبله بجا آورد وبنا بر 785مسأله 
  احتیاط سجده سهو هم باید رو به قبله باشد

شود در حال راه رفتن وسوارى خواند واگر انسان در این دو   ـ نماز مستحبى را مى786مسأله 
  بى بخواند، الزم نیست رو به قبله باشدحال، نماز مستح

تا یقین کردن قبله کوشش نماید، خواهد نماز بخواند، باید براى پیدا   ـ کسى که مى787مسأله 
کند که قبله کدام طرف است واگر نتواند یقین کند، باید به گمانى که از محراب مسجد مسلمانان یا 

مل نماید، حتى اگر از گفته فاسق یا کافرى که به شود ع  قبرهاى آنان یا از راههاى دیگر پیدا مى
  شناسد گمان به قبله پیدا کند کافیست  واسطه قواعد علمى قبله را مى

تواند به گمان   ـ کسى که گمان به قبله دارد، اگر بتواند گمان قویترى پیدا کند نمى788مسأله 
از راه دیگر ه پیدا کند ولى بتواند همان از گفته صاحبخانه گمان به قبلخود عمل نماید، مثال اگر می

  گمان قویترى پیدا کند، نباید بحرف او عمل نماید

اى ندارد، یا با اینکه کوشش کرده، گمانش به   ـ اگر براى پیدا کردن قبله وسیله789مسأله 
  خواهد بخواند وکافى است  رود یک نماز به هر طرفى که مى طرفى نمى

د که قبله در یکى از دو طرف است، باید به هر دو طرف نماز  ـ اگر یقین یا گمان کن790مسأله 
  بخواند

نماز ظهر  به دو طرف نماز بخواند، اگر بخواهد دو نماز بخواند مثل  ـ کسى که باید791مسأله 
وعصر باید یکى بعد از دیگرى خوانده شود، بهتر است که نماز اول را به هر دو طرف که واجب 
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تواند نماز ظهر را به یک طرف بخواند وبعد از آن   را شروع کند و مىاست بخواند، بعد نماز دوم
  نماز عصر را بهمان طرف بخواند، بعد به طرف دیگر نماز ظهر وعصر را بخواند

 ـ کسى که یقین به قبله ندارد، اگر بخواهد غیر از نماز، کارى کند که باید رو به قبله 792مسأله 
ى را ببرد، باید به گمان عمل نماید، واگر گمان ممکن نیست به هر انجام داد، مثال بخواهد سر حیوان
  طرف که انجام دهد صحیح است

  پوشانیدن بدن در نماز

بیند، عورتین خود را بپوشاند،    ـ مرد باید در حال نماز، اگر چه کسى او را نمى793مسأله 
  وبهتر است از ناف تا زانو را هم بپوشاند

قع نماز، تمام بدن حتى سر وموى خود را بپوشاند وپوشاندن  ـ زن باید در مو794مسأله 
 اما براى آنکه یقین کند که مقدار واجب را پوشانده  وپاها تا مچ پا الزم نیستصورت ودستها تا بند

  تر از مچ را هم بپوشاند  است، باید مقدارى از اطراف صورت و قدرى پایین

 شده یا تشهد فراموش شده را بجا مى  ـ موقعى که انسان قضاى سجده فراموش795مسأله 
  آورد وبنا بر احتیاط واجب در موقع سجده سهو هم، باید خود را مثل موقع نماز بپوشاند

  ل است ـ اگر انسان عمدا در نماز عورتش را نپوشاند، نمازش باط796مسأله 

در ندانستن  ـ اگر کسى از روى ندانستن مسأله در نماز عورتش را نپوشاند، چنانچه 797مسأله 
  معذور باشد نمازش صحیح است واال باطل است

 ـ اگر در بین نماز بفهمد که عورتش پیدا است، نمازش باطل است ولى اگر حین 798مسأله 
توجه عورتش پوشیده باشد وقبل از آن پیدا بوده نمازش صحیح است، وهمچنین اگر بعد از نماز 

   صحیح استبفهمد که در نماز عورت او پیدا بوده، نمازش

حال پوشاند ولى ممکن است در  ده، لباسش عورت او را مى ـ اگر در حال ایستا799مسأله 
اى   شود، به وسیله دیگر مثال در حال رکوع وسجود نپوشاند، چنانچه موقعى که عورت او پیدا مى

  آن را بپوشاند، نماز او صحیح است

  وبرگ درختان بپوشاندتواند در نماز خود را به علف   ـ انسان مى800مسأله 

 ـ اگر چیزى ندارد که در نماز خود را با آن بپوشاند، چنانچه یقین کند که پیدا 801مسأله 
اش نماز  کند، باید نماز را به تأخیر بیندازد واگر چیزى پیدا نکرد، در آخر وقت مطابق وظیفه مى

  بخواند

دن خود حتى برگ درخت خواهد نماز بخواند، اگر براى پوشان  ـ کسى که مى802مسأله 
وعلف وگل ولجن نداشته باشد واحتمال ندهد، که تا آخر وقت چیزى پیدا کند که خود را با آن 

بیند باید نشسته نماز بخواند وبراى رکوع   بپوشاند، در صورتى که احتمال بدهد که نامحرم او را مى
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بیند باید ایستاده نماز بخواند،  وسجود با سر اشاره نماید واگر اطمینان دارد که نامحرم او را نمى
با رکوع وسجود، دیگرى بجاى راى رکوع وسجود بنا بر احتیاط واجب دو نماز بخواند، یکى وب

  رکوع وسجود با سر اشاره نماید

  لباس نمازگزار

اول آنکه پاک باشد دوم آنکه مباح باشد سوم آنکه :  ـ لباس نمازگزار شش شرط دارد803مسأله 
نباشد چهارم آنکه از حیوان حرامگوشت نباشد پنجم وششم آنکه اگر نمازگزار مرد از اجزاء مرده 

  شود  ینده گفته مىاست، لباس او ابریشم خالص وطالباف نباشد وتفصیل اینها در مسائل آ

 ـ لباس نمازگزار باید پاک باشد، واگر کسى عمدا با بدن یا لباس نجس نماز بخواند، 804مسأله 
  نمازش باطل است

داند با بدن ولباس نجس نماز باطل است، اگر با بدن یا لباس نجس    ـ کسى که نمى805أله مس
  نماز بخواند، نمازش باطل است در صورتى که معذور در ندانستن نباشد

 ـ اگر به واسطه ندانستن مسأله، چیز نجسى را نداند نجس است، مثال نداند عرق 806مسأله 
معذور در جهل ماز بخواند نمازش باطل است در صورتى که ن نشتر نجاستخوار نجس است وبا آ

  نباشد واال صحیح است

 ـ اگر نداند که بدن یا لباسش نجس است وبعد از نماز بفهمد نجس بوده نماز او 807مسأله 
  صحیح است

 ـ اگر فراموش کند که بدن یا لباسش نجس است ودر بین نماز یا بعد از آن یادش 808مسأله 
  نماز را دوباره بخواند، واگر وقت گذشته قضاء نمایدبیاید، باید 

او نجس یا لباس  ـ کسى که در وسعت وقت مشغول نماز است اگر در بین نماز بدن 809مسأله 
شود وپیش از آنکه چیزى از نماز را با نجاست، بخواند، ملتفت شود که نجس شده، یا بفهمد بدن 

جس شده یا از پیش نجس بوده، در صورتى که یا لباس او نجس است وشک کند که همان وقت ن
زند، باید در بین  آب کشیدن بدن یا لباس یا عوض کردن لباس یا بیرون آوردن آن، نماز را بهم نمى

نماز بدن یا لباس را آب بکشد یا لباس را عوض نماید، یا اگر چیز دیگرى عورت او را پوشانده، 
که اگر بدن یا لباس را آب بکشد یا لباس را عوض لباس را بیرون آورد ولى چنانچه طورى باشد 

ماند باید نماز را بشکند  خورد واگر لباس را بیرون آورد برهنه مى کند یا بیرون آورد، نماز بهم مى
  وبا بدن ولباس پاک نماز بخواند

 ـ کسى که در تنگى وقت مشغول نماز است، اگر در بین نماز لباس او نجس شود 810مسأله 
نکه چیزى از نماز را با نجاست بخواند بفهمد که نجس شده یا بفهمد که لباس او نجس وپیش از آ

صورتى که آب کشیدن یا بوده، در است وشک کند که همان وقت نجس شده یا از پیش نجس 
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زند ومى تواند لباس را بیرون آورد، باید لباس   عوض کردن یا بیرون آوردن لباس، نماز را بهم نمى
 عوض کند، یا اگر چیز دیگرى عورت او را پوشانده، لباس را بیرون آورد و نماز را را آب بکشد یا

تواند آب بکشد یا عوض کند،  تمام کند واما اگر چیز دیگرى عورت را نپوشانده ولباس را هم نمى
باید لباس را بیرون آورد وبه دستورى که براى برهنگان گفته شد نماز را تمام کند، ولى چنانچه 

خورد وبه واسطه سرما ومانند   است که اگر لباس را آب بکشد یا عوض کند، نماز بهم مىطورى 
  تواند لباس را بیرون آورد، باید با همان حال نماز را تمام کند ونمازش صحیح است  آن نمى

 ـ کسى که در تنگى وقت مشغول نماز است، اگر در بین نماز بدن او نجس شود 811مسأله 
 از نماز را با نجاست بخواند، ملتفت شود که نجس شده، یا بفهمد بدن او وپیش از آنکه چیزى

نجس است وشک کند که همان وقت نجس شده یا از پیش نجس بوده، در صورتى که آب کشیدن 
باید با همان حال نماز را تمام زند،  زند باید آب بکشد واگر نماز را بهم مى را بهم نمىبدن نماز 

  تکند ونماز او صحیح اس

 ـ کسى که در پاک بودن بدن یا لباس خود شک دارد، چنانچه نماز بخواند وبعد از 812مسأله 
  نماز بفهمد که بدن یا لباسش نجس بوده، نماز او صحیح است

 ـ اگر لباس را آب بکشد ویقین کند که پاک شده است وبا آن نماز بخواند وبعد از 813مسأله 
   والزم نیست نماز را دوباره بخواندنماز بفهمد پاک نشد نمازش صحیح است

 ـ اگر خونى در بدن یا لباس خود ببیند ویقین کند که از خونهاى نجس نیست، مثال 814مسأله 
شود با آن نماز   یقین کند که خون پشه است، چنانچه بعد از نماز بفهمد از خونهایى بوده که نمى

  خواند، نماز او صحیح است

ونى که در بدن یا لباس اوست خون نجسى است که نماز با آن  ـ اگر یقین کند خ815مسأله 
صحیح است، مثال یقین کند خون زخم ودمل است، چنانچه بعد از نماز بفهمد خونى بوده که نماز 

   خوانده صحیح استبا آن باطل است، نمازى که

د ودر  ـ اگر نجس بودن چیزى را فراموش کند وبدن یا لباسش با رطوبت به آن برس816مسأله 
حال فراموشى نماز بخواند وبعد از نماز یادش بیاید، نماز او صحیح است ولى اگر بدنش با رطوبت 
به چیزى که نجس بودن آن را فراموش کرده برسد وبدون اینکه خود را آب بکشد، غسل کند 
ونماز بخواند، غسل ونمازش باطل است ونیز اگر جایى از اعضاء وضوء با رطوبت به چیزى که 

آب بکشد، وضوء بگیرد ونماز بخواند، ز آنکه آنجا را جس بودن آن را فراموش کرده برسد وپیش ان
  باشد وضوء ونمازش باطل مى

 ـ کسى که یک لباس دارد، اگر بدن ولباسش نجس شود وبه اندازه آب کشیدن یکى 817مسأله 
ن را آب بکشد ونماز را به از آنها آب داشته باشد، چنانچه بتواند لباسش را بیرون آورد، باید بد
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دستورى که براى برهنگان گفته شد بجا آورد واگر به واسطه سرما یا عذر دیگر نتواند لباس را 
تواند آب بکشد ولى اگر مثال نجاست یکى  بیرون آورد هر کدام از بدن یا لباس را که بخواهد، مى

 روى آن بریزد ودیگرى خون بول است که اگر بخواهد با آب قلیل آب بکشد باید دو مرتبه آب
  است که یک مرتبه ریختن آب روى آن کافى است، باید آن را که به بول نجس شده آب بکشد

 ـ کسى که غیر از لباس نجس، لباس دیگرى ندارد، باید نماز را به دستورى که براى 818مسأله 
 لباسش را بیرون آورد، تواند  برهنگان گفته شد بجا آورد، ولى اگر به واسطه سرما ومانند آن نمى

  حیح استباید با لباس نجس نماز بخواند ونماز او ص

 ـ کسى که دو لباس دارد اگر بداند یکى از آنها نجس است ونداند کدام یک آنها 819مسأله 
خواهد نماز ظهر وعصر  است، چنانچه وقت دارد، باید با هر دو لباس نماز بخواند مثال اگر مى

ام یک نماز ظهر ویک نماز عصر بخواند ولى اگر وقت تنگ است مخیر است بخواند باید با هر کد
  نماز را به دستورى که براى برهنگان گفته شد بجا آورد ویا در یکى از آن دو لباس بجا آورد

واما که عورت را با او پوشانده است باید مباح باشد  ـ شرط دوم لباس نمازگزار 820مسأله 
نده نشده است ولو پوشیده باشد مباح بودن آن شرط صحت نماز لباسى که عورت با آن پوشا

  نیست

داند نماز را باطل  داند پوشیدن لباس غصبى حرام است، ولى نمى  ـ کسى که مى821مسأله 
  کند وجاهل مقصر باشد اگر عمدا با لباس غصبى نماز بخواند نمازش باطل است مى

او غصبى است وبا آن نماز بخواند نمازش  ـ اگر نداند یا فراموش کند که لباس 822مسأله 
  صحیح است

 ـ اگر نداند یا فراموش کند که لباس او غصبى است ودر بین نماز بفهمد، چنانچه 823مسأله 
چیز دیگرى عورت او را پوشانده است ومى تواند فورا یا بدون اینکه مواالت یعنى پى در پى بودن 

 باید آن را بیرون آورد ونمازش صحیح است واگر چیز نماز بهم بخورد، لباس غصبى را بیرون آورد
تواند لباس غصبى را فورا بیرون آورد یا اگر بیرون آورد پى  دیگرى عورت او را نپوشانده یا نمى

خورد در صورتى که به مقدار یک رکعت هم وقت داشته باشد، باید نماز   در پى بودن نماز بهم مى
خواند واگر به این مقدار وقت ندارد، باید در حال نماز لباس را بشکند وبا لباس غیر غصبى نماز ب

  را بیرون آورد وبدستور نماز برهنگان نماز را تمام نماید

 ـ اگر کسى براى حفظ جانش با لباس غصبى نماز بخواند، یا مثال براى اینکه دزد 824مسأله 
  ازش صحیح استلباس غصبى را نبرد وبداند مالک او راضى است با آن نماز بخواند نم
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در آن با عین پولى که خمس یا زکوۀ آن را نداده لباس بخرد، نماز خواندن  ـ اگر 825مسأله 
لباس باطل است مگر آنکه بنا داشته خمس یا زکوۀ را از اموال دیگرش بدهد وبا قصد منتقل نموده 

  باشد او را بذمه که در این صورت صحیح است

  زار باید از اجزاء حیوان مرده نباشدلباس نمازگ:  ـ شرط سوم826مسأله 

 ـ هرگاه چیزى از مردار مانند گوشت وپوست آن که روح داشته همراه نمازگزار 827مسأله 
  صحیح استش باشد نماز باشد اگر چه لباس او نباشد نمازش باطل است، بلى اگر در جیب

رد همراه نمازگزار  ـ اگر چیزى از مردار حالل گوشت مانند مو وپشم که روح ندا828مسأله 
  باشد، یا با لباسى که از آنها تهیه کرده اند، نماز بخواند نمازش صحیح است

لباس نمازگزار باید از حیوان حرام گوشت نباشد واگر مویى از آن :  ـ شرط چهارم829مسأله 
  هم همراه نمازگزار باشد نماز او باطل است

رى از حیوان حرام گوشت مانند گربه بر بدن  ـ اگر آب دهان یا بینى یا رطوبت دیگ830مسأله 
یا لباس نمازگزار باشد، چنانچه تر باشد نماز باطل واگر خشک شده وعین آن برطرف شده باشد، 

  نماز صحیح است

 ـ اگر مو وعرق وآب دهان کسى بر بدن یا لباس نمازگزار باشد اشکال ندارد 831مسأله 
   او باشدوهمچنین است اگر مروارید وموم وعسل همراه

 ـ اگر شک داشته باشد که لباسى از حیوان حالل گوشت است یا حرام گوشت ، چه 832مسأله 
  در داخله تهیه شده باشد چه در خارجه نماز با صحیح است

 ـ اگر انسان نداند که تکمه صدفى ومانند آن از حیوان حرام گوشت است جایز 833مسأله 
  است با آن نماز بخواند

  شیدن خز خالص در نماز اشکال ندارد ـ پو834مسأله 

داند یا فراموش کرده که از حیوان حرام گوشت است نماز   ـ اگر با لباسى که نمى835مسأله 
  بخواند نمازش صحیح است

پوشیدن لباس طالباف براى مرد حرام ونماز با آن باطل است، ولى :  ـ شرط پنجم836مسأله 
  ل نداردبراى زن در نماز وغیر نماز اشکا

 ـ زینت کردن به طال مثل آویختن زنجیر طال به سینه وانگشتر طال به دست کردن 837مسأله 
وبستن ساعت مچى طال به دست، براى مرد حرام ونماز خواندن با آن باطل است وواجب است که 
از استعمال عینک طال هم خوددارى کند، ولى زینت کردن به طال براى زن در نماز وغیر نماز 

  ارداشکال ند
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 ـ اگر مردى نداند یا فراموش کند که انگشترى یا لباس از طال است یا شک داشته 838مسأله 
  ش صحیح استباشد وبا آن نماز بخواند نماز

لباس مرد نمازگزار باید ابریشم خالص نباشد ودر غیر نماز هم :  ـ شرط ششم839مسأله 
اتر نیست مثل عرقچین وبند شلوار اگر پوشیدن آن براى مرد حرام است بلى نماز در چیزهایى که س

  ابریشم خالص باشد مانعى ندارد

 ـ اگر آستر تمام لباس یا آستر مقدارى از آن ابریشم خالص باشد پوشیدن آن براى 840مسأله 
  مرد حرام ونماز در آن باطل است

ماز نچیز دیگر پوشیدن آن در داند از ابریشم خالص است یا   ـ لباسى را که نمى841مسأله 
  وغیر نماز اشکال ندارد ونماز با او هم صحیح است

 ـ دستمال ابریشمى ومانند آن اگر در جیب مرد باشد اشکال ندارد ونماز را باطل 842مسأله 
  کند نمى

   ـ پوشیدن لباس ابریشمى براى زن، در نماز وغیر نماز اشکال ندارد843مسأله 

طالباف ولباسى که از مردار تهیه شده در  ـ پوشیدن لباس غصبى وابریشمى خالص و844مسأله 
دیگرى غیر از اینها ندارد، لباس حال ناچارى مانعى ندارد ونیز کسى که ناچار است لباس بپوشد و

  تواند با این لباسها نماز بخواند در صورتى که ناچارى در تمام وقت باشد مى

یست لباس بپوشد، باید به  ـ اگر غیر از لباس غصبى، لباس دیگرى ندارد وناچار ن845مسأله 
دستورى که براى برهنگان گفته شد نماز بخواند، واگر غیر لباسى که از مردار تهیه شده لباس 
دیگرى ندارد وناچار نیست لباس بپوشد مخیر است بین آنکه با آن لباس نماز بخواند ویا به 

  از بخوانددستورى که براى برهنگان گفته شد نم

ز لباسى که از حیوان حرام گوشت تهیه شده لباس دیگرى ندارد چنانچه  ـ اگر غیر ا846مسأله 
تواند با همان لباس نماز بخواند واگر ناچار نباشد، باید به  در پوشیدن لباس ناچار باشد، مى

  دستورى که براى برهنگان گفته شد نماز را بجا آورد ویا با همان لباس بخواند

ریشمى خالص یا طالباف لباس دیگرى نداشته باشد  ـ اگر مرد غیر از لباس اب847مسأله 
  نماز بخواندرى که براى برهنگان گفته شد چنانچه در پوشیدن لباس ناچار نباشد، باید به دستو

 ـ اگر چیزى ندارد که در نماز عورت خود را با آن بپوشاند، واجب است اگر چه به 848مسأله 
 تهیه آن بقدرى پول الزم دارد که نسبت به دارایى او کرایه یا خریدارى باشد، تهیه نماید، ولى اگر

زیاد است، یا طوریست که اگر پول را به مصرف لباس برساند، به حال او ضرر دارد، باید به 
  دستورى که براى برهنگان گفته شد نماز بخواند
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ول قب لباس به او ببخشد یا عاریه دهد، چنانچه  ـ کسى که لباس ندارد اگر دیگرى849مسأله 
کردن آن براى او مشقت نداشته باشد، باید قبول کند بلکه اگر عاریه کردن یا طلب بخشش براى او 

  سخت نیست، باید از کسى که لباس دارد، طلب بخشش یا عاریه نماید

خواهد آن را   ـ پوشیدن لباسى که پارچه یا رنگ یا دوخت آن براى کسى که مى850مسأله 
 اهل علم لباس نظامى بپوشد در صورتى که موجب هتک حرمت بپوشد معلوم نیست، مثل آنکه

  نباشد حرام نیست واگر با آن لباس نماز بخواند اشکال ندارد

 ـ پوشیدن مرد لباس زنانه وزن لباس مردانه، حرام نیست وبا آن لباس نماز خواندن 851مسأله 
  اشکال ندارد

نه باشد ولحاف یا تشک او نجس یا  ـ کسى که باید خوابیده نماز بخواند اگر بره852مسأله 
توان آن را به روى خود بکشد ونماز بخواند واگر لحاف او اجزاء حیوان  ابریشم خالص باشد مى

  حرام گوشت باشد نماز باطل است

  مواردى که الزم نیست بدن ولباس نمازگزار پاک باشد

یا لباس نمازگزار نجس شود، اگر بدن   ـ در سه صورت که تفصیل آنها بعدا گفته مى853مسأله 
اول آنکه به واسطه زخم یا جراحت یا دملى که در بدن او است، لباس : باشد، نماز او صحیح است

که تقریبا به (دوم آنکه بدن یا لباس او به مقدار کمتر از درهم . یا بدنش به خون آلوده شده باشد
باشد با بدن یا لباس نجس نماز سوم آنکه ناچار . به خون آلوده باشد) شود اندازه یک اشرفى مى

اول آنکه لباس : بخواند، ودر دو صورت اگر فقط لباس نمازگزار نجس باشد، نماز او صحیح است
دوم آنکه لباس زنى که پرستار بچه است نجس . کوچک او مانند جوراب وعرقچین نجس باشد

  شود شده باشد واحکام این پنج صورت مفصال در مسائل بعد گفته مى

 ـ اگر در بدن یا لباس نمازگزار، خون زخم یا جراحت یا دمل باشد تا وقتى که زخم 854 مسأله
تواند با آن خون نماز بخواند وهمچنین است اگر چرکى که  جراحت یا دمل خوب نشده است، مى

  بدن یا لباس او باشداند ونجس شده، در  با خون بیرون آمده یا دوایى که روى زخم گذاشته

شود وشستن آن آسان است، در   اگر خون بریدگى وزخمى که به زودى خوب مى ـ 855مسأله 
  بدن یا لباس نمازگزار باشد، نماز او صحیح است

 ـ اگر جایى از بدن یا لباس که با زخم فاصله دارد، به رطوبت زخم نجس شود ، 856مسأله 
 به رطوبت زخم آلوده جایز نیست با آن نماز بخواند ولى اگر مقدارى از بدن یا لباس که معموال

  نداردشود، به رطوبت آن نجس شود، نماز خواندن با آن مانعى  مى
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 ـ اگر از زخمى که توى دهان وبینى ومانند اینها است، خونى به بدن یا لباس برسد، 857مسأله 
احتیاط واجب آن است که با آن نماز نخواند وهمچنین است خون بواسیر در صورتى که 

  شود نماز خواند هاى آن بیرون است، مى   نباشد، ولى با خون بواسیرى که دانههایش بیرون  دانه

 ـ کسى که بدنش زخم است، اگر در بدن یا لباس خود خونى ببیند ونداند از زخم 858مسأله 
  است یا خون دیگر، باید با آن نماز نخواند

ک زخم حساب  ـ اگر چند زخم در بدن باشد وبه طورى نزدیک هم باشند که ی859مسأله 
شوند تا وقتى همه خوب نشده اند، نماز خواندن با خون آنها اشکال ندارد ولى اگر بقدرى از هم 
دور باشند که هر کدام یک زخم حساب شود هر کدام که خوب شد، باید براى نماز بدن ولباس را 

  از خون آن آب بکشد

افر، یا مردار، یا حیوان  ـ اگر سر سوزنى خون حیض، یا خون سگ یا خوک، یا ک860مسأله 
بنابر احتیاط خون ام گوشت در بدن، یا لباس نمازگزار باشد نماز او باطل است وهمچنین است حر

نفاس واستحاضه، ولى خونهاى دیگر مثل خون بدن انسان یا خون حیوان حالل گوشت اگر چه در 
تقریبا به اندازه یک که (چند جاى بدن ولباس باشد در صورتى که روى هم کمتر از درهم باشد 

  نماز خواندن با آن اشکال ندارد) شود اشرفى مى

آستر بریزد وبه پشت آن برسد، یک خون حساب   ـ خونى که به لباس نازک بى861مسأله 
پس اگر خونى که د، باید هر کدام را جدا حساب نمود، شود ولى اگر پشت آن، جدا خونى شو مى

ز درهم باشد نماز با آن صحیح واگر بیشتر باشد، نماز با در پشت وروى لباس است رویهم کمتر ا
  آن باطل است

 ـ اگر خون روى لباسى که آستر دارد بریزد وبه آستر آن برسد ویا به آستر بریزد 862مسأله 
وروى لباس خونى شود، باید هر کدام را جدا حساب نمود پس اگر خون روى لباس وآستر، کمتر 

  صحیح واگر بیشتر باشد، نماز با آن باطل استاز درهم باشد، نماز با آن 

 ـ اگر خون بدن یا لباس کمتر از درهم باشد ورطوبتى به آن برسد در صورتى که 863مسأله 
خون ورطوبتى که به آن رسیده به اندازه درهم یا بیشتر شود واطراف را آلوده کند، نماز با آن باطل 

ورطوبت اطراف را هم آلوده نکند، یعنى تعدى از است، واگر رطوبت وخون به اندازه درهم نشود 
محل خون نکند نماز خواندن با آن اشکال ندارد، واگر رطوبت تعدى از محل خون بکند نماز باطل 

  است

اگر چه ه خون نجس شود،  ـ اگر بدن یا لباس خونى نشود ولى به واسطه رسیدن ب864مسأله 
  ود با آن نماز خواندش  مقدارى که نجس شده کمتر از درهم باشد، نمى
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 ـ اگر خونى که در بدن یا لباس است کمتر از درهم باشد ونجاست دیگرى به آن 865مسأله 
  برسد، مثال یک قطره بول روى آن بریزد، نماز خواندن با آن جایز نیست

داند که خونى که در لباس یا بدن او است کمتر از درهم است ولى احتمال    ـ اگر مى866مسأله 
   از خونهایى باشد که نماز با آنها باطل است، جائز است با آن خون نماز بخوانددهد که

شود با آنها عورت   ـ اگر لباسهاى کوچک نمازگزار مثل عرقچین وجوراب که نمى867مسأله 
را پوشانید نجس باشد، چنانچه از مردار وحیوان حرام گوشت درست نشده باشد نماز با آنها 

   انگشترى نجس نماز بخواند اشکال نداردصحیح است ونیز اگر با

 ـ اگر چیز نجس مانند دستمال وکلید وچاقوى نجس همراه نمازگزار باشد ونماز 868مسأله 
  بخواند نمازش صحیح است

دیگرى شتر از یک لباس ندارد، چنانچه نتواند لباس  ـ زنى که پرستار بچه است وبی869مسأله 
روزى یک مرتبه لباس خود را آب بکشد، اگر چه  د، هرگاه شبانهبخرد، یا کرایه کند ویا عاریه نمای

تواند با آن لباس نماز بخواند، ونیز اگر بیشتر از  تا روز دیگر لباسش به بول بچه نجس شود، مى
روزى یک مرتبه همه آنها را   یک لباس دارد ولى ناچار است که همه آنها را بپوشاند، چنانچه شبانه

  آب بکشد کافى است

  هایى که در لباس نمازگزار مستحب استچیز

تحت  ـ چند چیز در لباس نمازگزار مستحب است که از آن جمله است عمامه با 870مسأله 
الحنک، پوشیدن عبا ولباس سفید، وپاکیزه ترین لباسها، واستعمال بوى خوش، ودست کردن 

  انگشترى عقیق

  چیزهایى که در لباس نمازگزار مکروه است

پوشیدن لباس سیاه : ند چیز در لباس نمازگزار مکروه است واز آن جمله است ـ چ871مسأله 
کند، ولباسى که نقش  وچرک وتنگ، ولباس شرابخوار، ولباس کسى که از نجاست پرهیز نمى

نقش صورت دارد مکروه هاى لباس ودست کردن انگشترى که   باز بودن تکمهصورت دارد، ونیز 
  است

  مکان نمازگزار

  شرط اول آنکه مباح باشد: ر چند شرط داردمکان نمازگزا

خواند اگر چه روى فرش وتخت ومانند اینها    ـ کسى که در ملک غصبى نماز مى872مسأله 
گذارد غصبى باشد نماز او باطل است   باشد چنانچه جائى که پیشانى را در حال سجود بر آن مى

نماز خواندن در زیر سقف واال نماز صحیح است، واین تفصیل در مسائل بعد جارى است، و
  غصبى وخیمه غصبى مانعى ندارد
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 ـ نماز خواندن در ملکى که منفعت آن مال دیگرى است، بدون اجازه کسى که 873مسأله 
اى اگر صاحبخانه یا دیگرى بدون  باشد باطل است، مثال در خانه اجاره منفعت ملک، مال او مى

اند، نمازش باطل است، وهمچنین است اگر در اجازه کسى که آن خانه را اجاره کرده نماز بخو
ملکى که دیگرى در آن حقى دارد نماز بخواند، مثال اگر میت وصیت کرده باشد که ثلث مال او را 

  شود در ملک او نماز خواند نمىقتى ثلث را جدا نکنند ، به مصرفى برسانند، تا و

صب کند ودر آنجا نماز  ـ کسى که در مسجد نشسته، اگر دیگرى جاى او را غ874مسأله 
  بخواند نمازش صحیح است

داند غصبى است، نماز بخواند وبعد از نماز بفهمد، یا در    ـ اگر در جایى که نمى875مسأله 
جایى که غصبى بودن آن را فراموش کرده نماز بخواند وبعد از نماز یادش بیاید، نماز او صحیح 

  است

است، ودر ى نداند که در جاى غصبى نماز باطل ى است، ول ـ اگر بداند جایى غصب876مسأله 
  باشد واال صحیح است آنجا نماز بخواند چنانچه معذور از ندانستن نباشد نماز او باطل مى

 ـ کسى که ناچار است نماز را سواره بخواند، چنانچه حیوان سوارى یا زین یا نعل 877مسأله 
  آن غصبى باشد نماز او باطل است

 در ملکى با دیگرى شریک است اگر سهم او جدا نباشد، بدون اجازه  ـ کسى که878مسأله 
  تواند در آن ملک تصرف کند ونماز بخواند شریکش نمى

 ـ اگر با عین پولى که خمس وزکوۀ آن را نداده ملکى بخرد، تصرف او در آن ملک 879مسأله 
مس یا زکاۀ را بدهد، در آن باطل است چنانچه بنا نداشته باشد از اموال دیگر خ(حرام ونمازش 

  واال جائز ونماز صحیح است

 ـ اگر صاحب ملک به زبان، اجازه نماز خواندن بدهد وانسان بداند که قلبا راضى 880مسأله 
نیست نماز خواندن در ملک او باطل است، واگر اجازه ندهد وانسان یقین کند که قلبا راضى است 

  صحیح استنماز 

 که خمس یا زکوۀ بدهکار است حرام ونماز در آن باطل  ـ تصرف در ملک میتى881مسأله 
است، ولى اگر بدهى او را بدهند یا ضامن شوند که اداء نمایند، تصرف ونماز در ملک او اشکال 

  ندارد

 ـ تصرف در ملک میتى که به مردم بدهکار است، حرام ونماز در آن باطل است، 882مسأله 
ردازند، یا اینکه طلبکارها ووصى میت یا طلبکارها وحاکم ولى اگر ضامن شوند که قرضهاى او را بپ

  لک او مانعى نداردشرع اجازه بدهند، تصرف ونماز در م
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 ـ اگر میت قرض نداشته باشد، ولى بعضى از ورثه او صغیر یا دیوانه یا غائب باشند، 883مسأله 
  تصرف در ملک او حرام ونماز در آن باطل است

ر مسافرخانه وحمام ومانند اینها که براى واردین آماده است اشکال  ـ نماز خواندن د884مسأله 
شود نماز خواند که مالک آن اجازه بدهد، یا   ندارد، ولى در غیر این قبیل جاها، در صورتى مى

حرفى بزند که معلوم شود، براى نماز خواندن اذن داده است، مثل اینکه به کسى اجازه دهد در 
  شود براى نماز خواندن هم اذن داده است که از اینها فهمیده مىملک او بنشیند وبخوابد، 

 ـ در زمین بسیار وسیعى که براى بیشتر مردم مشکل است موقع نماز از آنجا به جاى 885مسأله 
  شود نماز خواند اجازه مالک مى دیگرى بروند، بى

 یا جهت دیگر حرکت باشد، واگر به واسطه تنگى وقت   ـ مکان نمازگزار باید بى886مسأله 
قدرى که ممکن خواند، به ناچار باشد در جایى که حرکت دارد، مانند اتومبیل وکشتى وترن نماز ب

است باید در حال حرکت چیزى نخواند، واگر آنها از قبله به طرف دیگر حرکت کنند، بطرف قبله 
  برگردد

  اند مانعى ندارد ایستاده ـ نماز خواندن در اتومبیل وکشتى وترن ومانند اینها وقتى 887مسأله 

  .حرکت ماند، نماز باطل است  شود بى  ـ روى خرمن گندم وجو ومانند اینها که نمى888مسأله 

  شرط سوم، آنکه جاى پیشانى نمازگزار پاک باشد

 ـ چنانچه مکان نمازگزار غیر از محل سجده نجس باشد مانعى ندارد ولى مشروط 889مسأله 
  .که بدن یا لباس نجس شودبه آنکه رطوبت نداشته باشد 

شرط چهارم آنکه جاى پیشانى نمازگزار از جاى زانوها وسر انگشتان پاى او بیش از چهار 
  .شود  تر یا بلندتر نباشد وتفضیل این مسأله در احکام سجده بیان مى انگشت بسته پست

 یا به شرط پنجم ـ آنکه در جایى که سقف آن کوتاه است ونمى توان در آنجا راست بایستد،
در چنین ى کوچک است که جاى رکوع وسجود ندارد، نماز نخواند واگر ناچار شود که ا اندازه

فقهاء چند شرط . جایى نماز بخواند، باید بقدرى که ممکن است قیام ورکوع وسجود در آنجا آورد
فصیل آنها دانند وبه نظر اینجانب تمام نیست ونماز با نبودن آنها صحیح است، وت دیگر را معتبر مى

  کنیم را در ضمن چند مسأله بیان مى

 ـ در جایى که به واسطه احتمال باد وباران وزیادى جمعیت ومانند اینها اطمینان 890مسأله 
  استاند نماز بخواند وچنانچه نماز بخواند صحیح تو ندارد که بتواند نماز را تمام کند مى

مثال زیر سقفى که نزدیک است خراب شود  ـ در جایى که ماندن در آنجا حرام است 891مسأله 
  چنانچه نماز بخواند صحیح است
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 ـ جائز است جلوتر از قبر پیغمبر صلى اهللا علیه وآله وامام علیه السالم نماز بخواند 892مسأله 
در صورتى که موجب هتک حرمت نشود ـ بلى مکروه است وبراى رفع کراهت چنانچه چیزى 

شریف وضریح ست، ولى فاصله شدن صندوق ر باشد کافى امانند دیوار بین او وقبر مطه
  اى که روى آن افتاده کافى نیست وپارچه

 ـ روى چیزى که ایستادن ونشستن روى آن حرام است مثل فرشى که اسم خدا بر 893مسأله 
  آن نوشته شده چنانچه نماز بخواند ولو معصیت کرده ولى نمازش صحیح است

بتر از مرد بایستد وجاى سجده او از جاى ایستادن مرد کمى  ـ واجب نیست زن عق894مسأله 
  عقبتر باشد، بلى مساوى ایستادن زن با مرد، یا جلوتر ایستادن او مکروه است

یا بین  ـ اگر بین مرد وزن، دیوار یا پرده، یا چیز دیگرى باشد که یکدیگر را نبینند، 895مسأله 
د، فاصله باشد چنانچه زن برابر مرد یا جلوتر از او باشد شو آنان اقال ده ذراع که تقریبا پنج ذرع مى

نماز هیچ کدام اشکال ندارد ومکروه نیست، وهمچنین است اگر مکان یکى از آنان بقدرى بلند 
  باشد که نگویند زن جلوتر از مرد یا برابر او ایستاده است

تواند وارد    هم نمى ـ بودن مرد وزن نامحرم در جایى که کسى در آنجا نیست وکسى896مسأله 
   حرام نیست ونمازشان صحیح استشود،

کنند صحیح است ولى گوش    ـ نماز خواندن در جایى که تار ومانند آن استعمال مى897مسأله 
  دادن واستعمال آن حرام است

 ـ خواندن نماز مستحب در خانه کعبه وبر بام آن اشکال ندارد بلکه مستحب است 898مسأله 
  ابل هر رکنى دو رکعت نماز بخواننددر داخل خانه مق

  بلى نماز فریضه خواندن در خانه کعبه مکروه است

  جاهایى که نماز خواندن در آنها مستحب است

 ـ در شرع مقدس اسالم بسیار سفارش شده است، که نماز را در مسجد بخوانند 899مسأله 
لى اهللا علیه وآله وبعد وبهتر از همه مسجدها مسجد الحرام است وبعد از آن مسجد پیغمبر ص

مسجد کوفه وبعد از آن مسجد بیت المقدس وبعد از مسجد بیت المقدس، مسجد جامع هر شهر 
  وبعد از آن مسجد محله وبعد از مسجد محله، مسجد بازار است

 ـ براى زنها نماز خواندن در خانه، بلکه در صندوقخانه واطاق عقب بهتر است، ولى 900مسأله 
  معلوم نیستمال خود را از نامحرم حفظ کنند، بهتر بودن نماز خواندن در خانه اگر بتوانند کا

 ـ نماز در حرم امامان علیهم السالم مستحب بلکه بهتر از مسجد است و نماز در 901مسأله 
  حرم مطهر حضرت امیر المؤمنین علیه السالم برابر دویست هزار نماز است
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در مسجدى که نمازگزار ندارد، مستحب است،  ـ زیاد رفتن به مسجد ورفتن 902مسأله 
  وهمسایه مسجد اگر عذرى نداشته باشد، مکروه است در غیر مسجد نماز بخواند

ودر کارها شود غذا نخورد   ـ مستحب است انسان با کسى که در مسجد حاضر نمى 903مسأله 
  با او مشورت نکند وهمسایه او نشود واز او زن نگیرد وبه او زن ندهد

  ى که نماز خواندن در آنها مکروه استجاهای

حمام، زمین نمکزار، :  ـ نماز خواندن در چند جا مکروه است واز آن جمله است904مسأله 
کنند  مقابل انسان، مقابل درى که باز است، در جاده وخیابان و کوچه اگر براى کسانى که عبور مى

آتش وچراغ، در آشپزخانه مقابل  زحمت نباشد وچنانچه زحمت باشد حرام ولى نماز صحیح است،
اى که محل بول باشد، روبروى عکس ومجسمه  وهر جا که کوره آتش باشد، مقابل چاه وچاله

چیزى که روح دارد، مگر آنکه روى آن پرده بکشند، در اطاقى که جنب در آن باشد، در جایى که 
   دو قبر، در قبرستانعکس باشد اگر چه روبروى نمازگزار نباشد، مقابل قبر، روى قبر، بین

خواند، یا کسى روبروى او است مستحب    ـ کسى که در محل عبور مردم نماز مى905مسأله 
  احکام مسجدیا ریسمانى هم باشد کافى است است جلوى خود چیزى بگذرد واگر چوب 

 ـ نجس کردن زمین وسقف وبام وطرف داخل دیوار مسجد حرام است، وهر کس 906مسأله 
 شده است باید فورا نجاست آن را برطرف کند واحتیاط واجب آن است که طرف بفهمد که نجس

  بیرون دیوار مسجد را هم نجس نکنند و اگر نجس شود نجاستش را برطرف نمایند

 ـ اگر نتواند مسجد را تطهیر نماید، یا کمک الزم داشته باشد و پیدا نکند، تطهیر 907مسأله 
کند اطالع تواند تطهیر  احتیاط واجب، باید به کسى که مىاو واجب نیست ولى بنا بر مسجد بر 

  دهد در صورتى که نجاست موجب هتک باشد

 ـ اگر جایى از مسجد نجس شود که تطهیر آن بدون کندن یا خراب کردن ممکن 908مسأله 
نیست، باید آنجا را بکنند یا خراب نمایند به شرطى که خرابى جزیى باشد ومضر به وقف نباشد 

خراب کردن جایز نیست وپر کردن جایى که کنده اند، وساختن جایى که خراب کرده اند، واال 
ممکن باشد، باید بعد از  صورتى که واجب نیست ولى اگر چیزى مانند آجر مسجد نجس شود، در

  آب کشیدن، به جاى اولش بگذارند

 یا بطورى خراب  ـ اگر مسجدى را غصب کنند وبه جاى آن خانه ومانند آن بسازند،909مسأله 
  شود که نماز خواندن در آن ممکن نباشد، نجس کردن آن حرام وتطهیر آن واجب نیست

 ـ نجس کردن حرم امامان علیهم السالم حرام است، چنانچه اهانت باشد و اگر یکى 910مسأله 
  احترامى باشد، تطهیر آن واجب است  از آنها نجس شود، چنانچه نجس ماندن آن بى

  اگر حصیر مسجد نجس شود، الزم نیست آن را آب بکشند ـ 911مسأله 
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احترامى به مسجد باشد حرام است،   ـ بردن عین نجس مانند خون در مسجد اگر بى912مسأله 
  وهمچنین بردن چیزى که نجس شده، در صورتى حرام است که بى احترامى به مسجد باشد

فرش کنند و سیاهى بکوبند واسباب خوانى چادر بزنند و  ـ اگر مسجد را براى روضه913مسأله 
خواندن نشود اشکال مانع نماز چاى در آن ببرند، در صورتى که این کارها به مسجد ضرر نرساند و

  ندارد

 ـ مسجد را به طال زینت کردن حرام نیست، وهمچنین نقاشى صورت چیزهایى که 914مسأله 
  است ترک شودمثل انسان وحیوان روح دارد، در مسجد حرام نیست ولى بهتر 

  توانند آن را بفروشند، یا داخل ملک وجاده نمایند   ـ اگر مسجد خراب هم شود نمى915مسأله 

شود،  ـ فروختن در وپنجره وچیزهاى دیگر مسجد حرام است، واگر مسجد خراب 916مسأله 
 باید در مسجد دیگرباید اینها را صرف تعمیر همان مسجد کنند وچنانچه بدرد آن مسجد نخورد 

توانند آن را بفروشند وپول آن را، اگر  مصرف شود ولى اگر بدرد مسجدهاى دیگر هم نخورد، مى
  ممکن است، صرف تعمیر همان مسجد وگرنه صرف تعمیر مسجد دیگر نمایند

باشد مستحب است واگر   ـ ساختن مسجد وتعمیر مسجدى که نزدیک به خرابى مى917مسأله 
 بسازند بلکه توانند آن را خراب کنند ودوباره  ن نباشد، مىبقدرى خراب شود که تعمیر آن ممک

  بزرگتر بسازندتوانند مسجدى را که خراب نشده، براى احتیاج مردم خراب کنند  مى

خواهد    ـ تمیز کردن مسجد وروشن کردن چراغ آن مستحب است وکسى که مى918مسأله 
قیمتى بپوشد، وته کفش خود را مسجد برود، مستحب است خود را خوشبو کند، ولباس پاکیزه و 

وارسى کند که نجاستى به آن نباشد، وموقع داخل شدن به مسجد، اول پاى راست وموقع بیرون 
ه مسجد آید واز همه آمدن، اول پاى چپ را بگذارد، وهمچنین مستحب است از همه زودتر ب

  دیرتر از مسجد بیرون رود

تحب است دو رکعت نماز بقصد تحیت شود، مس   ـ وقتى انسان وارد مسجد مى919مسأله 
  واحترام مسجد بخواند واگر نماز واجب یا مستحب دیگرى هم بخواند کافى است

 ـ خوابیدن در مسجد، اگر انسان ناچار نباشد وصحبت کردن راجع به کارهاى دنیا 920مسأله 
نى وخواندن شعرى که نصیحت ومانند آن نباشد مکروه است ونیز مکروه است آب دهان وبی

را بلند کند ولى بلند اى را طلب کند وصداى خود   دهواخالط سینه را در مسجد بیندازد وگمش
  کردن صدا براى اذان مانعى ندارد

 ـ راه دادن بچه ودیوانه به مسجد مکروه است، وکسى که پیاز وسیر ومانند اینها 921مسأله 
  . برودکند مکروه است به مسجد خورده که بوى دهانش مردم را اذیت مى

  اذان واقامه
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 ـ براى مرد وزن مستحب است پیش از نمازهاى واجب یومیه اذان واقامه بگویند، 922مسأله 
از نمازهاى ترک شود ولى پیش پس سزاوار نیست . وبراى مرد زیاد تأکید شده خصوصا اقامه

  واجب غیر یومیه مثل نماز آیات، در جماعت مستحب است سه مرتبه بگویند الصلوۀ

آید، یا پیش از آنکه بند نافش بیفتد،    ـ مستحب است در روز اولى که بچه بدنیا مى923ه مسأل
  در گوش راست او اذان ودر گوش چپش اقامه بگویند

اهللا اکبر چهار مرتبه اشهد ان ال اله اال اهللا، اشهد ان محمدا :  ـ اذان هیجده جمله است924مسأله 
اله اال اهللا هر یک  ، اهللا اکبر، ال الح، حى على خیر العملرسول اهللا، حى على الصلوۀ، حى على الف

دو مرتبه، واقامه هفده جمله است یعنى دو مرتبه اهللا اکبر از اول اذان ویک مرتبه ال اله اال اهللا از 
  شود و بعد از گفتن حى على خیر العمل باید دو مرتبه قد قامت الصلوۀ اضافه نمود  آخر آن کم مى

حب است گفتن اشهد ان امیر المؤمنین علیا ولى اهللا یا اشهد ان علیا امیر  ـ مست925مسأله 
ین ازمنه این المؤمنین وولى اهللا در اذان واقامه، بعد از اشهد ان محمدا رسول اهللا، بلکه چون در ا

  را داده اند، ترک نشود باشد وبعضى از فقهاء احتمال وجوب آن   جمله جزء شعائر مذهب تشیع مى

  ان واقامهترجمه اذ

 ـ اهللا اکبر یعنى خدایتعالى بزرگتر از آن است که او را وصف کنند اشهد ان ال اله اال 926مسأله 
دهم که غیر خدایى که یکتا وبى همتا است خداى دیگرى سزاوار پرستش  اهللا یعنى شهادت مى

ى اهللا هللا صلدهم که حضرت محمد بن عبد ا نیست اشهد ان محمدا رسول اهللا یعنى شهادت مى
 اشهد ان امیر المؤمنین علیا ولى اهللا، یعنى شهادت میدهم که علیه وآله پیغمبر وفرستاده خداست

امیر المؤمنین حضرت على علیه الصلوۀ والسالم ولى خدا بر همه خلق است، حى على الصلوۀ 
عنى یعنى بشتاب براى نماز ، حى على الفالح یعنى بشتاب براى رستگارى حى على خیر العمل ی

بشتاب براى بهترین کارها که نماز است قد قامت الصلوۀ یعنى به تحقیق نماز برپا شد ال اله اال اهللا، 
  یعنى خدایى سزاوار پرستش نیست مگر خدایى که یکتا وبى همتا است

هاى اذان واقامه باید خیلى فاصله نشود واگر بین آنها بیشتر از معمول    ـ بین جمله927مسأله 
  ازد، باید دوباره آن را از سر بگیردفاصله بیند

 ـ اگر در اذان واقامه صدا را در گلو بیندازد چنانچه غنا شود، یعنى بطور آوازه 928مسأله 
خوانى که در مجالس لهو وبازیگرى معمول است، اذان واقامه را بگوید، حرام است واگر غنا نشود 

  محذورى ندارد

 دوم نماز عصر روز .اول نماز عصر روز جمعه: شود  ـ در پنج نماز اذان ساقط مى929مسأله 
سوم نماز عشاء شب عید قربان، براى کسى که در مشعر الحرام . عرفه که روز نهم ذیحجه است

تواند از بیرون  چهارم نماز عصر وعشاء زن مستحاضه، پنجم نماز عصر وعشاء کسى که نمى. باشد
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شود، که با نماز قبلى  ز در صورتى اذان ساقط مىآمدن بول وغائط خوددارى کند، ودر این پنج نما
فاصله شدن نافله وتعقیب ضرر ندارد، بلکه در د، ولى هیچ فاصله نشود، یا فاصله کمى بین آنها باش

  جمیع مواردى که جمع راجح است این حکم در صورت جمع ثابت است

ا آن جماعت نماز  ـ اگر براى نماز جماعتى اذان واقامه گفته باشند کسى که ب930مسأله 
  خواند، نباید براى خود اذان واقامه بگوید مى

 ـ اگر براى خواندن نماز جماعت به مسجد رود وببیند جماعت تمام شده، تا وقتى 931مسأله 
  که صفها بهم نخورده وجمعیت متفرق نشده براى نماز خود، اذان واقامه نگوید

تند، یا نماز آنان تازه تمام شده وصفها بهم اى مشغول نماز جماع   ـ در جایى که عده932مسأله 
شود نماز بخواند، با پنج  نخورده است، اگر انسان بخواهد فرادى یا با جماعت دیگرى که برپا مى

دوم آنکه . اول آنکه براى آن نماز، اذان واقامه گفته باشند: شود  شرط اذان واقامه از او ساقط مى
ز او ونماز جماعت در یک مکان باشد، پس اگر نماز سوم آنکه نما. نماز جماعت باطل نباشد

نماز بخواند، مستحب است اذان واقامه م مسجد جماعت، داخل مسجد باشد واو بخواهد در با
پنجم آنکه وقت نماز او ونماز جماعت . چهارم آنکه نماز او ونماز جماعت هر دو اداء باشد. بگوید

 نماز عصر بخوانند، یا نمازى که به جماعت خوانده مشترک باشد، مثال هر دو نماز ظهر، یا هر دو
شود، نماز ظهر باشد واو نماز عصر بخواند، یا او نماز ظهر بخواند ونماز جماعت نماز عصر  مى

  باشد، ومعتبر نیست نماز جماعت در مسجد باشد

ى ولاند یا نه اذان واقامه از او ساقط است  ده ـ اگر شک کند که جمعیت متفرق ش933مسأله 
  اگر در یکى از پنج شرط شک کند مستحب است اذان واقامه بگوید

شنود   شنود مستحب است هر قسمتى را که مى  ـ کسى که اذان واقامه دیگرى را مى934مسأله 
  بگوید

 ـ کسى که اذان واقامه دیگرى را شنیده، در صورتى که بین آن اذان واقامه ونمازى 935مسأله 
  تواند براى نماز خود اذان واقامه نگوید  شده باشد، مىخواند، زیاد فاصله ن  که مى

قصد لذت شود واگر   ن زن را با قصد لذت بشنود، اذان از او ساقط نمى ـ اگر مرد اذا936مسأله 
  شود نداشته باشد ساقط مى

 ـ اذان واقامه نماز جماعت را الزم نیست مرد بگوید، بلکه اگر زن هم اذان واقامه 937مسأله 
  یستبگوید کاف

   ـ اقامه باید بعد از اذان گفته شود واگر قبل از اذان بگویند صحیح نیست938مسأله 

 ـ اگر کلمات اذان واقامه را بدون ترتیب بگوید، مثال حى على الفالح را پیش از حى 939مسأله 
  از جایى که ترتیب بهم خورده، دوباره بگویدعلى الصالۀ بگوید، باید 
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ان واقامه فاصله ندهد واگر بین آنها بقدرى فاصله دهد که اذانى را که  ـ باید بین اذ940مسأله 
گفته اذان این اقامه حساب نشود، مستحب است دوباره اذان واقامه را بگوید ونیز اگر بین اذان 
واقامه ونماز بقدرى فاصله دهد که اذان واقامه آن نماز حساب نشود، مستحب است دوباره براى آن 

  مه بگویدنماز، اذان واقا

بجاى بگوید یا  ـ اذان واقامه باید به عربى صحیح گفته شود، پس اگر به عربى غلط 941مسأله 
  حرفى حرف دیگر بگوید، یا مثال ترجمه آنها را به فارسى بگوید صحیح نیست

 ـ اذان واقامه باید بعد از داخل شدن وقت نماز گفته شود، واگر عمدا یا از روى 942مسأله 
  ش از وقت بگوید باطل استفراموشى پی

 ـ اگر پیش از گفتن اقامه شک کند که اذان گفته یا نه، اذان را بگوید، ولى اگر 943مسأله 
  مشغول اقامه شود وشک کند که اذان گفته یا نه، نباید اذان بگوید

پیش از ا اقامه پیش از آنکه قسمتى را بگوید شک کند که قسمت  ـ اگر در بین اذان ی944مسأله 
ن را گفته یا نه، باید قسمتى را که در گفتن آن شک کرده بگوید، ولى اگر در حال گفتن قسمتى از آ

  اذان یا اقامه شک کند که آنچه پیش از آن است گفته یا نه، گفتن آن الزم نیست

 ـ مستحب است انسان در موقع گفتن اذان رو به قبله بایستد، واحتیاط الزم آن است 945مسأله 
ها را ع گفتن شهادتین رو به قبله بایستد ونیز مستحب است با وضوء یا غسل باشد ودستکه در موق

هاى اذان کمى فاصله دهد، وبین آنها   وبین جملهبه گوش بگذارد وصدا را بلند نماید وبکشد
  حرف نزند

 ـ مستحب است بدن انسان در موقع گفتن اقامه آرام باشد وآن را از اذان آهسته تر 946مسأله 
دهد، بین  هاى اذان فاصله مى  اى که بین جمله هاى آن را بهم نچسباند ولى به اندازه  گوید وجملهب

  هاى اقامه فاصله ندهد  جمله

 ـ مستحب است بین اذان واقامه یک قدم بردارد، یا قدرى بنشیند، یا سجده کند ، یا 947مسأله 
ند، یا دو رکعت نماز بخواند، ولى ذکر بگوید، یا دعا بخواند، یا قدرى ساکت باشد، یا حرفى بز

حرف زدن بین اذان واقامه نماز صبح، ونماز خواندن بین اذان واقامه نماز مغرب مستحب نیست، 
  بلکه در نماز مغرب خصوص نشستن مختصر وشبیه آن مستحب است

کنند، عادل ووقت شناس    ـ مستحب است کسى را که براى گفتن اذان معین مى948مسأله 
  ند باشد واذان را در جاى بلند بگویدوصدایش بل

  ات نمازواجب
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سوم ـ تکبیرۀ ) ایستادن(اول ـ نیت دوم ـ قیام یعنى :  ـ واجبات نماز یازده چیز است949مسأله 
االحرام یعنى گفتن اهللا اکبر در اول نماز چهارم ـ رکوع پنجم ـ سجود ششم ـ قرائت هفتم ـ ذکر 

  ب یازدهم ـ مواالت یعنى پى در پى بودن اجزاء نمازهشتم ـ تشهد نهم ـ سالم دهم ـ ترتی

 ـ بعضى از واجبات نماز رکن است یعنى اگر انسان آن را بجا نیاورد، عمدا باشد یا 950مسأله 
شود، وبعضى دیگر رکن نیست، یعنى اگر عمدا کم یا زیاد شود، نماز باطل   اشتباها، نماز باطل مى

اول نیت دوم : شود ورکن نماز پنج چیز است ماز باطل نمىشود، وچنانچه اشتباها کم گردد، ن مى
تکبیرۀ االحرام سوم قیام در موقع گفتن تکبیرۀ االحرام، وقیام متصل به رکوع، یعنى ایستادن پیش از 

  رکوع چهارم رکوع پنجم دو سجده از یک رکعت

آورد د عالم بجا اون ـ انسان باید نماز را به نیت قربت، یعنى براى انجام فرمان خد951مسأله 
والزم نیست نیت را از قلب خود بگذراند یا مثال به زبان بگوید که چهار رکعت نماز ظهر 

  خوانم قربۀ الى اهللا مى

خوانم ومعین   ـ اگر در نماز ظهر یا در نماز عصر نیت کند که چهار رکعت نماز مى952مسأله 
مثال قضاى نماز ظهر بر او واجب نکند، ظهر است یا عصر، نماز او باطل است، ونیز کسى که 

است، اگر در وقت نماز ظهر بخواهد آن نماز قضاى یا نماز ظهر را بخواند، باید نمازى را که 
  در نیت معین کندخواند،  مى

 ـ انسان باید از اول تا آخر نماز به نیت خود باقى باشد، پس اگر در بین نماز بطورى 953مسأله 
  کنى ؟ نداند چه بگوید نمازش باطل است  مىغافل شود که اگر بپرسند چه 

 ـ انسان باید فقط براى انجام امر خداوند عالم نماز بخواند، پس کسى که ریا کند 954مسأله 
یعنى براى نشان دادن به مردم نماز بخواند، نمازش باطل است خواه فقط براى مردم باشد، یا خدا 

  ومردم هر دو را در نظر بگیرد

قسمت، قسمتى از نماز را هم براى غیر خدا بجا آورد، نماز باطل است چه آن  ـ اگر 955له مسأ
واجب باشد مثل حمد، چه مستحب باشد مانند قنوت، بلکه اگر تمام نماز را براى خدا بجا آورد 
ولى براى نشان دادن به مردم در جاى مخصوصى مثل مسجد، یا در وقت مخصوصى مثل اول 

  با جماعت نماز بخواند، نمازش باطل استوقت، یا بطرز مخصوصى، مثال 

  تکبیرۀ االحرام

نیست وباید ادى آن سهوا مبطل  ـ گفتن اهللا اکبر در اول نماز واجب ورکن است وزی956مسأله 
حروف اهللا وحروف اکبر ودو کلمه اهللا واکبر را پشت سر هم بگوید، ونیز باید این دو کلمه به 

لط بگوید یا مثال ترجمه آن را به فارسى بگوید صحیح عربى صحیح گفته شود، واگر به عربى غ
  نیست
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 ـ احتیاط واجب آن است که تکبیرۀ االحرام نماز را به چیزى که پیش از آن 957مسأله 
  خواند نچسباند  خواند، مثال به اقامه یا به دعایى که پیش از تکبیر مى مى

خواند ،   مى چیزى که بعد از آن که انسان اهللا اکبر را به ـ احتیاط واجب آن است 958مسأله 
  مثال به بسم اهللا الرحمن الرحیم نچسباند

 ـ موقع گفتن تکبیرۀ االحرام باید بدن آرام باشد واگر عمدا در حالى که بدنش 959مسأله 
  حرکت دارد، تکبیرۀ االحرام را بگوید باطل است

 خودش بشنود واگر به  ـ تکبیر وحمد وسوره وذکر ودعا را باید طورى بخواند که960مسأله 
عى شنود، باید طورى بگوید که اگر مان واسطه سنگینى یا کرى گوش یا سر و صداى زیاد نمى

  نباشد بشنود

تواند اهللا اکبر را درست بگوید،    ـ کسى که الل است یا زبان او مرضى دارد که نمى961مسأله 
، باید در قلب خود بگذراند وبراى تواند بگوید  تواند بگوید واگر هیچ نمى باید به هر طور که مى

  تواند حرکت دهد تکبیر با انگشت اشاره کند وزبانش را هم اگر مى

یا محسن قد اتاک المسئ وقد امرت :  ـ مستحب است بعد از تکبیر ششم بگوید962مسأله 
المحسن ان یتجاوز عن المسئ انت المحسن وانا المسئ بحق محمد وآل محمد صلى على محمد 

کنى، بنده گنه  اى خدایى که به بندگان احسان مى   و تجاوز عن قبیح ما تعلم منى یعنىوآل محمد
اى که نیکوکار از گناهکار بگذرد، تو نیکوکارى ومن گناهکار،   کار به در خانه تو آمده وتو امر کرده

به حق محمد وآل محمد صلى اهللا علیه وآله رحمت خود را بر محمد وآل محمد بفرست واز 
  دانى از من سر زده بگذر  ى که مىبدیهای

 ـ مستحب است موقع گفتن تکبیر اول نماز وتکبیرهاى بین نماز دستها را تا مقابل 963مسأله 
  وشها باال ببردگ

 ـ اگر شک کند که تکبیرۀ االحرام را گفته یا نه، چنانچه مشغول خواندن چیزى شده، 964مسأله 
   باید تکبیر را بگویدبه شک خود اعتنا نکند واگر چیزى نخوانده،

 ـ اگر بعد از گفتن تکبیرۀ االحرام شک کند که آن را صحیح گفته یا نه، چه مشغول 965مسأله 
خواندن چیزى شده باشد وچه آنکه چیزى نخوانده باشد الزم نیست تکبیر را بگوید ونمازش 

  صحیح است

  )ایستادن(قیام 

کن است وهمچنین قیام پیش از رکوع که آن  ـ قیام در موقع گفتن تکبیرۀ االحرام ر966مسأله 
گویند رکن است، ولى قیام در موقع خواندن حمد وسوره وقیام بعد از  را قیام متصل به رکوع مى

  رکوع رکن نیست واگر کسى آن را از روى فراموشى ترک کند، نمازش صحیح است
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تا یقین کند که در  ـ واجب است پیش از گفتن تکبیر وبعد از آن مقدارى بایستد 967مسأله 
  حال ایستادن تکبیر گفته است

رکوع اموش کند وبعد از حمد وسوره بنشیند ویادش بیاید که  ـ اگر رکوع را فر968مسأله 
نکرده، باید بایستد وبه رکوع رود واگر بدون اینکه بایستد بحال خمیدگى به رکوع برگردد، چون 

  طل استقیام متصل به رکوع را بجا نیاورده، نماز او با

 ـ موقعى که براى تکبیرۀ االحرام یا قرائت ایستاده است، باید بدن را حرکت ندهد 969مسأله 
  وبه طرفى خم نشود وبنا بر احتیاط به جایى تکیه نکند واگر از روى ناچارى باشد، اشکال ندارد

خم موقعى که ایستاده، از روى فراموشى بدن را حرکت دهد، یا به طرفى  ـ اگر 970مسأله 
  شود، یا به جایى تکیه کند اشکال ندارد

 ـ الزم نیست که در موقع ایستادن هر دو پا روى زمین باشد واگر یک پا روى زمین 971مسأله 
وپاى دیگر را باال نگهدارد اشکال ندارد، ونیز الزم نیست سنگینى بدن روى هر دو پا باشد واگر 

م نیست تمام کف پا روى زمین باشد واگر با روى یک پا هم باشد نماز صحیح است، وهمچنین الز
  سر انگشتان پا بایستد اشکال ندارد

تواند درست بایستد، اگر پاها را خیلى گشاد بگذارد که صدق قیام بر   ـ کسى که مى972مسأله 
  آن نکند نمازش باطل است

 بدنش  ـ موقعى که انسان در نماز مشغول خواندن چیزى از اذکار واجب است باید973مسأله 
خواهد کمى جلو یا عقب رود، یا کمى بدن را به طرف راست یا چپ  آرام باشد ودر موقعى که مى

  حرکت دهد، باید چیزى نگوید وبحول اهللا

 ـ اگر در حال حرکت بدن ذکر مستحبى بگوید مثال موقع سر برداشتن از رکوع سمع 974مسأله 
 وقوته اقوم واقعد را باید در حال اهللا لمن حمده بگوید نمازش صحیح است واما بحول اهللا

  برخاستن بگوید

   ـ حرکت دادن دست وانگشتان در موقع خواندن حمد، اشکال ندارد975مسأله 

اختیار بقدرى حرکت کند که از    ـ اگر موقع خواندن حمد، یا خواندن تسبیحات بى976مسأله 
رام گرفتن بدن، آنچه را در حال حال آرام بودن بدن خارج شود، احتیاط واجب آن است که بعد از آ

  حرکت خوانده دوباره بخواند

 ـ اگر در بین نماز از ایستادن عاجز شود، باید بنشیند واگر از نشستن هم عاجز شود، 977مسأله 
  باید بخوابد، ولى تا بدنش آرام نگرفته باید چیزى نخواند

نشیند مثال کسى که در موقع تواند ایستاده نماز بخواند، نباید ب  ـ تا انسان مى978مسأله 
کند، یا مجبور است پاها را بیشتر از معمول گشاد بگذارد ولى صدق   ایستادن، بدنش حرکت مى
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قیام بکند یا مجبور است به چیزى تکیه دهد یا بدنش را کج کند یا خم شود باید ایستاده نماز 
  ونشسته نماز بخواندست بنشیند واند واگر به هیچ قسم حتى مثل رکوع هم نتواند بایستد، باید رابخ

تواند بنشیند نباید خوابیده نماز بخواند واگر نتواند راست بنشیند ،   ـ تا انسان مى979مسأله 
تواند بنشیند، به پهلوى چپ واگر آن هم  تواند بنشیند واگر به هیچ قسم نمى  باید هر طور که مى

  ه قبله باشدممکن نیست به پشت بخوابد، بطورى که کف پاهاى او رو ب

بایستد، ند خواند، اگر بعد از خواندن حمد و سوره بتوا  ـ کسى که نشسته نماز مى980مسأله 
ورکوع را ایستاده بجا آورد، باید بایستد واز حال ایستاده به رکوع رود واگر نتواند، باید رکوع را هم 

  نشسته بجا آورد

بین نماز بتواند بنشیند، باید مقدارى را خواند، اگر در   ـ کسى که خوابیده نماز مى981مسأله 
تواند، ایستاده بخواند  تواند بایستد، باید مقدارى را که مى تواند نشسته بخواند ونیز اگر مى که مى

  ولى تا بدنش آرام نگرفته باید چیزى نخواند

را که اند اگر در بین نماز بتواند بایستد، باید مقدارى خو  ـ کسى که نشسته نماز مى982مسأله 
  تواند ایستاده بخواند ولى تا بدنش آرام نگرفته باید چیزى نخواند مى

تواند بایستد اگر بترسد که به واسطه ایستادن، مریض شود یا ضررى   ـ کسى که مى983مسأله 
  تواند خوابیده نماز بخواند تواند نشسته نماز بخواند واگر از نشستن هم بترسد، مى  به او برسد، مى

تواند ایستاده نماز بخواند، باید نماز را تأخیر   ـ اگر انسان بداند که تا آخر وقت مى 984مسأله 
  اش نماز را بجا آورد بیندازد پس اگر نتوانست بایستد، در آخر وقت مطابق وظیفه

ها را پایین بیندازد،   ـ مستحب است در حال ایستادن، بدن را راست نگهدارد، شانه985مسأله 
ها بگذارد، انگشتها را بهم بچسباند، جاى سجده را نگاه کند، سنگینى بدن را بطور دستها را روى ران

مساوى روى دو پا بیندازد، با خضوع وخشوع باشد، پاها را پس وپیش نگذارد، اگر مرد است پاها 
   بچسباندرا از سه انگشت باز تا یک وجب فاصله دهد، واگر زن است پاها را بهم

  قرائت

کعت اول ودوم نمازهاى واجب یومیه، انسان باید اول حمد وبعد از آن بنا بر  ـ در ر986مسأله 
  احتیاط یک سوره تمام یا بعض آن را بخواند وقول به عدم وجوب سوره است

 ـ اگر وقت نماز تنگ باشد، یا انسان ناچار شود که سوره را نخواند مثال بترسد که 987مسأله 
  ا چیز دیگرى به او صدمه بزند، نباید سوره را بخوانداگر سوره را بخواند، دزد یا درنده ی

سوره را  ـ اگر عمدا سوره را پیش از حمد بخواند نمازش باطل است واگر اشتباها 988مسأله 
پیش از حمد بخواند ودر بین آن یادش بیاید، باید سوره را رها کند وحمد بخواند وآن سوره زیادى 

  است
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کى از آنها را فراموش کند وبعد از رسیدن به رکوع بفهمد،  ـ اگر حمد وسوره یا ی989مسأله 
  نمازش صحیح است

 ـ اگر پیش از آنکه براى رکوع خم شود بفهمد که حمد را نخوانده، باید بخواند، 990مسأله 
نخوانده باید اول تیاطا سوره را بخواند و اگر بفهمد حمد تنها را واگر بفهمد سوره را نخوانده، اح

آن دوباره احتیاطا سوره را بخواند ونیز اگر خم شود وپیش از آنکه به رکوع برسد، حمد وبعد از 
  بفهمد حمد وسوره، یا حمد تنها را نخوانده باید بایستد وبه همین دستور عمل نماید

اى را که سجده واجب دارد بشود چنانچه پیش    ـ اگر اشتباها مشغول خواندن سوره991مسأله 
بفهمد، باید آن سوره را رها کند و سوره دیگر الزم نیست بخواند واگر بعد از رسیدن به آیه سجده 

تواند سوره را تمام کند ومى تواند بقیه را نخواند ودر حال نماز  از خواندن آیه سجده بفهمد، مى
  اشاره به سجده نماید

شاره به  ـ اگر در نماز آیه سجده را بشنود، نمازش صحیح است وباید در حال نماز ا992مسأله 
  سجده بنماید

 ـ در نماز مستحبى خواندن سوره الزم نیست، اگر چه آن نماز به واسطه نذر کردن 993مسأله 
واجب شده باشد، ولى در بعضى از نمازهاى مستحبى مثل نماز وحشت که سوره مخصوصى دارد، 

  اگر بخواهد به دستور آن نماز رفتار کرده باشد، باید همان سوره را بخواند

 ـ در نماز جمعه ودر نماز ظهر روز جمعه مستحب است در رکعت اول بعد از حمد 994له مسأ
سوره جمعه ودر رکعت دوم بعد از حمد، سوره منافقین بخواند واگر مشغول یکى از اینها شود، بنا 

  تواند آن را رها کند وسوره دیگر بخواند بر احتیاط واجب نمى

واندن سوره قل هو اهللا احد یا سوره قل یا ایها الکافرون  ـ اگر بعد از حمد مشغول خ995مسأله 
تواند آن را رها کند وسوره دیگر بخواند، ولى در نماز جمعه ونماز ظهر روز جمعه اگر  شود، نمى

از روى فراموشى به جاى سوره جمعه ومنافقین، یکى از این دو سوره را بخواند، تا به نصف 
  وره جمعه ومنافقین را بخواندنرسیده، میتواند آن را رها کند وس

 ـ اگر در نماز جمعه یا نماز ظهر روز جمعه عمدا سوره قل هو اهللا احد یا سوره قل 996مسأله 
یا ایها الکافرون بخواند، اگر چه به دو سوم رسیده باشد، جایز است رها کردن وسوره جمعه 

  ومنافقین خواندن

 احد وقل یا ایها الکافرون، سوره دیگرى بخواند،  ـ اگر در نماز، غیر سوره قل هو اهللا997مسأله 
  تواند رها کند وسوره دیگر بخواند  تا به دو سوم نرسیده مى

 ـ اگر مقدارى از سوره را فراموش کند، یا از روى ناچارى، مثال به واسطه تنگى 998مسأله 
رکوع رود ویا سوره تواند آن سوره را رها کند وبه  وقت یا جهت دیگر نشود آن را تمام نماید، مى
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هو اهللا احد، یا قل یا خوانده قل   را که مىاى دیگرى بخواند، اگر چه نصف گذشته باشد یا سوره
  ایها الکافرون باشد

 ـ بر مرد واجب است حمد وسوره نماز صبح ومغرب وعشا را بلند بخواند وبر مرد 999مسأله 
  نندوزن واجب است حمد وسوره نماز ظهر وعصر را آهسته بخوا

 ـ مرد باید در نماز صبح ومغرب وعشا مواظب باشد که تمام کلمات حمد وسوره 1000مسأله 
  حتى حرف آخر آنها را بلند بخواند

  بخواندا آهسته تواند حمد وسوره نماز صبح ومغرب وعشا را بلند ی  ـ زن مى1001مسأله 

سته بخواند، یا در جایى که  ـ اگر در جایى که باید نماز را بلند بخواند، عمدا آه1002مسأله 
باید آهسته بخواند، عمدا بلند بخواند، نمازش باطل است، ولى اگر از روى فراموشى یا ندانستن 
مسأله باشد صحیح است واگر در بین خواندن حمد وسوره هم بفهمد اشتباه کرده، الزم نیست 

  مقدارى را که خوانده دوباره بخواند

دن حمد وسوره بیشتر از معمول صدایش را بلند کند، مثل  ـ اگر کسى در خوان1003مسأله 
  آنکه آنها را با فریاد بخواند، نمازش باطل است

تواند    ـ انسان باید نماز را یاد بگیرد که غلط نخواند وکسى که به هیچ قسم نمى1004مسأله 
را به جماعت بجا تواند بخواند، وبهتر آن است که نماز   صحیح آن را یاد بگیرد، باید هر طور که مى

  آورد

داند ومى تواند یاد   ـ کسى که حمد وسوره وچیزهاى دیگر نماز را بخوبى نمى1005مسأله 
بگیرد وچنانچه وقت نماز وسعت دارد، باید یاد بگیرد واگر وقت تنگ است در صورتى که ممکن 

  باشد، باید نمازش را به جماعت بخواند

 واجبات نماز جایز است، وهمچنین براى مستحبات آن  ـ مزد گرفتن براى یاد دادن1006مسأله 
  اشکال ندارد

 ـ اگر یکى از کلمات حمد یا سوره را نداند، یا عمدا آن را نگوید یا بجاى حرفى 1007مسأله 
بگوید، یا جایى که باید بدون زیر وزبر خوانده شود، زیر وزبر ) ظ) (ض(دیگر بگوید مثال بجاى 

  از او باطل استبدهد یا تشدید را نگوید نم

اى را صحیح بداند ودر نماز همانطور بخواند وبعد بفهمد غلط   ـ اگر انسان کلمه1008مسأله 
  خوانده الزم نیست دوباره نماز را بخواند ویا اگر وقت گذشته قضاء نماید

) است یا بهص) س(اى به   اى را نداند ویا نداند مثال کمله   ـ اگر زیر وزبر کلمه1009مسأله 
 یاد بگیرد وچنانچه دو جور یا بیشتر بخواند، مثل آنکه در اهدنا الصراط المستقیم مستقیم را باید
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یک مرتبه با سین ویک مرتبه با صاد بخواند، نمازش باطل است مگر آنکه آن کلمه بر هر دو تقدیر 
  از اذکار باشد

یش داشته باشد باشد وحرف قبل از واو در آن کلمه پ) واو(اى   ـ اگر در کلمه1010مسأله 
باشد مثل کلمه سوء، واجب نیست آن واو را مد بدهد ) ء(وحرف بعد از واو در آن کلمه همزه 

باشد وحرف قبل از الف در آن کلمه زیر داشته ) الف(اى  یعنى آن را بکشد، وهمچنین اگر در کلمه
کشد ونیز اگر در باشد وحرف بعد از الف در آن کلمه همزه باشد مثل جاء الزم نیست الف آن را ب

در آن ) ى(باشد وحرف بعد از در آن کلمه زیر داشته ) ى(ف پیش از باشد وحر) ى(اى  کلمه
را با مد بخواند، ولى اگر بعد از این واو و الف ) ى(الزم نیست ) جئ(کلمه همزه داشته باشد مثل 

ام در حرف دیگر حرفى باشد که ساکن است یعنى زیر وزبر وپیش ندارد وادغ) ء(و ى بجاى همزه 
شده باشد باید این سه حرف را با مد بخواند، مثال در وال الضالین که بعد از الف، حرف الم ساکن 

  است والم ساکن ادغام در الم دیگر شده باید الف آن را با مد بخواند

 ـ در نماز، وقف به حرکت ووصل به سکون اشکال ندارد، ومعنى وقف به حرکت 1011مسأله 
اى را بگوید وبین آن کلمه وکلمه بعدش فاصله دهد، مثال   زیر یا زبر یا پیش آخر کلمهآن است که

الرحمن الرحیم ومیم الرحیم را زیر بدهد وبعد قدرى فاصله دهد وبگوید مالک یوم الدین : بگوید
اى را نگوید وآن کلمه به کلمه بعد  ومعنى وصل به سکون آن است که زیر یا زبر یا پیش کلمه

   یوم الدین را بگویدند مثل آنکه بگوید الرحمن الرحیم ومیم الرحیم را زیر ندهد وفورا مالکبچسبا

تواند فقط یک حمد بخواند، یا یک مرتبه   ـ در رکعت سوم وچهارم نماز مى1012مسأله 
ى سبحان اهللا والحمد هللا وال اله اال اهللا واهللا اکبر وم: تسبیحات اربعه بگوید یعنى یک مرتبه بگوید

تواند در یک رکعت حمد ودر رکعت دیگر تسبیحات بگوید، وبهتر است مأموم در هر دو رکعت 
  تسبیحات بخواند، وبراى امام خواندن یک حمد بهتر است وبراى منفرد هر دو مساویند

  تسبیحات اربعه را یک مرتبه بگوید ـ در تنگى وقت باید 1013مسأله 

در رکعت سوم وچهارم نماز، حمد یا تسبیحات را  ـ بر مرد وزن واجب است که 1014مسأله 
  آهسته بخوانند

تواند بسم اهللا آن را بلند بگوید   ـ اگر در رکعت سوم وچهارم حمد بخواند، مى1015مسأله 
  بلکه مستحب است

تواند تسبیحات را یاد بگیرد، یا درست بخواند، باید در رکعت سوم   ـ کسى که نمى1016مسأله 
  دوچهارم حمد بخوان
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بگوید،  رکعت اول نماز بخیال اینکه دو رکعت آخر است تسبیحات  ـ اگر در دو1017مسأله 
چنانچه پیش از رکوع بفهمد، باید حمد واحتیاطا سوره بخواند واگر در رکوع یا بعد از رکوع 

  بفهمد، نمازش صحیح است

حمد بخواند، یا  ـ اگر در دو رکعت آخر نماز بخیال اینکه در دو رکعت اول است 1018مسأله 
کرده در دو رکعت آخر است حمد بخواند، چه پیش از  در دو رکعت اول نماز با اینکه گمان مى

  رکوع بفهمد چه بعد از آن نمازش صحیح است

زبانش آمد، خواست حمد بخواند تسبیحات به   ـ اگر در رکعت سوم یا چهارم مى 1019مسأله 
 آمد به نحوى که بدون قصد خوانده باشد باید آن خواست تسبیحات بخواند حمد به زبانش یا مى

را رها کند ودوباره حمد یا تسبیحات را بخواند ولى اگر عادتش خواندن چیزى بوده که به زبانش 
  تواند همان را تمام کند ونمازش صحیح است آمده، مى

صد  ـ کسى که عادت دارد، در رکعت سوم وچهارم تسبیحات بخواند، اگر بدون ق1020مسأله 
  بخواندد، باید آن را رها کند ودوباره حمد یا تسبیحات را مشغول خواندن حمد شو

:  ـ در رکعت سوم وچهارم مستحب است بعد از تسبیحات استغفار کند، مثال بگوید1021مسأله 
اللهم اغفر لى وکسى که مشغول گفتن استغفار است، اگر شک : استغفر اهللا ربى واتوب الیه یا بگوید

گوید، باید به شک  حمد یا تسبیحات را خوانده یا نهچنانچه استغفار به قصد جزئیت مىکند که 
گوید باید حمد یا تسبیحات را بخواند ونیز اگر  خود اعتنا ننماید واگر به قصد ذکر مطلق مى

نمازگزار پیش از خم شدن براى رکوع در حالى که مشغول گفتن استغفار نیست، شک کند که حمد 
   را خوانده یا نه، باید حمد یا تسبیحات را بخواندیا تسبیحات

 ـ اگر در رکوع رکعت سوم یا چهارم شک کند که حمد یا تسبیحات را خوانده یا 1022مسأله 
  نه، باید به شک خود اعتنا نکند

اى را درست گفته یا نه، چه به چیزى که بعد از   ـ هر گاه شک کند که آیه یا کلمه1023مسأله 
ل نشده باشد یا مشغول شده، چه آن چیز رکن باشد مثل آنکه در رکوع شک کند که آن است مشغو

فالن کلمه از سوره درست گفته یانه، وچه رکن نباشد، مثال موقع گفتن اهللا الصمد شک کند که قل 
هو اهللا احد را درست گفته یا نه، به شک خود اعتنا نکند ودر صورت اول واخیر اگر احتیاطا آن آیه 

تواند چند بار بگوید  مه را بطور صحیح بگوید اشکال ندارد، واگر چند مرتبه هم شک کند، مىیا کل
   نمازش را دوباره بخوانداما اگر به وسواس برسد وباز هم بگوید، بنا بر احتیاط

 ـ مستحب است در رکعت اول، پیش از خواندن حمد بگوید اعوذ باهللا من الشیطان 1024مسأله 
 اول ودوم نماز ظهر وعصر، بسم اهللا را بلند بگوید وحمد وسوره را شمرده الرجیم، ودر رکعت

بخواند، ودر آخر هر آیه وقف کند، یعنى آن را به آیه بعد نچسباند، ودر حال خواندن حمد وسوره 
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خواند، بعد از تمام شدن حمد امام   به معناى آیه توجه داشته باشد، واگر نماز را به جماعت مى
الحمد هللا رب العالمین، بعد از : تمام شد، بگوید خواند، بعد از آنکه حمد خودش  واگر فرادى مى

خواندن سوره قل هو اهللا احد، یک، یا دو، یا سه مرتبه کذالک اهللا ربى یا سه مرتبه کذالک اهللا ربنا 
  دبگوید، بعد از خواندن سوره کمى صبر کند، بعد تکبیر پیش از رکوع را بگوید، یا قنوت را بخوان

 ـ مستحب است در تمام نمازها در رکعت اول سوره انا انزلناه و در رکعت دوم، 1025مسأله 
  سوره قل هو اهللا احد را بخواند

احد را  نمازهاى یک شبانه روز سوره قل هو اهللا  ـ مکروه است انسان در تمام1026مسأله 
  نخواند

  ه است ـ خواندن سوره قل هو اهللا احد به یک نفس مکرو1027مسأله 

اى را که در رکعت اول خوانده مکروه است در رکعت دوم بخواند، ولى   ـ سوره1028مسأله 
  اگر سوره قل هو اهللا احد را در هر دو رکعت بخواند مکروه نیست

  رکوع

اى خم شود که بتواند دست را به زانو   ـ در هر رکعت بعد از قرائت باید به اندازه1029مسأله 
  گویند  رکوع مىذارد واین عمل را بگ

   ـ اگر به اندازه رکوع خم شود، ولى دستها را به زانو نگذارد اشکال ندارد1030مسأله 

 ـ هرگاه رکوع را بطور غیر معمول بجا آورد، مثال به چپ یا راست خم شود، اگر 1031مسأله 
  چه دستهاى او به زانو برسد، صحیح نیست

 پس اگر به قصد کار دیگر مثال براى کشتن  ـ خم شدن باید به قصد رکوع باشد،1032مسأله 
تواند آن را رکوع حساب کند، بلکه باید بایستد ودوباره براى رکوع خم شود،  جانور خم شود، نمى

  شود وبه واسطه این عمل، رکن زیاد نشده ونماز باطل نمى

خیلى  ـ کسى که دست یا زانوى او با دست وزانوى دیگران فرق دارد، مثال دستش 1033مسأله 
تر از مردم دیگر است که باید  رسد، یا زانوى او پایین  بلند است که اگر کمى خم شود به زانو مى

  خیلى خم شود تا دستش به زانو برسد، باید به اندازه معمول خم شود

کند، باید بقدرى خم شود که صورتش مقابل زانوها   ـ کسى که نشسته رکوع مى1034مسأله 
  خم شود که صورت، نزدیک جاى سجده برسد است بقدرى برسد وبهتر

 ـ بهتر است در رکوع سه مرتبه سبحان اهللا یا یک مرتبه سبحان ربى العظیم وبحمده 1035مسأله 
کند ولى  بگوید وظاهر آن است که گفتن ذکر دیگر مانند الحمد هللا که به این مقدار باشد کفایت مى

   کافى استدر تنگى وقت ودر حال ناچارى گفتن یک سبحان اهللا
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 ـ ذکر رکوع باید دنبال هم وبه عربى صحیح گفته شود، و مستحب است آن را سه 1036مسأله 
  یا پنج یا هفت مرتبه بلکه بیشتر بگویند

 ـ در رکوع باید به مقدار ذکر واجب، بدن آرام باشد ودر ذکر مستحب آرام بودن 1037مسأله 
  بدن الزم نیست

اختیار بقدرى حرکت کند که از  گوید، بى   واجب رکوع را مى ـ اگر موقعى که ذکر1038مسأله 
حال آرام بودن خارج شود، الزم نیست بعد از آرام گرفتن بدن، دوباره ذکر را بگوید ولى بهتر است 
واگر کمى حرکت کند که از حال آرام بودن بدن خارج نشود یا انگشتان را حرکت دهد هیچ اشکال 

  ندارد

از آنکه به مقدار رکوع خم شود وبدن آرام گیرد عمدا ذکر رکوع را  ـ اگر پیش 1039مسأله 
  بگوید، نمازش باطل است

 ـ اگر پیش از تمام شدن ذکر واجب، عمدا سر از رکوع بردارد نمازش باطل است 1040مسأله 
واگر سهوا سر بردارد، چنانچه پیش از آنکه از حال رکوع خارج شود یادش بیاید که ذکر رکوع را 

نکرده باید در حال آرامى بدن دوباره ذکر را بگوید واگر بعد از آنکه از حال رکوع خارج شد، تمام 
  یادش بیاید نماز او صحیح است

 ـ اگر نتواند بمقدار ذکر در رکوع بماند، احتیاط واجب آن است که بقیه آن را در 1041مسأله 
  ودر رکوع تمام نمایدحال برخاستن بگوید یا آنکه قبل از رسیدن به رکوع شروع کند 

 ـ اگر به واسطه مرض ومانند آن در رکوع آرام نگیرد، نماز صحیح است ولى باید 1042مسأله 
  پیش از آنکه از حال رکوع خارج شود، ذکر واجب را بگوید

  ـ هر گاه نتواند به اندازه رکوع خم شود، باید به چیزى تکیه دهد ورکوع کند واگر1043مسأله 
بنماید یا ایستاده با سر یه داده، نتواند بطور معمول رکوع کند، باید یا رکوع نشسته موقعى هم که تک

تواند خم شود وهمچنین اگر هیچ نتواند خم شود، باید  اشاره کند والزم نیست به هر اندازه مى
  موقع رکوع بنشیند ونشسته رکوع کند یا ایستاده با سر اشاره نماید به رکوع

تواند ایستاده نماز بخواند، اگر در حال ایستاده یا نشسته نتواند رکوع   مى ـ کسى که 1044مسأله 
کند باید به نیت رکوع اند اشاره کند، باید ایستاده نماز بخواند وبراى رکوع با سر اشاره کند واگر نتو

چشمها را هم بگذارد وذکر آن را بگوید وبه نیت برخاستن از رکوع، چشمها را باز کند واگر از این 
  هم عاجز است باید در قلب، نیت رکوع کند وذکر آن را بگوید

تواند در  تواند ایستاده یا نشسته رکوع کند وبراى رکوع فقط مى   ـ کسى که نمى1045مسأله 
حالى که نشسته است کمى خم شود، یا در حالى که ایستاده است با سر اشاره کند، باید ایستاده 

  دره نماینماز بخواند وبراى رکوع با سر اشا
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 ـ اگر بعد از رسیدن به حد رکوع وآرام گرفتن بدن، سر بردارد ودو مرتبه به اندازه 1046مسأله 
رکوع خم شود نمازش باطل است، وهمچنین اگر بعد از آنکه به اندازه رکوع خم شد وبدنش آرام 

  ل استگرفت، بقدرى خم شود که از اندازه رکوع بگذرد ودوباره به رکوع برگردد نمازش باط

 ـ بعد از تمام شدن ذکر رکوع، باید راست بایستد وبنابر احتیاط بعد از آنکه بدن 1047مسأله 
به سجده رود ایستادن، یا پیش از آرام گرفتن بدن آرام گرفت به سجده رود واگر عمدا پیش از 

  نمازش باطل است

ادش بیاید باید بایستد  ـ اگر رکوع را فراموش کند وپیش از آنکه به سجده برسد، ی1048مسأله 
  بعد به رکوع رود وچنانچه به حالت خمیدگى به رکوع برگردد نمازش باطل است

 ـ اگر بعد از آنکه پیشانى به زمین رسید، یادش بیاید که رکوع نکرده چنانچه در 1049مسأله 
در  سجده اولى باشد باید برگردد ورکوع را بیاورد بعد دو سجده کند، نمازش صحیح است واگر

  سجده دوم باشد نمازش باطل است

 ـ بنابر احتیاط واجب پیش از رفتن به رکوع در حالى که راست ایستاده تکبیر 1050مسأله 
بگوید، ومستحب است در رکوع زانوها را به عقب دهد وپشت را صاف نگهدارد وگردن را بکشد 

از صلوات بفرستد، وبعد از ومساوى پشت نگهدارد وبین دو قدم را نگاه کند وپیش از ذکر یا بعد 
آنکه از رکوع برخاست وراست ایستاد، در حال آرامى بدن اگر امام یا منفرد است بگوید سمع اهللا 

  الحمد هللا رب العالمینک الحمد یا لمن حمده واگر مأموم است بگوید ربنا ل

را به عقب  ـ مستحب است در رکوع زنها دست را از زانو باالتر بگذارند وزانوها 1051مسأله 
  ندهند

  سجود

 ـ نمازگزار باید در هر رکعت از نمازهاى واجب ومستحب، بعد از رکوع دو سجده 1052مسأله 
کند وسجده آن است که پیشانى وکف دو دست وسر دو زانو وسر دو انگشت بزرگ پاها را بر 

  زمین بگذارد

از روى  عمدا یا وى هم یک رکن است که اگر کسى در نماز واجب ـ دو سجده ر1053مسأله 
  فراموشى هر دو را ترک کند، یا دو سجده دیگر به آنها اضافه نماید، نمازش باطل است

شود، واگر سهوا یک سجده   ـ اگر عمدا یک سجده کم یا زیاد کند، نماز باطل مى1054مسأله 
  کم کند حکم آن بعدا گفته خواهد شد

 نگذارد، سجده نکرده است اگر چه جاهاى  ـ اگر پیشانى را عمدا یا سهوا به زمین1055مسأله 
زمین نرساند، یا ذارد و سهوا جاهاى دیگر را به دیگر به زمین برسد، ولى اگر پیشانى را به زمین بگ

  سهوا ذکر نگوید سجده صحیح است
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 ـ واجب است که در سجده سه مرتبه سبحان اهللا یا یک مرتبه سبحان ربى االعلى 1056مسأله 
گر مانند الحمد هللا به مقدار سه سبحان اهللا بگوید، وباید این کلمات دنبال هم وبه وبحمده یا ذکر دی

عربى صحیح گفته شود و مستحب است سبحان ربى االعلى وبحمده را سه یا پنج یا هفت مرتبه 
  بگوید

مستحب ، بدن آرام باشد وموقع گفتن ذکر  ـ در سجود باید به مقدار ذکر واجب1057مسأله 
  دن الزم نیستآرام بودن ب

 ـ اگر پیش از آنکه پیشانى به زمین برسد وبدن آرام بگیرد عمدا ذکر سجده را 1058مسأله 
  بگوید، یا پیش از تمام شدن ذکر عمدا سر از سجده بردارد، نماز باطل است

 ـ اگر پیش از آنکه پیشانى به زمین برسد وبدن آرام گیرد، سهوا ذکر سجده را 1059مسأله 
بودن، از آنکه سر از سجده بردارد، بفهمد اشتباه کرده است، باید دوباره در حال آرام بگوید وپیش 
  ذکر را بگوید

 ـ اگر بعد از آنکه سر از سجده برداشت، بفهمد که پیش از آرام گرفتن بدن ذکر را 1060مسأله 
  گفته، یا پیش از آنکه ذکر سجده تمام شود سر برداشته، نمازش صحیح است

گوید، یکى از هفت عضو را عمدا از زمین  ـ اگر موقعى که ذکر سجده را مى 1061مسأله 
شود ولى موقعى که مشغول گفتن ذکر نیست، اگر غیر پیشانى جاهاى دیگر  بردارد، نماز باطل مى

  را از زمین بردارد ودوباره بگذارد اشکال ندارد

تواند   زمین بر دارد نمى ـ اگر پیش از تمام شدن ذکر سجده سهوا پیشانى را از1062مسأله 
دوباره به زمین بگذارد وباید آن را یک سجده حساب کند ولى اگر جاهاى دیگر را سهوا از زمین 

  بردارد، باید دو مرتبه به زمین بگذارد وذکر را بگوید

 ـ بعد از تمام شدن ذکر سجده اول، باید بنشیند تا بدن آرام گیرد ودوباره به سجده 1063مسأله 
  رود

چهار  پاى او بلندتر از  ـ جاى پیشانى نمازگزار باید از جاى زانوها وسر انگشتان1064له مسأ
تر   انگشت بسته نباشد، ونیز واجب است که جاى پیشانى او از جاى انگشتان وسر زانوهایش پست

  از چهار انگشت بسته نباشد

اى پیشانى  ـ در زمین سراشیب که سراشیبى آن درست معلوم نیست، اگر ج1065مسأله 
نمازگزار از جاى انگشتهاى پا وسر زانوهاى او مختصرى بیش از چهار انگشت بسته بلندتر یا 

  تر باشد خالى از اشکال نیست پست

بلندتر از  پا وسر زانوهاى او  ـ اگر پیشانى را به چیزى بگذارد که از جاى انگشتهاى1066مسأله 
و به چیزى که بلندى آن به اندازه چهار انگشت چهار انگشت بسته است، جایز است سر را بردارد 
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بسته یا کمتر است بگذاردولى بهتر آن است که پیشانى را از روى آن به روى چیزى که بلندى آن 
  به اندازه چهار انگشت بسته یا کمتر است بکشد

کند، چیزى نباشد پس اگر مهر بقدرى    ـ باید بین پیشانى وآنچه بر آن سجده مى1067مسأله 
ک باشد که پیشانى به خود مهر نرسد، سجده باطل است ولى اگر مثال رنگ مهر تغییر کرده چر

  باشد اشکال ندارد

 ـ در سجده باید کف دست را بر زمین بگذارد ولى در حال ناچارى پشت دست 1068مسأله 
 مانعى ندارد واگر پشت دست ممکن نباشد بنابر احتیاط مچ دست را بگذارد وچنانچه آن را هم

تواند بر زمین بگذارد واگر آن هم ممکن نیست، گذاشتن بازو   نتواند، باید تا آرنج هر جا را که مى
  کافى است

ین  ـ در سجده باید سر انگشت بزرگ پاها را یا روى او را یا پشت آن را به زم1069مسأله 
یا به واسطه رد بگذارد وبهتر است سر انگشت را بگذارد واگر انگشتهاى دیگر پا را به زمین بگذا

بلند بودن ناخن، شست به زمین نرسد نماز باطل است وکسى که بواسطه ندانستن مسأله از روى 
  تقصیر نمازهاى خود را اینطور خوانده باید دوباره بخواند

 ـ کسى که مقدارى از شست پایش بریده، باید بقیه آن را به زمین بگذارد واگر 1070مسأله 
گر مانده خیلى کوتاه هست باید بقیه انگشتان را بگذارد واگر هیچ انگشت چیزى از آن نمانده یا ا

  باید هر مقدارى از پا باقى مانده به زمین بگذاردندارد، 

 ـ اگر بطور غیر معمول سجده کند، مثال سینه وشکم را به زمین بچسباند، یا پاها را 1071مسأله 
  سد، باید نماز را دوباره بخوانددراز کند، اگر چه هفت عضوى که گفته شد به زمین بر

کند، باید پاک باشد ولى اگر مثال مهر را   ـ مهر یا چیز دیگرى که بر آن سجده مى1072مسأله 
 روى فرش نجس بگذارد، یا یک طرف مهر نجس باشد وپیشانى را به طرف پاک آن بگذارد، اشکال

  ندارد

چه ممکن است باید با جاى سالم  ـ اگر در پیشانى دمل ومانند آن باشد، چنان1073مسأله 
پیشانى سجده کند واگر ممکن نیست باید زمین را گود کند ودمل را در گودال وجاى سالم را به 

  مقدارى که براى سجده کافى باشد بر زمین بگذارد

 ـ اگر دمل یا زخم تمام پیشانى را گرفته باشد باید به چانه سجده کند، واگر بتواند 1074مسأله 
بین گذاشتن یکى از دو طرف پیشانى با چانه ولو در دو نماز باشد، واگر به چانه هم جمع کند 

ممکن نیست باید با اشاره سجده نماید واحتیاط مستحب آن است که به هر جاى از صورت که 
  ممکن است سجده کند واگر به هیچ جاى از صورت ممکن نیست با جلوى سر سجده نماید

  واند پیشانى را به زمین برساند، باید براى سجده اشاره نمایدت  ـ کسى که نمى1075مسأله 
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تواند خم شود، باید براى سجده با سر اشاره کند واگر نتواند   ـ کسى که هیچ نمى1076مسأله 
در قلب نیت تواند اشاره کند بهتر است    هم نمىباید با چشمها اشاره نماید واگر با سر یا چشمها

  آن براى سجدهاشاره نمایدسجده کند وبا دست ومانند 

تواند باید ایستاده نیت  تواند بنشیند بهتر است بنشیند واگر نمى   ـ کسى که مى1077مسأله 
تواند با چشمها اشاره نماید  تواند براى سجده با سر اشاره کند واگر نمى سجده کند وچنانچه مى

  تواند بهتر است در قلب نیت سجده کند واگر این را هم نمى

نگذارد  ممکن باشد باید اختیار از جاى سجده بلند شود، چنانچه   ـ اگر پیشانى بى1078مسأله 
شود، چه ذکر سجده را گفته باشد یا نه  دوباره به جاى سجده برسد، واین یک سجده حساب مى

واگر نتواند سر را نگهدارد وبى اختیار دوباره به جاى سجده برسد، رویهم دو سجده حساب 
  وم زیادى است ومبطل نیست واگر چه ذکر نگفته باشد نباید ذکر بگویدشود وسجده د مى

تواند بر فرش ومانند آن سجده نماید والزم   ـ جایى که انسان باید تقیه کند مى1079مسأله 
صحیح بتواند بر حصیر یا چیزى که سجده بر آن نیست براى نماز بجاى دیگر برود، ولى اگر 

   زحمت نیفتد، نباید بر فرش ومانند آن سجده نمایدباشد، طورى سجده کند که به مى

گیرد، سجده کند   ـ اگر روى تشک پر یا چیز دیگرى که بدن روى آن آرام نمى1080مسأله 
  باطل است

 ـ اگر انسان ناچار شود که در زمین گل نماز بخواند، چنانچه آلوده شدن بدن 1081مسأله 
 دارد، در د را بطور معمول بجا آورد واگر مشقتولباس براى او مشقت ندارد، باید سجده وتشه

واگر سجده وتشهد را حالى که ایستاده، براى سجده با سر اشاره کند وتشهد را ایستاده بخواند 
  بطور معمول بجا آورد، نمازش محل اشکال است

 ـ در رکعت اول ورکعت سومى که تشهد ندارد، مثل رکعت سوم نماز ظهر وعصر 1082مسأله 
حرکت بنشیند وبعد برخیزد ولى الزم نیست، این   هتر است بعد از سجده دوم قدرى بىوعشاء ب

  نامند عمل را جلسه استراحت مى

  چیزهایى که سجده بر آنها صحیح است

وبرگ  ـ باید بر زمین وچیزهاى غیر خوراکى که از زمین میروید، مانند چوب 1083مسأله 
وشاکى ومعدنى که زمین به آن صدق نکند ودرخت سجده کرد وسجده بر چیزهاى خوراکى وپ

  صحیح نیست

   ـ احتیاط واجب آن است که بر برگ مو سجده نکنند1084مسأله 

روید وخوراک حیوان است مثل علف وکاه   ـ سجده بر چیزهایى که از زمین مى1085مسأله 
  صحیح است
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دواهاى  ـ سجده بر گلهایى که خوراکى نیستند، صحیح است ولى سجده بر 1086مسأله 
  روید، مانند گل بنفشه وگل گاوزبان صحیح نیست خوراکى که از زمین مى

 ـ سجده بر گیاهى که خوردن آن در بعضى از شهرها معمول است ودر شهرهاى 1087مسأله 
  دیگر معمول نیست ونیز سجده بر میوه نارس صحیح نیست

چ وآهک پخته  ـ سجده بر سنگ آهک وسنگ گچ صحیح است، وهمچنین به گ1088مسأله 
  وآجر وکوزه گلى ومانند آن سجده جایز است

 ـ اگر کاغذ را از چیزى که سجده بر آن صحیح است مثال از کاه ساخته باشند ، 1089مسأله 
  شود بر آن سجده کرد، وبنا بر احتیاط بر کاغذى که از پنبه ومانند آن ساخته شده سجده ننمایند مى

باشد،   ر چیز تربت حضرت سید الشهداء علیه السالم مى ـ براى سجده بهتر از ه1090مسأله 
  بعد از آن خاک، بعد از خاک سنگ وبعد از سنگ گیاه است

 ـ اگر چیزى که سجده بر آن صحیح است ندارد، یا اگر دارد بواسطه سرما یا 1091مسأله 
لباس از نچه  وچناتواند بر آن سجده کند، باید به لباسش سجده کند  گرماى زیاد ومانند اینها نمى

پنبه وکتان دارد احتیاط لزومى آن است که آن را مقدم بر لباسهاى دیگر بدارد، واگر لباس ندارد یا 
شود، به چیز معدنى مانند   تواند به آن سجده کند، باید بر پشت دست سجده نماید و اگر نمى نمى

  یست سجده نمایدانگشتر عقیق یا غیر آنها از چیزهایى که سجده بر آنها اختیارا جایز ن

  گیرد باطل است  ـ سجده بر گل وخاک سستى که مهر به پیشانى روى آن آرام نمى1092مسأله 

سجده  ـ اگر در سجده اول، پیشانى بچسبد وبدون اینکه مهر را بردارد، دوباره به 1093سأله م
  رود، اشکال دارد وبنابر احتیاط واجب باید مهر را بردارد وبه سجده رود

کند گم شود وچیزى که سجده بر آن    ـ اگر در بین نماز چیزى که بر آن سجده مى1094مسأله 
صحیح است نداشته باشد، چنانچه وقت وسعت دارد باید نماز را بشکند واگر وقت تنگ است، 

شود به چیز معدنى مانند  شود بر پشت دست واگر نمى باید به لباسش سجده کند واگر نمى
  جده نمایدانگشترى عقیق س

 ـ هرگاه در حال سجده بفهمد پیشانى را بر چیزى گذاشته که سجده بر آن باطل 1095مسأله 
است، بهتر است پیشانى را از روى آن به روى چیزى که سجده بر آن صحیح است بکشد وچنانچه 

  سر را از آن بردارد وبه چیزى که سجده بر آن صحیح است بگذارد اشکال ندارد

ز سجده بفهمد پیشانى را روى چیزى گذاشته که سجده بر آن باطل  ـ اگر بعد ا1096مسأله 
  بنمایدال قضاء سجده را کند وا است، اشکال ندارد اگر محل باقى است سجده را تکرار مى
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 ـ سجده کردن براى غیر خداوند متعال حرام است وبعضى از مردم عوام که مقابل 1097مسأله 
گذارند، اگر براى شکر خداوند متعال باشد، اشکال   زمین مىقبر امامان علیهم السالم پیشانى را به

  ندارد وگر نه حرام است

  مستحبات ومکروهات سجده

خواند بعد از   ـ کسى که ایستاده نماز مى1:  ـ در سجده چند چیز مستحب است1089مسأله 
ه کامال آنکخواند، بعد از   ایستاد وکسى که نشسته نماز مىآنکه سر از رکوع برداشت و کامال 

  .نشست، براى رفتن به سجده تکبیر بگوید بلکه احتیاط به عدم ترک تکبیر نباید ترک شود

  .خواهد به سجده برود، اول دستها را وزن اول زانوها را به زمین بگذارند   ـ موقعى که مرد مى2

  .ود ـ بینى را به مهر یا چیزى که سجده بر آن صحیح است بگذارد بلکه احتیاط نباید ترک ش3

آنها رو ابر گوش بگذارد بطورى که سر  ـ در حال سجده انگشتان دست را بهم بچسباند وبر4
  .به قبله باشد

یا خیر المسئولین ویا خیر :  ـ در سجده دعا کند واز خدا حاجت بخواهد واین دعا را بخواند5
سى که از او اى بهترین ک المعطین ارزقنى وارزق عیالى من فضلک فانک ذو الفضل العظیم یعنى

کنند واى بهترین عطا کنندگان، روزى بده به من وعیال من از فضل خودت، پس بدرستى  سؤال مى
  .که تو داراى فضل بزرگى

  . پاى چپ بگذارد ـ بعد از سجده بر ران چپ بنشیند وروى پاى راست را بر کف6

  . ـ بعد از هر سجده وقتى نشست وبدنش آرام گرفت تکبیر بگوید7

  .از سجده اول بدنش که آرام گرفت استغفر اهللا ربى واتوب الیه بگوید ـ بعد 8

  . ـ سجده را طول بدهد ودر موقع نشستن دستها را روى رانها بگذارد9

  . ـ براى رفتن به سجده دوم، در حال آرامى بدن اهللا اکبر بگوید10

  . ـ در سجده ها صلوات بفرستند11

  .بردارداز زانوها از زمین  ـ در موقع بلند شدن، دستها را بعد 12

 ـ مردها آرنجها وشکم را بر زمین نچسبانند وبازوها را از پهلو جدا نگاه دارند وزنها آرنجها 13
وشکم را به زمین بگذارند واعضاء بدن را به یکدیگر بچسبانند ومستحبات دیگر سجده در کتابهاى 

  مفصل بیان شده است

روه است، ونیز مکروه است براى برطرف کردن گرد  ـ قرآن خواندن در سجده مک1099مسأله 
وغبار، جاى سجده را فوت کند واگر در اثر فوت کردن، دو حرف از دهان بیرون آید، نماز باطل 

  استز اینها مکروهات دیگرى هم در کتابهاى مفصل ذکر شده است، وغیر ا

  سجده واجب قرآن
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، والم تنزیل، وحم سجده، یک آیه سجده  ـ در هر یک از چهار سوره والنجم، واقرء1100مسأله 
است، که اگر انسان بخواند یا بشنود در صورتى که شنیدن اختیارى باشد بعد از تمام شدن آن آیه، 

  باید فورا سجده کند واگر فراموش کرد، هر وقت یادش آمد باید سجده نماید

سجده هم بشنود یک خواند، از دیگرى  ا مى ـ اگر انسان موقعى که آیه سجده ر1101مسأله 
  کند کفایت مى

 ـ در غیر نماز اگر در حال سجده آیه سجده را بخواند یا بشنود، باید سر از سجده 1102مسأله 
  بردارد ودوباره سجده کند

فهمد، یا از کسى که قصد   ـ اگر انسان از بچه غیر ممیز که خوب وبد را نمى1103مسأله 
را بشنود، احتیاط واجب آن است که سجده کند وهمچنین خواندن قرآن ندارد، آیه سجده را اختیا

  است اگر مثال از گرامافون ورادیو آیه سجده را بشنود

 ـ در سجده واجب قرآن باید جاى پیشانى انسان غصبى نباشد وجاى پیشانى او از 1104مسأله 
ا وضوء یا جاى زانوها وسر انگشتان بیش از چهار انگشت بسته بلندتر نباشد، ولى الزم نیست ب

غسل ورو بقبله باشد وعورت خود را بپوشاند وبدن وجاى پیشانى او پاک باشد ونیز چیزهایى که 
  باشد، در لباس او شرط نیست در لباس نمازگزار شرط مى

 ـ باید در سجده واجب قرآن، پیشانى را بر مهر یا چیز دیگرى که سجده بر آن 1105مسأله 
سجده نماز گفته  واجب جاهاى دیگر بدن را به دستورى که در حیح است گذاشته وبنا بر احتیاطص

  شد بر زمین بگذارد

 ـ هرگاه در سجده واجب قرآن پیشانى را به قصد سجده بر زمین بگذارد وذکرى 1106مسأله 
ال اله اال اهللا حقا حقا ال اله اال اهللا ایمانا وتصدیقا ال : بگوید هر چه باشد کافیست وبهتر است بگوید

اال اهللا عبودیۀ و رقا سجدت لک یا رب تعبدا ورقا ال مستنکفا وال مستکبرا بل انا عبد ذلیل اله 
  ضعیف خائف مستجیر

  تشهد

 ـ در رکعت دوم نمازهاى واجب ورکعت سوم نماز مغرب ورکعت چهارم نماز 1107مسأله 
هد بخواند یعنى ظهر وعصر وعشا، باید انسان بعد از سجده دوم بنشیند ودر حال آرام بودن بدن تش

اشهد ان ال اله اال اهللا وحده ال شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على : بگوید
  محمد وآل محمد وباید به غیر این ترتیب نگوید

 ـ کلمات تشهد باید به عربى صحیح وبطورى که معمول است پشت سر هم گفته 1108مسأله 
  شود
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ش کند وبایستد وپیش از رکوع یادش بیاید که تشهد را  ـ اگر تشهد را فرامو1109مسأله 
نخوانده، باید بنشیند وتشهد را بخواند ودوباره بایستد وآنچه باید در آن رکعت خوانده شود بخواند 
ونماز را تمام کند واگر در رکوع یا بعد از آن یادش بیاید، باید نماز را تمام کند وبعد از سالم نماز، 

  براى تشهد فراموش شده دو سجده سهو بجا آوردتشهد را قضاء کند و

کف  راست را به  ـ مستحب است در حال تشهد بر ران چپ بنشیند وروى پاى1110مسأله 
بسم اهللا وباهللا والحمد هللا وخیر االسماء : الحمد هللا یا بگوید: پاى چپ بگذارد وپیش از تشهد بگوید

انگشتها را به یکدیگر بچسباند وبدامان خود نگاه هللا ونیز مستحب است دستها را بر رانها بگذارد و
  کند وبعد از تمام شدن تشهد بگوید وتقبل شفاعته وارفع درجته

   ـ مستحب است زنها در وقت خواندن تشهد، رانها را بهم بچسبانند1111مسأله 

  سالم نماز

رام است آعد از تشهد رکعت آخر نماز، مستحب است در حالى که نشسته وبدن  ـ ب1112مسأله 
السالم علیکم وبهتر : السالم علیک ایها النبى ورحمۀ اهللا وبرکاته و وبعد از آن باید بگوید: بگوید

است ضم نماید به آن ورحمۀ اهللا و برکاته را یا بگوید السالم علینا وعلى عباد اهللا الصالحین واگر 
   وبرکاته را هم بگویداین سالم را بگوید مستحب است که بعد از آن السالم علیکم ورحمۀ اهللا

نخورده  نماز بهم  ـ اگر سالم نماز را فراموش کند وموقعى یادش بیاید که صورت1113مسأله 
کند مثل پشت به قبله کردن انجام نداده، باید  وکارى هم که عمدى وسهوى آن نماز را باطل مى

  سالم را بگوید ونمازش صحیح است

ش کند وموقعى یادش بیاید که صورت نماز بهم نخورده  ـ اگر سالم نماز را فرامو1114مسأله 
کند،  است، ویا پیش از آنکه صورت نماز بهم بخورد، کارى که عمدى وسهوى آن نماز را باطل مى

  مثل پشت به قبله کردن انجام داده باشد، نمازش صحیح است

  ترتیب

ز حمد بخواند، یا سجود را  ـ اگر عمدا ترتیب نماز را بهم بزند، مثال سوره را پیش ا1115مسأله 
  شود پیش از رکوع بجا آورد، نماز باطل مى

 ـ اگر رکنى از نماز را فراموش کند ورکن بعد از آن را بجا آورد، مثال پیش از آنکه 1116مسأله 
  رکوع کند دو سجده نماید نماز باطل است

 نیست بجا آورد،  ـ اگر رکنى را فراموش کند وچیزى را که بعد از آن است ورکن1117مسأله 
پیش از آن ا آورد وآنچه را اشتباها مثال پیش از آنکه دو سجده کند تشهد بخواند، باید رکن را بج

  خوانده دوباره بخواند
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 ـ اگر چیزى را که رکن نیست فراموش کند ورکن بعد از آن را بجا آورد، مثال 1118مسأله 
  تحمد را فراموش کند ومشغول رکوع شود، نمازش صحیح اس

 ـ اگر چیزى را که رکن نیست فراموش کند وچیزى را که بعد از آن است وآن هم 1119مسأله 
رکن نیست بجا آورد، مثال حمد را فراموش کند وسوره را بخواند، باید آنچه را فراموش کرده بجا 

  که اشتباها جلوتر خوانده دوباره بخواندآورد وبعد از آن، چیزى را 

اول را به خیال اینکه سجده دوم است، یا سجده دوم را به خیال اینکه  ـ اگر سجده 1120مسأله 
سجده اول است بجا آورد، نماز صحیح است وسجده اول سجده اول وسجده دوم سجده دوم 

  شود  حساب مى

  مواالت

 ـ انسان باید نماز را با مواالت بخواند یعنى کارهاى نماز مانند رکوع وسجود 1121مسأله 
معمول است پشت  خواند بطورى که   هم بجا آورد وچیزهایى را که در نماز مىوتشهد را پشت سر

  خواند، نمازش باطل است سر هم بخواند واگر بقدرى بین آنها فاصله بیندازد که نگویند نماز مى

 ـ اگر در نماز سهوا بین حرفها یا کلمات فاصله بیندازد وفاصله بقدرى نباشد که 1122مسأله 
 برود، چنانچه مشغول رکن بعد نشده باشد، باید آن حرفها یا کلمات را بطور صورت نماز از بین

  معمول بخواند واگر مشغول رکن بعد شده باشد، نمازش صحیح است

  زند نمىبزرگ، مواالت را بهم  ـ طول دادن رکوع وسجود وخواندن سوره هاى 1123مسأله 

  قنوت

از رکوع رکعت دوم مستحب است  ـ در تمام نمازهاى واجب ومستحب، پیش 1124مسأله 
باشد، خواندن قنوت پیش از رکوع مستحب  قنوت بخواند ودر نماز وتر با آنکه یک رکعت مى

است ونماز جمعه در هر رکعت یک قنوت دارد و نماز آیات پنج قنوت ونماز عید فطر وقربان در 
  رکعت اول پنج قنوت ودر رکعت دوم چهار قنوت دارد

است  شدید دستها را در قنوت بلند کند ومستحب ر غیر حال اضطرار ـ باید د1125مسأله 
مقابل صورت وکف آنها را رو به آسمان وپهلوى هم نگهدارد وغیر شست، انگشتهاى دیگر را بهم 

  بچسباند وبه کف دستها نگاه کند

 ـ در قنوت هر ذکرى بگوید، اگر چه یک سبحان اهللا باشد، کافى است وبهتر است 1126مسأله 
ال اله اال اهللا الحلیم الکریم ال اله اال اهللا العلى العظیم سبحان اهللا رب السموات السبع ورب : گویدب

  االرضین السبع وما فیهن وما بینهن ورب العرش العظیم والحمد هللا رب العالمین

 ـ مستحب است انسان قنوت را بلند بخواند ولى براى کسى که نماز را به جماعت 1127مسأله 
  واند، اگر امام جماعت صداى او را بشنود، بلند خواندن قنوت مستحب نیستخ مى
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 ـ اگر عمدا قنوت نخواند قضاء ندارد، واگر فراموش کند وپیش از آنکه به اندازه 1128مسأله 
رکوع خم شود یادش بیاید، مستحب است بایستد وبخواند واگر در رکوع یادش بیاید، مستحب 

از سالم نماز قضاء ه یادش بیاید، مستحب است بعد  واگر در سجداست بعد از رکوع قضاء کند
  نماید

  ترجمه نماز

   ـ ترجمه سوره حمد1

کنم بنام خداوندى که در دنیا بر مؤمن وکافر رحم مى  بسم اهللا الرحمن الرحیم، یعنى ابتدا مى
اوندى الحمد هللا رب العالمین یعنى ثناء مخصوص خد. نماید کند ودر آخرت بر مؤمن رحم مى

در دنیا بر مؤمن وکافر ودر الرحمن الرحیم یعنى . رورش دهنده همه موجودات استاست که پ
مالک یوم الدین یعنى پادشاه وصاحب اختیار روز قیامت است، ایاک . آخرت بر مؤمن رحم مى کند

ط اهدنا الصرا. خواهیم  کنیم وفقط از تو کمک مى نعبد وایاک نستعین یعنى فقط تو را عبادت مى
صراط الذین انعمت علیهم یعنى . المستقیم یعنى هدایت کن ما را به راه راست که آن اسالم است

لمغضوب غیر ا. به راه کسانى که به آنان نعمت دادى که آنان پیغمبران وجانشینان پیغمبران هستند
  گمراهنداى بر ایشان ونه آن کسانى که   کسانى که غضب کردهعلیهم وال الضالین یعنى نه به راه 

   ـ  ترجمه سوره قل هو اهللا احد2

یعنى بگواى محمد صلى اهللا علیه وآله که خداوند، : بسم اهللا الرحمن الرحیم قل هو اهللا احد
لم یلد ولم یولد، . نیاز است  خدایى است یگانه اهللا الصمد یعنى خدایى که از تمام موجودات بى

  نیستحد، یعنى هیچ کس از مخلوقات، مثل او فرزند ندارد وفرزند کسى نیست ولم یکن له کفوا ا

   ـ ترجمه ذکر رکوع وسجود وذکرهایى که بعد از آنها مستحب است3

یعنى پروردگار بزرگ من از هر عیب و نقصى پاک ومنزه است : سبحان ربى العظیم وبحمده
 ومن مشغول ستایش او هستم سبحان ربى االعلى و بحمده، یعنى پروردگار من که از همه کس

سمع اهللا لمن . باشد از هر عیب ونقصى پاک ومنزه است ومن مشغول ستایش او هستم باالتر مى
 ربى واتوب الیه کند، استغفر اهللا حمده یعنى خدا بشنود وبپذیرد ثناى کسى که او را ستایش مى

دهنده من است ومن به طرف از کنم از خداوندى که پرورش  یعنى طلب آمرزش و مغفرت مى
نمایم بحول اهللا وقوته اقوم واقعد یعنى بیارى خداى متعال وقوه او برمى خیزم ومى  ىبازگشت م

  نشینم

   ـ ترجمه قنوت4

ال اله اال اهللا الحلیم الکریم، یعنى نیست خدایى سزاوار پرستش مگر خداى یکتاى بى همتایى که 
ار پرستش، مگر خداى صاحب حلم وکرم است، ال اله اال اهللا العلى العظیم یعنى نیست خدایى سزاو
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السموات السبع ورب االرضین سبحان اهللا رب . همتایى که بلند مرتبه وبزرگ است  یکتاى بى
. السبع، یعنى پاک و منزه است خداوندى که پروردگار هفت آسمان وپروردگار هفت زمین است

ا وزمینها وما وما فیهن وما بینهن ورب العرش العظیم، یعنى پروردگار هر چیزى است که در آسمانه
والحمد هللا رب العالمین، یعنى حمد وثنا مخصوص . بین آنهاست وپروردگار عرش بزرگ است

  خداوندى است که پرورش دهنده تمام موجودات است

   ـ ترجمه تسبیحات اربعه5

یعنى پاک ومنزه است خداوند تعالى وثناء : سبحان اهللا والحمد هللا وال اله اال اهللا واهللا اکبر
همتا وبزرگتر است از اینکه او را   اوست ونیست خدایى سزاوار پرستش مگر خداى بىمخصوص 
  وصف کنند

   ـ ترجمه تشهد6

الحمد هللا اشهد ان ال اله اال اهللا وحده ال شریک له یعنى ستایش مخصوص پروردگار است 
. وشریک نداردت دهم که خدایى سزاوار پرستش نیست، مگر خدایى که یگانه اس وشهادت مى

دهم که محمد صلى اهللا علیه وآله بنده خدا  واشهد ان محمدا عبده ورسوله، یعنى شهادت مى
اللهم صل على محمد وآل محمد یعنى خدایا رحمت بفرست بر محمد وآل . وفرستاده او است

محمد وتقبل شفاعته وارفع درجته یعنى قبول کن شفاعت پیغمبر را ودرجه آن حضرت را نزد خود 
الم علیک ایها النبى ورحمۀ اهللا وبرکاته، یعنى سالم بر تو اى پیغمبر ورحمت وبرکات الس: بلند کن

 الصالحین، یعنى سالم خداوند عالم بر نمازگزاران وتمام السالم علینا وعلى عباد اهللا. خدا بر تو باد
ا علیکم ورحمۀ اهللا وبرکاته یعنى سالم ورحمت وبرکات خداوند بر شمالسالم . بندگان خوب او

  مؤمنین باد

  تعقیب نماز

 ـ مستحب است انسان بعد از نماز مقدارى مشغول تعقیب، یعنى خواندن ذکر ودعا 1129مسأله 
وقرآن شودوبهتر است پیش از آنکه از جاى خود حرکت کند ووضوء وغسل وتیمم او باطل شود، 

 چیزهایى را که در بهتر استاشد ولى رو به قبله تعقیب را بخواند والزم نیست تعقیب به عربى ب
اند بخواند واز تعقیبهایى که خیلى سفارش شده است، تسبیح حضرت  کتابهاى دعا دستور داده

 مرتبه الحمد هللا، 33 مرتبه اهللا اکبر، بعد 34: زهرا علیها السالم است که باید به این ترتیب گفته شود
الحمد هللا گفت ولى بهتر است بعد  مرتبه سبحان اهللا ومى شود سبحان اهللا را پیش از 33بعد از آن 

  از الحمد هللا گفته شود

 ـ مستحب است بعد از نماز، سجده شکر نماید وهمینقدر که پیشانى را بقصد شکر 1130مسأله 
بر زمین بگذارد کافى است ولى بهتر است صد مرتبه، یا سه مرتبه، یا یک مرتبه، شکر اهللا یا شکرا 
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شود   رسد یا بالیى از او دور مى  ر وقت نعمتى به انسان مىیا عفوا بگوید، ونیز مستحب است ه
  سجده شکر بجا آورد

  صلوات بر پیغمبر

 ـ هر وقت انسان اسم مبارک حضرت رسول صلى اهللا علیه وآله مانند محمد 1131مسأله 
در نماز باشد،  چه واحمد، یا لقب وکنیه آن جناب را مثل مصطفى وابوالقاسم، بگوید یا بشنود اگر

  حب است صلوات بفرستدمست

 ـ موقع نوشتن اسم مبارک حضرت رسول صلى اهللا علیه وآله، مستحب است 1132مسأله 
  کند صلوات بفرستد  صلوات را هم بنویسد ونیز بهتر است هر وقت آن حضرت را یاد مى

  مبطالت نماز

نکه در بین اول آ: گویند کند وآنها را مبطالت مى   ـ دوازده چیز نماز را باطل مى1133مسأله 
  استبین نماز بفهمد جاى سجده اش غصبى نماز یکى از شرطهاى آن از بین برود، مثال در 

دوم آنکه در بین نماز عمدا یا سهوا یا از روى ناچارى، چیزى که وضوء یا غسل را باطل مى 
جزاء کند، پیش آید، مثال بول از او بیرون آید، ولى چنانچه بعد از دخول در سجده رکعت اخیره ا

باقیه را فراموش کند ومحدث شود نماز صحیح است، وهمچنین کسى که نمى تواند از بیرون آمدن 
بول وغائط خوددارى کند، اگر در بین نماز بول یا غائط از او خارج شود چنانچه به دستورى که در 

 در شود، ونیز اگر در بین نماز از زن مستحاضه خون خارج شود، نمى)4(م وضوء گفته شداحکا
  صورتى که به دستور استحاضه رفتار کرده باشد، نمازش صحیح است

بعد از ر نداند که در بین نماز خوابش برده یا اختیار خوابش برده، اگ   ـ کسى که بى1134مسأله 
  آن، باید نمازش را دوباره بخواند

یا در بین نماز  ـ اگر بداند به اختیار خودش خوابیده وشک کند که بعد از نماز بوده 1135مسأله 
  یادش رفته که مشغول نماز است وخوابیده، نمازش صحیح است

 ـ اگر در حال سجده از خواب بیدار شود وشک کند که در سجده نماز است ، یا 1136مسأله 
  اختیار خوابش برده، باید آن نماز را دوباره بخواند در سجده شکر وبداند بى

  بگذاردکسانى که شیعه نیستند دستها را رویهم ز مبطالت نماز آن است که مثل بعض سوم ا

 ـ هرگاه براى ادب دستها را روى هم بگذارد، اگر مثل آنها باشد باید دوباره نماز را 1137مسأله 
بخواند بلکه اگر مثل آنها هم نباشد، باید نماز را دوباره بخواند ولى اگر از روى فراموشى یا 

  ن دست ومانند آن دستها را رویهم بگذارد اشکال نداردناچارى یا براى کار دیگرى مثل خاراند
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یا از روى دن حمد، آمین بگوید ولى اگر اشتباها چهارم از مبطالت نماز آن است که بعد از خوان
  شود  تقیه بگوید، نمازش باطل نمى

پنجم از مبطالت نماز آن است که عمدا یا از روى فراموشى پشت به قبله کند، یا بطرف راست 
 قبله برگردد، بلکه اگر عمدا یا سهوا بقدرى برگردد که نگویند رو به قبله است، اگر چه یا چپ

  بطرف راست یا چپ نرسد، نمازش باطل است

 ـ اگر عمدا یا سهوا سر را به قدرى بگرداند که بتواند پشت سر را ببیند، وبدن از 1138مسأله 
روى خود را از قبله گرداند که نگویند رف بشود نمازش باطل است ولى اگر سر را کمى بقبله منح

  .شود  گردانده عمدا باشد، یا اشتباها نمازش باطل نمى

اى بگوید که دو حرف یا بیشتر باشد، اگر چه  ششم از مبطالت نماز آن است که عمدا کلمه
  شود معنى هم نداشته باشد، واگر سهوا بگوید نماز باطل نمى

ک حرف دارد، چنانچه آن کلمه معنى داشته باشد مثل اى بگوید که ی  ـ اگر کلمه1139مسأله 
بداند وقصد آن را چه معناى آن را که در زبان عرب به معناى این است که نگهدارى کن، چنان) ق(

شودبلکه اگر قصد معناى آن را نکند ولى ملتفت معناى آن باشد، احتیاط   نماید، نمازش باطل مى
  واجب آن است که نماز را دوباره بخواند

 ـ سرفه کردن وآروغ زدن وآه کشیدن در نماز اشکال ندارد، ولى گفتن آخ وآه 1140مسأله 
  کند  ومانند اینها که دو حرف است، اگر عمدى باشد نماز را باطل مى

وقع اهللا اکبر ودر م: اى را به قصد ذکر بگوید مثال به قصد ذکر بگوید  ـ اگر کلمه1141مسأله 
 هر چند داعى بر گفتن ذکر ه چیزى را به دیگرى بفهماند اشکال نداردگفتن آن، صدا را بلند کند ک

فهماندن باشد ولى چنانچه به قصد اینکه چیزى به کسى بفهماند بگوید، اگر چه قصد ذکر هم 
  شود داشته باشد، نماز باطل مى

اى که سجده واجب دارد ودر احکام   ـ خواندن قرآن در نماز، غیر از چهار سوره1142مسأله 
  است که به غیر عربى دعا نکند)5(جنابت گفته شد

 ـ اگر چیزى از حمد وسوره وذکرهاى نماز را عمدا یا احتیاطا چند مرتبه بگوید 1143مسأله 
  اشکال ندارد، ولى اگر از روى وسواس چند مرتبه بگوید، بنا بر احتیاط نماز را اعاده نماید

کند، باید  دیگرى به او سالم رى سالم کند واگر ـ در حال نماز، انسان نباید به دیگ1144مسأله 
در جواب ) سالم علیکم ـ سالم علیک ـ السالم علیکم ـ السالم علیک (یکى از چهار صیغه را 

  ها سالم کرده باشد بگوید ولو سالم کننده به غیر این صیغه
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، واگر عمدا  ـ انسان باید جواب سالم را چه در نماز، چه در غیر نماز فورا بگوید1145مسأله 
یا از روى فراموشى جواب سالم را به قدرى طول دهد، که اگر جواب بگوید، جواب آن سالم 
حساب نشود، چنانچه در نماز باشد، نباید جواب بدهد واگر در نماز نباشد، جواب دادن واجب 

  نیست

کنند کر  ـ باید جواب سالم را طورى بگوید که سالم کننده بشنود، ولى اگر سالم 1146مسأله 
  باشد، چنانچه انسان بطور معمول جواب او را بدهد کافى است

 ـ احتیاط مستحب آن است که نمازگزار جواب سالم را به قصد دعا بگوید، یعنى 1147مسأله 
  از خداوند عالم براى کسى که سالم کرده سالمتى بخواهد

فهمد به  خوب وبد را مىاى که   ـ اگر زن یا مرد نامحرم یا بچه ممیز یعنى بچه1148مسأله 
  نمازگزار سالم کند، نمازگزار باید جواب او را بدهد

   ـ اگر نمازگزار جواب سالم را ندهد معصیت کرده ولى نمازش صحیح است1149مسأله 

 ـ اگر کسى به نمازگزار غلط سالم کند، به طورى که سالم حساب نشود، جواب او 1150مسأله 
  واجب نیست

اى سالم کند، جواب سالم او بر همه آنان واجب است، ولى  ى به عده ـ اگر کس1151مسأله 
  اگر یکى از آنان جواب دهد کافى است

ولى اى سالم کند، جواب سالم او بر همه آنان واجب است،   ـ اگر کسى به عده1152 مسأله
  اگر یکى از آنان جواب دهد کافى است

 سالم کننده قصد سالم دادن به او را اى سالم کند وکسى که  ـ اگر کسى به عده1153مسأله 
  نداشته جواب دهد، باز هم جواب سالم او بر آن عده واجب است

اى سالم کند وکسى که بین آنها مشغول نماز است شک کند که سالم    ـ اگر به عده1154مسأله 
د قصد اگر بدانن است کننده، قصد سالم کردن به او را هم داشته یا نه، نباید جواب بدهد وهمچنی

او را هم داشته ولى دیگرى جواب سالم را بدهد اما اگر بداند که قصد او را هم داشته ودیگرى 
  جواب ندهد، باید جواب او را بگوید

 ـ سالم کردن مستحب است وخیلى سفارش شده است که سواره به پیاده وایستاده 1155مسأله 
  به نشسته وکوچکتر به بزرگتر سالم کند

ر دو نفر با هم به یکدیگر سالم کنند، بر هر یک واجب است جواب سالم  ـ اگ1156مسأله 
  دیگرى را بدهد

 ـ در غیر نماز، مستحب است جواب سالم را بهتر از سالم بگوید مثال اگر کسى 1157مسأله 
  .گفت سالم علیکم در جواب بگوید سالم علیکم ورحمۀ اهللا
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انچه سهوا با صدا بخندد، نمازش اشکال هفتم از مبطالت نماز خنده با صدا وعمدى است وچن
  کند  ندارد، ولبخند هم نماز را باطل نمى

 ـ اگر براى جلوگیرى از صداى خنده حالش تغییر کند، مثال رنگش سرخ شود، 1158مسأله 
  الزم نیست نمازش را دوباره بخواند

گر از ترس خدا هشتم از مبطالت نماز آن است که براى کار دنیا عمدا با صدا گریه کند، ولى ا
  یا براى آخرت گریه کند، آهسته باشد یا بلند اشکال ندارد بلکه از بهترین اعمال است

نهم از مبطالت نماز کارى است که صورت نماز را بهم بزند مثل دست زدن وبه هوا پریدن 
 بهم ومانند اینها، کم باشد یا زیاد، عمدا باشد یا از روى فراموشى، ولى کارى که صورت نماز را

  نزند مثل اشاره کردن به دست اشکال ندارد

باطل خواند، نمازش   ـ اگر در بین نماز بقدرى ساکت بماند که نگویند نماز مى1159مسأله 
  شود مى

 ـ اگر در بین نماز کارى انجام دهد، یا مدتى ساکت شود وشک کند که نماز بهم 1160مسأله 
  خورده یا نه، نمازش صحیح است

 نماز، خوردن وآشامیدن است که اگر در نماز طورى بخورد یا بیاشامد که دهم از مبطالت
شود ولى کسى که  خواند، عمدا باشد یا از روى فراموشى نماز باطل مى نگویند نماز مى

بترسد که  روزه بگیرد اگر پیش از اذان صبح، نماز مستحبى بخواند وتشنه باشد، چنانچه خواهد مى
تواند در بین نماز   صورتى که آب روبروى او در دو سه قدمى باشد مىاگر تمام کند صبح شود، در

کند مثل روگرداندن از  خواند اما باید کارى که نماز را باطل مى آب بیاشامد ولو نگویند نماز مى
  قبله انجام ندهد

 ـ اگر به واسطه خوردن یا آشامیدن عمدى، مواالت نماز بهم بخورد یعنى طورى 1161مسأله 
  دوباره بخواندخواند، بنابر احتیاط واجب باید نماز را  مى نگویند نماز را پشت سر هم شود که

 ـ اگر در بین نماز، غذایى را که در دهان یا الى دندانها مانده فرو ببرد نمازش باطل 1162مسأله 
د وفرو شود ونیز اگر قند یا شکر ومانند اینها در دهان مانده باشد ودر حال نماز کم کم آب شو نمى

  رود اشکال ندارد

یازدهم از مبطالت نماز، شک در رکعتهاى نماز دو رکعتى یا سه رکعتى، یا در دو رکعت اول 
  نمازهاى چهار رکعتى است

دوازدهم از مبطالت نماز آن است که رکن نماز را عمدا یا سهوا کم کند ونیز اگر چیزى را که 
  رکن نیست، عمدا کم یا زیاد نماید مبطل است
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کند انجام   ـ اگر بعد از نماز شک کند که در بین نماز کارى که نماز را باطل مى1163أله مس
  داده یا نه، نمازش صحیح است

  چیزهایى که در نماز مکروه است

 ـ مکروه است در نماز صورت را کمى به طرف راست یا چپ بگرداند وچشمها 1164مسأله 
وانگشتها را داخل  وبا ریش ودست خود بازى کند ست وچپ بگرداندرا، هم بگذارد، یا به طرف را

هم نماید وآب دهان بیندازد وبه خط قرآن یا کتاب یا خط انگشترى نگاه کند ونیز مکروه است، 
موقع خواندن حمد وسوره وگفتن ذکر، براى شنیدن حرف کسى ساکت شود، بکله هر کارى که 

  باشد خضوع وخشوع را از بین ببرد مکروه مى

آید ونیز موقع خوددارى کردن از بول وغائط،   ـ موقعى که انسان خوابش مى1165مسأله 
نماز مکروه  در مکروه است نماز بخواند، وهمچنین پوشیدن جوراب تنگ که پا را فشار دهد

  باشد وغیر از اینها مکروهات دیگرى هم در کتابهاى مفصل بیان شده است مى

  توان نماز واجب را شکست  مواردى که مى

 ـ شکستن نماز واجب از روى اختیار بنا بر احتیاط واجب حرام است، ولى براى 1166له مسأ
  حفظ مال وجلوگیرى از ضرر مالى یا بدنى مانعى ندارد

 ـ اگر حفظ جان خود انسان یا کسى که حفظ جان او واجب است یا حفظ مالى که 1167مسأله 
بشکند ولى شکستن شد، باید نماز را مکن نباباشد، بدون شکستن نماز م  نگهدارى آن واجب مى

  نماز براى مالى که اهمیت ندارد مکروه است

 ـ اگر در وسعت وقت مشغول نماز باشد وطلبکار طلب خود را از او مطالبه کند، 1168مسأله 
چنانچه بتواند در بین نماز طلب او را بدهد، باید در همان حال بپردازد واگر بدون شکستن نماز، 

  ممکن نیست، باید نماز را بشکند وطلب او را بدهد بعد نماز را بخوانددادن طلب او 

باید نماز چنانچه وقت تنگ باشد،  ـ اگر در بین نماز بفهمد که مسجد نجس است، 1169مسأله 
زند، باید در بین نماز تطهیر  را تمام کندواگر وقت وسعت دارد وتطهیر مسجد نماز را بهم نمى

زند، باید نماز را بشکند، ومسجد را تطهیر نماید،  بخواند، واگر نماز را بهم مىکند، بعد بقیه نماز را 
  بعد نماز را بخواند

 ـ کسى که باید نماز را بشکند اگر نماز را تمام کند معصیت کرده ولى نماز او 1170مسأله 
  صحیح است

فراموش  یا اقامه را ازه رکوع خم شود، یادش بیاید که اذان ـ اگر پیش از آنکه به اند1171مسأله 
  کرده، چنانچه وقت نماز وسعت دارد، مستحب است براى گفتن آنها نماز را بشکند

  شکیات
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کند، وبه شش  هشت قسم آن شکهایى است که نماز را باطل مى:  قسم است23شکیات نماز 
  قسم آن نباید اعتنا کرد، ونه قسم دیگر آن صحیح است

  شکهاى باطل

  کند از این قرار است   نماز را باطل مى ـ شکهایى که1172مسأله 

اول شک در شماره رکعتهاى نماز دو رکعتى مثل نماز صبح ونماز مسافر ولى شک در شماره 
  کند رکعتهاى مستحب نماز دو رکعتى ونماز احتیاط نماز را باطل نمى

  دوم شک در شماره رکعتهاى نماز سه رکعتى

   رکعت خوانده یا بیشترسوم آنکه در نماز چهار رکعتى شک کند که یک

چهارم آنکه در نماز چهار رکعتى پیش از سر بلند کردن از سجده دوم، شک کند که دو رکعت 
  خوانده یا بیشتر

  پنج یا دو وبیشتر از پنجپنجم شک بین دو و

  ششم شک بین سه وشش ویا سه وبیشتر از شش

  هفتم شک بین چهار وشش یا چهار وبیشتر از شش

  ى نماز که نداند چند رکعت خوانده استهشتم شک در رکعتها

تواند نماز را بهم بزند، بلکه    ـ اگر یکى از شکهاى باطل براى انسان پیش آید، نمى1173مسأله 
  باید بقدرى فکر کند که صورت نماز بهم بخورد، یا از پیدا شدن یقین یا گمان ناامید شود

  اید به آنها اعتنا کردشکهایى که نب

اول ـ شک در چیزى که : ایى که نباید به آنها اعتنا کرد از این قرار است ـ شکه1174مسأله 
  مثل آنکه در رکوع شک کند که حمد را خوانده یا نه: محل بجا آوردن آن گذاشته است

  .دوم ـ شک بعد از سالم نماز

  .سوم ـ شک بعد از گذشتن وقت نماز

  .کند چهارم ـ شک کثیر الشک یعنى کسى که زیاد شک مى

وهمچنین اند  ـ شک امام در شماره رکعتهاى نماز، در صورتى که مأموم شماره آنها را بدپنجم
  .شک مأموم در صورتى که امام شماره رکعتهاى نماز را بداند

  ششم ـ شک در نماز مستحبى ونماز احتیاط

   ـ شک در چیزى که محل آن گذشته است1

هاى واجب آن را انجام داده یا نه، مثال  ـ اگر در بین نماز شک کند که یکى از کار1175مسأله 
شک کند که حمد خوانده یا نه، چنانچه مشغول کارى که باید بعد از آن انجام دهد نشده، باید آنچه 
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انجام دهد شده، به  باید بعد از آن را که در انجام آن شک کرده بجا آورد واگر مشغول کارى که
  شک خود اعتنا نکند

اى شک کند که آیه پیش را خوانده یا نه، یا وقتى آخر   خواندن آیه ـ اگر در بین1176مسأله 
  خواند شک کند که اول آن را خوانده یا نه، باید به شک خود اعتنا نکند آیه را مى

 ـ اگر بعد از رکوع یا سجود شک کند که کارهاى واجب آن، مانند ذکر وآرام بودن 1177مسأله 
  ک خود اعتنا نکندبدن را انجام داده یا نه، باید به ش

کند که رود شک کند که رکوع کرده یا نه یا شک   ه به سجده مى ـ اگر در حالى ک1178مسأله 
  یا بعد از رکوع ایستاده یا نه باید به شک خود اعتنا کند ورکوع وقیام بعد از آن را بیاورد

نه، باید  ـ اگر در حال برخاستن شک کند که سجده یا تشهد را بجا آورده یا 1179مسأله 
  برگردد وبجا آورد

خواند، اگر موقعى که حمد یا تسبیحات    ـ کسى که نشسته یا خوابیده نماز مى1180مسأله 
نکند، واگر پیش شک خود اعتنا خواند، شک کند که سجده یا تشهد را بجا آورده یا نه، باید به  مى

جا آورده یا نه ، باید بجا از آنکه مشغول حمد یا تسبیحات شود، شک کند که سجده یا تشهد را ب
  آورد

 ـ اگر شک کند که یکى از رکنهاى نماز را بجا آورده یا نه، چنانچه مشغول کارى 1181مسأله 
که بعد از آن است نشده باید آن را بجا آورد مثال اگر پیش از خواندن تشهد شک کند که دو سجده 

اید که آن رکن را بجا آورده بوده، چون رکن را بجا آورده یا نه، باید بجا آورد وچنانچه بعد یادش بی
  زیاد شده نمازش باطل است

 ـ اگر شک کند عملى را که رکن نیست بجا آورده یا نه، چنانچه مشغول کارى که 1182مسأله 
بعد از آن است نشده، باید آن را بجا آورد، مثال اگر پیش از خواندن سوره شک کند که حمد را 

ا بخواند واگر بعد از انجام آن یادش بیاید که آن را بجا آورده بوده چون خوانده یا نه باید حمد ر
  رکن زیاد نشده نماز صحیح است

آن ا نه، چنانچه مشغول کارى که بعد از  ـ اگر شک کند که رکنى را بجا آورده ی1183مسأله 
شک کند است شده، باید به شک خود اعتنا نکند، مثال موقعى که مشغول خواندن تشهد است اگر 

که دو سجده را بجا آورده یا نه، باید به شک خود اعتنا نکند واگر یادش بیاید که آن رکن را بجا 
نیاورده، در صورتى که مشغول رکن بعد نشده، باید آن را بجا آورد واگر مشغول رکن بعد شده 

نیاورده، باید نمازش باطل است، مثال اگر پیش از رکوع رکعت بعد یادش بیاید که دو سجده را بجا 
  استآن یادش بیاید نمازش باطل بجا آورد واگر رکوع یا بعد از 
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 ـ اگر شک کند عملى را که رکن نیست بجا آورده یا نه، چنانچه مشغول کارى که 1184مسأله 
بعد از آن است شده، باید به شک خود اعتنا نکند، مثال موقعى که مشغول خواندن سوره است، اگر 

ا خوانده یا نه، باید به شک خود اعتنا نکند واگر بعد یادش بیاید که آن را بجا شک کند که حمد ر
نیاورده، در صورتى که مشغول رکن بعد نشده، باید بجا آورد واگر مشغول رکن بعد شده، نمازش 

حمد را نخوانده باید بخواند واگر در بر این اگر مثال در قنوت یادش بیاید که صحیح است، بنا
  بیاید نماز او صحیح استرکوع یادش 

 ـ اگر شک کند که سالم نماز را گفته یا نه، چنانچه مشغول تعقیب نماز یا مشغول 1185مسأله 
زند، عمدا وسهوا از حال نمازگزار   نماز دیگر شده، یا به واسطه انجام کارى که نماز را بهم مى

ند باید سالم را بگوید واگر شک بیرون رفته، باید به شک خود اعتنا نکند واگر پیش از اینها شک ک
  نکندروض به شک خود اعتنا کند سالم را درست گفته یا نه در تمام ف

   ـ شک بعد از سالم2

 ـ اگر بعد از سالم نماز شک کند که نمازش صحیح بوده یا نه، مثال شک کند رکوع 1186مسأله 
ت خوانده یا پنج رکعت، به کرده یا نه، یا بعد از سالم نماز چهار رکعتى شک کند که چهار رکع

شک خود اعتنا نکند ولى اگر هر دو طرف شک او باطل باشد مثال بعد از سالم نماز چهار رکعتى 
  شک کند که سه رکعت خوانده یا پنج رکعت، نمازش باطل است

   ـ شک بعد از وقت3

ن کند که  ـ اگر بعد از گذشتن وقت نماز، شک کند که نماز خوانده یا نه، یا گما1187مسأله 
نخوانده، خواندن آن الزم نیست، ولى اگر پیش از گذشتن وقت، شک کند که نماز خوانده یا نه، یا 

  گمان کند که نخوانده، باید آن نماز را بخواند، بلکه اگر گمان کند که خوانده، باید آن را بجا آورد

ا نه، به شک خود  ـ اگر بعد از گذشتن وقت شک کند که نماز را درست خوانده ی1188مسأله 
  داعتنا نکن

 ـ اگر بعد از گذشتن وقت نماز ظهر وعصر بداند چهار رکعت نماز خوانده ولى 1189مسأله 
نداند به نیت ظهر خوانده یا به نیت عصر، باید چهار رکعت نماز قضاء به نیت نمازى که بر او 

  واجب است بخواند

ا، بداند یک نماز خوانده ولى نداند سه  ـ اگر بعد از گذشتن وقت نماز مغرب وعش1190مسأله 
  رکعتى خوانده یا چهار رکعتى باید قضاى نماز مغرب وعشاء را بخواند

  )کند کسى که زیاد شک مى( ـ کثیر الشک 4
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 ـ اگر کسى حالش طورى باشد که نگذرد سه نماز مگر آنکه ولو در یکى از آنها 1191مسأله 
 شک کردن او از غضب یا ترس یا پریشانى حواس کند، کثیر الشک است وچنانچه زیاد  شک مى

  نباشد به شک خود اعتنا نکند

 ـ کثیر الشک اگر در بجا آوردن چیزى شک کند، چنانچه بجا آوردن آن، نماز را 1192مسأله 
کند، باید بنا بگذارد که آن را بجا آورده مثال اگر شک کند که رکوع کرده یا نه باید بنا  باطل نمى

بگذارد که آن را کند، باید بنا  است، واگر بجا آوردن آن، نماز را باطل مىوع کرده بگذارد که رک
انجام نداده، مثال اگر شک کند که یک رکوع کرده یا بیشتر، چون زیاد شدن رکوع نماز را باطل 

  کند، باید بنا بگذارد که بیشتر از یک رکوع نکرده است مى

کند، چنانچه در چیزهاى دیگر نماز   د شک مى ـ کسى که در یک چیز نماز زیا1193مسأله 
کند سجده کرده یا نه، اگر در  شک کند، باید به دستور آن عمل نماید، مثال کسى که زیاد شک مى

نرفته رکوع را بجا ه دستور آن رفتار نماید، یعنى اگر به سجده بجا آوردن رکوع شک کند، باید ب
  آورد واگر به سجده رفته اعتنا نکند

کند اگر در نماز دیگر   ـ کسى که در نماز مخصوصى مثال در نماز ظهر زیاد شک1194مسأله 
  مثال در نماز عصر شک کند، باید به دستور شک رفتار نماید

کند، اگر در  خواند، زیاد شک مى  ـ کسى که وقتى در جاى مخصوصى نماز مى1195مسأله 
  دستور شک عمل نمایدغیر آنجا نماز بخواند وشکى براى او پیش آید، باید به 

 ـ اگر انسان شک کند که کثیر الشک شده یا نه، باید به دستور شک عمل نماید، 1196مسأله 
  وکثیر الشک تا وقتى یقین نکند که بحال معمولى مردم برگشته باید به شک خود اعتنا نکند

تنا نکند بعد کند اگر شک کند رکنى را بجا آورده یا نه واع  ـ کسى که زیاد شک مى1197مسأله 
یادش بیاید که آن را بجا نیاورده، چنانچه مشغول رکن بعد نشده، باید آن را بجا آورد واگر مشغول 
رکن بعد شده نمازش باطل است، مثال اگر شک کند رکوع کرده یا نه واعتنا نکند، چنانچه پیش از 

  اید، نمازش باطل استسجده یادش بیاید که رکوع نکرده، باید رکوع کند واگر در سجده یادش بی

کند، اگر شک کند چیزى را که رکن نیست بجا آورده یا   ـ کسى که زیاد شک مى1198مسأله 
نه واعتنا نکند وبعد یادش بیاید که آن را بجا نیاورده، چنانچه از محل بجا آوردن آن نگذشته، باید 

 کند که حمد خوانده یا آن را بجا آورد واگر از محل آن گذشته نمازش صحیح است، مثال اگر شک
باید بخواند واگر در رکوع یادش چه در قنوت یادش بیاید که حمد نخوانده، نه واعتنا نکند، چنان

  بیاید، نماز او صحیح است

   ـ شک امام ومأموم5
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 ـ اگر امام جماعت در شماره رکعتهاى نماز شک کند، مثال شک کند که سه رکعت 1199مسأله 
نانچه مأموم یقین یا گمان داشته باشد که چهار رکعت خوانده وبه امام خوانده یا چهار رکعت، چ

بفهماند که چهار رکعت خوانده است، امام باید نماز را تمام کند وخواندن نماز احتیاط الزم نیست، 
است ومأموم در شماره رکعتهاى نماز اگر امام یقین یا گمان داشته باشد که چند رکعت خوانده ونیز 

  ید به شک خود اعتنا ننمایدشک کند، با

   ـ شک در نمازهاى مستحبى6

 ـ اگر در شماره رکعتهاى نماز مستحبى شک کند، چنانچه طرف بیشتر شک نماز را 1200مسأله 
کند، باید بنا را بر کمتر بگذارد مثال اگر در نافله صبح شک کند که دو رکعت خوانده یا  باطل مى

 رکعت خوانده است واگر طرف بیشتر شک نماز را باطل سه رکعت، باید بنا را بگذارد که دو
کند مثال شک کند که دو رکعت خوانده یا یک رکعت بهر طرف شک عمل کند، نمازش  نمى

  صحیح است

کند،  کند ولى زیاد شدن رکن، آن را باطل نمى  ـ کم شدن رکن، نافله را باطل مى1201مسأله 
 وموقعى یادش بیاید که مشغول رکن بعد از آن شده، پس اگر یکى از کارهاى نافله را فراموش کند

باید آن کار را انجام دهد، ودوباره آن رکن را بجا آورد مثال اگر در بین رکوع یادش بیاید که حمد 
  د ودوباره به رکوع رودرا نخوانده، باید برگردد وحمد را بخوان

اشد یا غیر رکن، چنانچه محل  ـ اگر در یکى از کارهاى نافله شک کند، خواه رکن ب1202مسأله 
  آن نگذشته، باید بجا آورد واگر محل آن گذشته، به شک خود اعتنا نکند

 ـ اگر در نماز مستحبى دو رکعتى گمانش به سه رکعت یا بیشتر برود، باید اعتنا 1203مسأله 
، مثال کند ونمازش باطل است واگر گمانش به دو رکعت یا کمتر برود باید به همان گمان عمل کند

  اندرود احتیاطا باید یک رکعت دیگر بخو  اگر گمانش به یک رکعت مى

شود، الزم نیست   ـ اگر در نماز نافله کارى کند که براى آن سجده سهو واجب مى1204مسأله 
سجده سهو بجا آورد واگر یک سجده یا تشهد را فراموش نماید، الزم نیست بعد از نماز قضاى 

  سجده وتشهد را بجا آورد

 ـ اگر شک کند که نماز مستحبى را خوانده یا نه، چنانچه آن نماز مثل نماز جعفر 1205مسأله 
طیار وقت معین نداشته باشد، بنا بگذارد که نخوانده است وهمچنین است اگر مثل نافله یومیه که 

 از یا نه، ولى اگر بعد باشد وپیش از گذشتن وقت شک کند که آن را بجا آورده وقت معین داشته
  گذشتن وقت شک کند که خوانده است یا نه، به شک خود اعتنا نکند

  شکهاى صحیح
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 ـ در نه صورت اگر در شماره رکعتهاى نماز چهار رکعتى شک کند، باید فورا فکر 1206مسأله 
نماید پس اگر یقین یا گمان به یک طرف شک پیدا کرد، همان طرف را بگیرد ونماز را تمام کند 

  :رار استشود عمل نماید، وآن نه صورت از این ق  هایى که گفته مىوگرنه به دستور

اول ـ آنکه بعد از سر برداشتن از سجده دوم شک کند دو رکعت خوانده یا سه رکعت باید بنا 
بگذارد سه رکعت خوانده ویک رکعت دیگر بخواند ونماز را تمام کند وبعد از نماز یک رکعت 

  شود بجا آورد ه بعدا گفته مىنماز احتیاط ایستاده به دستورى ک

دوم ـ شک بین دو وچهار بعد از سر برداشتن از سجده دوم که باید بنا بگذارد چهار رکعت 
  خوانده ونماز را تمام کند وبعد از نماز دو رکعت نماز احتیاط ایستاده بخواند

ر بگذارد سوم ـ شک بین دو وسه وچهار بعد از سر برداشتن از سجده دوم که باید بنا بر چها
  وبعد از نماز دو رکعت نماز احتیاط ایستاده وبعد دو رکعت نشسته بجا آورد

چهارم ـ شک بین چهار وپنج بعد از سر برداشتن از سجده دوم که باید بنا بر چهار بگذارد 
ونماز را تمام کند وبعد از نماز دو سجده سهو بجا آورد ولى اگر بعد از سجده اول، یا پیش از 

   از سجده دوم، یکى از این چهار شک، براى او پیش آید نماز باطل استسربرداشتن

پنجم ـ شک بین سه وچهار، که در هر جاى نماز باشد، باید بنا بر چهار بگذارد ونماز را تمام 
  کند وبعد از نماز یک رکعت نماز احتیاط ایستاده یا دو رکعت نشسته بجا آورد

ده که باید بنشیند وتشهد بخواند ونماز را سالم دهد ششم ـ شک بین چهار وپنج در حال ایستا
  ویک رکعت نماز احتیاط ایستاده یا دو رکعت نشسته بجا آورد

دهد م هفتم ـ شک بین سه وپنج در حال ایستاده، که باید بنشیند وتشهد بخواند ونماز را سال
  ودو رکعت نماز احتیاط ایستاده بجا آورد

 حال ایستاده، که باید بنشیند و تشهد بخواند وبعد از سالم هشتم ـ شک بین سه وچهار وپنج در
  نماز دو رکعت نماز احتیاط ایستاده وبعد دو رکعت نشسته بجا آورد

نهم ـ شک بین پنج وشش در حال ایستاده که باید بنشیند وتشهد بخواند ونماز را سالم دهد 
  ودو سجده سهو بجا آورد

براى انسان پیش آید، نباید نماز را بشکند وچنانچه  ـ اگر یکى از شکهاى صحیح 1207مسأله 
نماز را بشکند معصیت کرده است پس اگر پیش از انجام کارى که نماز را باطل مى کند مثل 
روگرداندن از قبله، نماز را از سر گیرد نماز دومش هم باطل است واگر بعد از انجام کارى که نماز 

  دومش صحیح استکند، مشغول نماز شود نماز   را باطل مى



١٤٤ توضيح المسائل

 ـ اگر یکى از شکهایى که نماز احتیاط براى آنها واجب است در نماز پیش آید، 1208مسأله 
چنانچه انسان نماز را تمام کند وبدون خواندن نماز احتیاط، نماز را از سر بگیرد نماز دومش باطل 

  است وباید نماز احتیاط را بخواند

راى انسان پیش آید، چنانکه گفته شد باید فورا  ـ وقتى یکى از شکهاى صحیح ب1209مسأله 
فکر کند ولى اگر چیزهایى که به واسطه آنها ممکن است یقین یا گمان به یک طرف شک پیدا 

رود، چنانچه کمى بعد فکر کند اشکال ندارد، مثال اگر در سجده شک کند  شود، از بین نمى
  تواند تا بعد از سجده فکر کردن را تأخیر بیندازد مى

مساوى شود،  در نظر او  ـ اگر اول گمانش به یک طرف بیشتر باشد، بعد دو طرف1210مسأله 
باید بدستور شک عمل نماید واگر اول دو طرف در نظر او مساوى باشد وبه طرفى که وظیفه 

  اوست بنا بگذارد، بعد گمانش به طرف دیگر برود، باید همان طرف را بگیرد ونماز را تمام کند

داند گمانش به یک طرف بیشتر است یا هر دو طرف در نظر او   ـ کسى که نمى1211مسأله 
مساویست چنانچه شک از شکهاى باطله باشد یا اگر از شکوک صحیح است در تمام کردن نماز با 

چهار ، باید به دستور شک  سه وچهار است یا گمان به گمان مساوى باشد مثل آنکه نداند شک بین
 از شکوک صحیح باشد ودر تمام کردن با گمان مساوى نباشد مثل شک عمل کند وچنانچه شک

  بین سه وچهار وگمان به سه، نماز باطل است

 ـ اگر بعد از نماز بداند که در بین نماز حال تردیدى داشته که مثال دو رکعت 1212مسأله 
عت بوده، یا هر خوانده یا سه رکعت وبنا را بر سه گذاشته ولى نداند که گمانش به خواندن سه رک

  دو طرف در نظر او مساوى بوده، نماز احتیاط واجب نیست

خواند، شک کند که دو سجده را بجا آورده یا نه، ودر   ـ اگر موقعى که تشهد مى1213مسأله 
باشد، براى   همان موقع یکى از شکهایى که اگر بعد از تمام شدن دو سجده اتفاق بیفتد صحیح مى

د که دو رکعت خوانده یا سه رکعت نماز باطل است، بلى در خصوص او پیش آید مثال شک کن
  شک دو وچهار چنانچه به دستور آن شک عمل کند نمازش صحیح است

 ـ اگر پیش از آنکه مشغول تشهد شود، یا پیش از ایستادن، شک کند که دو سجده 1214مسأله 
مام شدن دو سجده صحیح است، را بجا آورده یا نه، ودر همان موقع یکى از شکهایى که بعد از ت

  برایش پیش آید نماز باطل است

 ـ اگر موقعى که ایستاده بین سه وچهار یا بین سه وچهار وپنج شک کند ویادش 1215مسأله 
  بیاید که دو سجده از رکعت پیش بجا نیاورده، نمازش باطل است
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 اول شک کند که دو  ـ اگر شک او از بین برود وشک دیگرى برایش پیش آید، مثال1216مسأله 
باید به دستور  چهار رکعت، رکعت خوانده یا سه رکعت، بعد شک کند که سه رکعت خوانده یا

  شک دوم عمل نماید

 ـ اگر بعد از نماز شک کند که در نماز مثال بین دو وچهار شک کرده، یا بین سه 1217مسأله 
  وچهار، احتیاط واجب آن است که به دستور هر دو عمل کند

 ـ اگر بعد از نماز بفهمد که در نماز شکى براى او پیش آمده ولى نداند از شکهاى 1218ه مسأل
صحیح بوده یا از شکهاى باطل واگر از شکهاى صحیح بوده کدام قسم آن بوده است، نماز را بهم 

  بزند ودوباره بخواند

یک رکعت نماز خواند، اگر شکى کند که باید براى آن   ـ کسى که نشسته نماز مى1219مسأله 
احتیاط ایستاده یا دو رکعت نشسته بخواند، باید دو رکعت نشسته بجا آورد واگر شکى کند که باید 

  براى آن دو رکعت نماز احتیاط ایستاده بخواند، باید دو رکعت نشسته بجا آورد

عاجز خواند، اگر موقع خواندن نماز احتیاط از ایستادن    ـ کسى که ایستاده نماز مى1220مسأله 
گفته شد، نماز احتیاط له پیش خواند وحکم آن در مسأ شود، باید مثل کسى که نماز را نشسته مى

  را بجا آورد

خواند، اگر موقع خواندن نماز احتیاط بتواند بایستد،   ـ کسى که نشسته نماز مى1221مسأله 
  خواند عمل کند باید به وظیفه کسى که نماز را ایستاده مى

  نماز احتیاط

 ـ کسى که نماز احتیاط بر او واجب است، بعد از سالم نماز باید نیت نماز احتیاط 1222له مسأ
نماز کند وتکبیر بگوید وحمد را بخواند وبه رکوع رود ودو سجده نماید پس اگر یک رکعت 

رکعت نماز احتیاط احتیاط بر او واجب است، بعد از دو سجده تشهد بخواند وسالم دهد واگر دو 
جب است بعد از دو سجده، یک رکعت دیگر مثل رکعت اول بجا آورد وبعد از تشهد سالم بر او وا

  دهد، وفورا بجا آوردن آن الزم نیست

 ـ نماز احتیاط سوره وقنوت ندارد والزم نیست آن را آهسته بخواند ومستحب 1223مسأله 
  است که بسم اهللا آن را بلند بگوید

ز احتیاط بفهمد نمازى که خوانده درست بوده الزم  ـ اگر پیش از خواندن نما1224مسأله 
  نیست نماز احتیاط را بخواند، واگر در بین نماز احتیاط بفهمد، الزم نیست آن را تمام کند

 ـ اگر پیش از خواندن نماز احتیاط بفهمد که رکعتهاى نمازش کم بوده، چنانچه 1225مسأله 
د آنچه از نماز نخوانده بخواند واگر کارى که نماز را کند انجام نداده، بای کارى که نماز را باطل مى

  کند، انجام داده، مثال پشت به قبله کرده، باید نماز را دوباره بجا آورد  باطل مى
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مثال در ز نماز احتیاط بفهمد کسرى نمازش به مقدار نماز احتیاط بوده،  ـ اگر بعد ا1226مسأله 
اند، بعد بفهمد نماز را سه رکعت خوانده، نمازش شک بین سه وچهار، یک رکعت نماز احتیاط بخو

  صحیح است

 ـ اگر بعد از خواندن نماز احتیاط بفهمد کسرى نماز کمتر از نماز احتیاط بوده، مثال 1227مسأله 
در شک بین دو وچهار، دو رکعت نماز احتیاط بخواند، بعد بفهمد نماز را سه رکعت خوانده، باید 

  نماز را دوباره بخواند

بوده، د از خواندن نماز احتیاط بفهمد کسرى نماز بیشتر از نماز احتیاط  ـ اگر بع1228له مسأ
مثال در شک بین سه وچهار یک رکعت نماز احتیاط بخواند، بعد بفهمد نماز را دو رکعت خوانده، 

  باید نماز را دوباره بخواند

کعت نماز احتیاط ایستاده،  ـ اگر بین دو وسه وچهار شک کند وبعد از خواندن دو ر1229مسأله 
یادش بیاید که نماز را دو رکعت خوانده، الزم نیست دو رکعت نماز احتیاط نشسته را بخواند، 

  وباید نماز را دوباره بخواند

یک  ـ اگر بین سه وچهار شک کند وموقعى که دو رکعت نماز احتیاط نشسته یا 1230أله مس
 نماز را سه رکعت خوانده باید رفع ید از نماز احتیاط خواند، یادش بیاید که رکعت ایستاده را مى

کند نیاورده کسرى  کند وچنانچه داخل در رکوع نشده و چیزى که عمدا وسهوا نماز را باطل مى
نماز را تمام نماید ونماز صحیح است واگر داخل در رکوع شده یا چیزى که عمدا وسهوا مبطل 

  ز را دوباره بخواندنماز است آورده نماز باطل است وباید نما

ایستاده را ر بین دو وسه وچهار شک کند وموقعى که دو رکعت نماز احتیاط  ـ اگ1231مسأله 
خواند، پیش از رکوع رکعت دوم یادش بیاید که نماز را سه رکعت خوانده، باید نماز را دوباره  مى

  بخواند وغیر از آن چیزى الزم نیست

اط بفهمد کسرى نمازش بیشتر یا کمتر از نماز احتیاط بوده،  ـ اگر در بین نماز احتی1232مسأله 
چنانچه داخل در رکوع نشده نماز اصلى را تمام نماید وصحیح است واال باطل است وباید دوباره 

  بجا آورد

چنانچه وقت  ـ اگر شک کند نماز احتیاطى را که بر او واجب بوده بجا آورده یا نه، 1233مسأله 
در عمل مترتب شرعى شده باشد مثل اینکه شروع به نماز عصر کرده ونماز نماز گذشته یا داخل 

احتیاط متعلق به ظهر بوده به شک خود اعتنا نکند واگر وقت دارد، نماز احتیاط را بجا آورد والزم 
  نیست نماز را هم دوباره بخواند

ت دو رکعت  ـ اگر در نماز احتیاط، رکنى را زیاد کند، یا مثال بجاى یک رکع1234مسأله 
  اره نماز احتیاط را بخواندشود، وباید دوب  بخواند، نماز احتیاط باطل مى
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 ـ موقعى که مشغول نماز احتیاط است اگر در یکى از کارهاى آن شک کند، 1235مسأله 
چنانچه محل آن نگذشته، باید بجا آورد واگر محلش گذشته، باید به شک خود اعتنا نکند، مثال اگر 

 خوانده یا نه، چنانچه به رکوع نرفته باید بخواند، واگر به رکوع رفته باید به شک شک کند که حمد
  خود اعتنا نکند

ا  ـ اگر در شماره رکعتهاى نماز احتیاط شک کند، چنانچه طرف بیشتر شک، نماز ر1236مسأله 
 باید بنا را کند ، نمىکند، باید بنا را بر کمتر بگذارد واگر طرف بیشتر شک نماز را باطل  باطل مى

بر بیشتر بگذارد، مثال موقعى که مشغول خواندن دو رکعت نماز احتیاط است، اگر شک کند که دو 
کند، باید بنا بگذارد که دو   رکعت خوانده یا سه رکعت، چون طرف بیشتر شک نماز را باطل مى

از را رکعت خوانده واگر شک کند که یک رکعت خوانده یا دو رکعت، چون طرف بیشتر شک نم
  کند، باید بنا بگذارد که دو رکعت خوانده است باطل نمى

 ـ اگر در نماز احتیاط چیزى که رکن نیست سهوا کم یا زیاد شود، سجده سهو 1237مسأله 
  ندارد

 ـ اگر بعد از سالم نماز احتیاط شک کند که یکى از اجزاء یا شرایط آن را بجا 1238مسأله 
  کندآورده یا نه، به شک خود اعتنا ن

 ـ اگر در نماز احتیاط، تشهد یا یک سجده را فراموش کند باید بعد از سالم نماز، 1239مسأله 
  آن را قضا نماید

سهو بر او ا دو سجده  ـ اگر نماز احتیاط وقضاى یک سجده یا قضاى یک تشهد ی1240مسأله 
  واجب شود مختار است در مقدم داشتن هر کدام آنها

 رکعات نماز مثل حکم یقین است، مثال اگر انسان گمان دارد که  ـ حکم گمان در1241مسأله 
نماز را چهار رکعت خوانده، نباید نماز احتیاط بخواند و حکم گمان در افعال حکم شک است مثال 
اگر گمان دارد رکوع کرده چنانچه داخل سجود نشده باید بجا آورد واگر داخل شده نباید آن را بجا 

د بخواند، واگر به رکوع رفته مد را نخوانده، چنانچه به رکوع نرفته، بایآورد واگر گمان دارد ح
  نمازش صحیح است

 ـ حکم شک وسهو وگمان در نمازهاى واجب یومیه ونمازهاى واجب دیگر فرق 1242مسأله 
ندارد، مثال اگر در نماز آیات شک کند که یک رکعت خوانده یا دو رکعت، چون شک او در نماز 

  شود  نمازش باطل مىدو رکعتى است 

  سجده سهو

 ـ براى سه چیز بعد از سالم نماز، انسان باید دو سجده سهو به دستورى که بعدا 1243مسأله 
را فراموش کند از، سهوا حرف بزند دوم ـ آنکه تشهد اول ـ آنکه در بین نم: شود بجا آورد گفته مى
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 چهار رکعت خوانده یا پنج سوم ـ آنکه در نماز چهار رکعتى بعد از سجده دوم شک کند که
رکعت، واگر در جایى که باید بایستد مثال موقع خواندن حمد وسوره اشتباها بنشیند یا در جایى که 
باید بنشیند مثال موقع خواندن تشهد اشتباها بایستد یا جایى که نباید سالم نماز بدهد سالم دهد ـ 

آورد ولى بهتر است، بلکه براى هر یا یک سجده فراموش کند، الزم نیست دو سجده سهو بجا 
آن است که دو سجده سهو بنماید، واحکام این چند ها کم یا زیاد کند، بهتر چیزى که در نماز اشتبا

  شود  صورت در مسائل آینده گفته مى

 ـ اگر انسان اشتباها یا بخیال اینکه نمازش تمام شده حرف بزند، باید دو سجده 1224مسأله 
  سهو بجا آورد

شود، سجده سهو واجب نیست ،   ـ براى حرفى که از آه کشیدن وسرفه پیدا مى1245 مسأله
  ولى اگر مثال سهوا آخ یا آه بگوید، باید سجده سهو نماید

خواندن ه بطور صحیح بخواند، براى دوباره  ـ اگر چیزى را که غلط خوانده دوبار1246مسأله 
  آن سجده سهو واجب نیست

 سهوا مدتى حرف بزند وتمام آنها یک مرتبه حساب شود، دو سجده  ـ اگر در نماز1247مسأله 
  سهو بعد از سالم نماز کافى است

 ـ اگر سهوا تسبیحات اربعه را نگوید یا بیشتر یا کمتر از سه مرتبه بگوید، بهتر آن 1248مسأله 
  است که بعد از نماز دو سجده سهو بجا آورد، ولى الزم نیست

وعلى عباد السالم علینا :  بگوید که نباید سالم نماز را بگوید سهوا ـ اگر در جایى1249مسأله 
السالم علیکم ورحمۀ اهللا وبرکاته، الزم نیست دو سجده سهو بنماید، : اهللا الصالحین یا بگوید

وهمچنین اگر اشتباها مقدارى از این دو سالم را بگوید، یا بگوید السالم علیک ایها النبى ورحمۀ 
  زم نیست دو سجده سهو بجا آورداهللا وبرکاته، ال

 ـ اگر در جایى که نباید سالم دهد اشتباها هر سه سالم را بگوید دو سجده سهو 1250مسأله 
  کافیست

بیاید،  فراموش کند وپیش از رکوع رکعت بعد یادش  ـ اگر یک سجده یا تشهد را1251مسأله 
  ن بیجا دو سجده سهو بنمایدباید برگردد وبجا آورد وبعد از نماز بهتر است براى ایستاد

 ـ اگر در رکوع یا بعد از آن یادش بیاید که تشهد را از رکعت پیش فراموش کرده، 1252مسأله 
باید بعد از سالم نماز تشهد را قضا نماید وواجب است بعد از آن دو سجده سهو بجا آورد براى 

  تشهد فراموش شده
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وباید هر چه یت کرده از عمدا بجا نیاورد، معص ـ اگر سجده سهو را بعد از سالم نم1253مسأله 
زودتر آن را انجام دهد وچنانچه سهوا بجا نیاورد، هر وقت یادش آمد باید فورا انجام دهد والزم 

  نیست نماز را دوباره بخواند

   ـ اگر شک دارد که سجده سهو بر او واجب شده یا نه، الزم نیست بجا آورد1254مسأله 

 شک دارد مثال دو سجده سهو بر او واجب شده یا چهار تا، اگر دو  ـ کسى که1255مسأله 
  سجده بنماید کافیست

آورد را بجا نیاورده، باید دو سجده سهو بجا  ـ اگر بداند یکى از دو سجده سهو 1256مسأله 
  واگر بداند سهوا سه سجده کرده، احتیاط واجب آن است که دوباره دو سجده سهو بنماید

  دستور سجده سهو

 ـ دستور سجده سهو این است که بعد از سالم نماز فورا نیت سجده سهو کند 1257مسأله 
بسم اهللا وباهللا وصلى اهللا على : وپیشانى را به چیزى که سجده بر آن صحیح است بگذارد و بگوید

محمد وآله ویا بگوید بسم اهللا وباهللا اللهم صل على محمد وآل محمد ویک دفعه هم وآله عوض 
مد بگوید ویا بگوید بسم اهللا وباهللا السالم علیک ایها النبى ورحمۀ اهللا وبرکاته وبنابر احتیاط وآل مح

کلمه السالم را دو نحو بگوید بدون واو وبا واو، بعد باید بنشیند ودوباره به سجده رود ویکى از 
ف در نماز سالم ذکرهایى را که گفته شد بگوید وبنشیند وبنا بر احتیاط بعد از خواندن تشهد متعار

  دهد

  قضاى سجده وتشهد فراموش شده

بجا مى از، قضاى آن را  ـ سجده وتشهدى را که انسان فراموش کرده وبعد از نم1258مسأله 
پاک بودن بدن ولباس ورو به قبله بودن وشرطهاى دیگر را داشته : آورد، باید تمام شرائط نماز مانند

  باشد

 چند دفعه فراموش کند، مثال یک سجده از رکعت اول  ـ اگر سجده یا تشهد را1259مسأله 
ویک سجده از رکعت دوم فراموش نماید، باید بعد از نماز، قضاى هر دو را بجا آورد والزم است 

  معین کند که قضاى کدام یک از آنها است

هر کدام را اول  ـ اگر یک سجده وتشهد را فراموش کند، واجب نیست که 1260مسأله 
   اول قضاء نمایدفراموش کرده،

 ـ اگر به خیال اینکه اول سجده را فراموش کرده، اول قضاى آن را بجا آورد وبعد 1261مسأله 
از خواندن تشهد یادش بیاید که اول تشهد را فراموش کرده، واجب نیست که دوباره سجده را قضا 

 بجا آورد، وبعد از نماید، ونیز اگر به خیال اینکه اول تشهد را فراموش کرده، اول قضاى آن را
  سجده یادش بیاید که اول سجده را فراموش کرده واجب نیست دوباره تشهد را بخواند
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 ـ اگر بین سالم ونماز وقضاى سجده یا تشهد کارى کند که اگر عمدا یا سهوا در 1262مسأله 
  ماز الزم نیستشود، مثال پشت به قبله نماید، اشکال ندارد واعاده ن  نماز اتفاق بیفتد نماز باطل مى

 ـ اگر بعد از سالم نماز یادش بیاید که یک سجده از رکعت آخر فراموش کرده، 1263مسأله 
کند مثل روگرداندن از قبله انجام نداده باید  چنانچه کارى که عمدى وسهوى آن نماز را باطل مى

د که تشهد رکعت بیای بجا آورد، ونیز اگر یادش سجده را به قصد اداء وبعد از آن تشهد وسالم را
  آخر را فراموش کرده، باید به قصد اداء تشهد را بخواند وبعد از آن، سالم دهد

 ـ اگر بین سالم نماز وقضاى تشهد کارى کند که براى آن سجده سهو واجب مى 1264مسأله 
  شود، مثل آنکه سهوا حرف بزند باید تشهد را قضاء نماید ودو سجده سهو بنماید

نداند که سجده را فراموش کرده یا تشهد را، باید هر دو را قضا نماید، وهر  ـ اگر 1265مسأله 
  م را اول بجا اول آورد اشکال نداردکدا

 ـ اگر شک دارد که سجده یا تشهد را فراموش کرده یا نه، واجب نیست قضاء 1266مسأله 
  نماید

 از رکوع رکعت  ـ اگر بداند سجده یا تشهد را فراموش کرده وشک کند که پیش1267مسأله 
  بعد بجا آورده یا نه، احتیاط واجب آن است که آن را قضاء نماید

 ـ کسى که باید سجده یا تشهد را قضاء نماید، اگر براى کار دیگرى هم سجده 1268مسأله 
سجده سهو را نماز، سجده یا تشهد را قضاء نماید، بعد سهو بر او واجب شود، الزم نیست بعد از 

  تواند اول سجده سهو را بجا آورد  ىبجا آورد بلکه م

 ـ اگر شک دارد که بعد از نماز قضاى سجده یا تشهد فراموش شده را بجا آورده یا 1269مسأله 
نه، چنانچه وقت نماز نگذشته، باید سجده یا تشهد را قضاء نماید، واگر وقت نماز گذشته، قضاى 

  آن مستحب است

  کم ویا زیاد کردن اجزاء وشرائط نماز

آن زیاد کند، اگر چه یک حرف  ـ هرگاه چیزى از واجبات نماز را عمدا کم یا 1270له مسأ
  باشد، نماز باطل است

 ـ اگر به واسطه ندانستن مسأله از روى تقصیر چیزى از واجبات نماز را کم یا زیاد 1271مسأله 
ومغرب وعشاء کند نماز باطل است، ولى چنانچه به واسطه ندانستن مسأله حمد وسوره نماز صبح 

را آهسته بخواند، یا حمد وسوره نماز ظهر وعصر را بلند بخواند، یا در مسافرت نماز ظهر وعصر 
  وعشاء را به واسطه جهل بوجوب قصر بر مسافر چهار رکعتى بخواند، نمازش صحیح است
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 ـ اگر در بین نماز بفهمد وضوء یا غسلش باطل بوده، یا بدون وضوء یا غسل 1272مسأله 
ول نماز شده، باید نماز را بهم بزند ودوباره با وضوء یا غسل بخواند واگر بعد از نماز بفهمد، مشغ

  باید دوباره نماز را با وضوء یا غسل بجا آورد واگر وقت گذشته قضاء نماید

 ـ اگر بعد از رسیدن به رکوع یادش بیاید که دو سجده از رکعت پیش فراموش 1273مسأله 
ست واگر پیش از رسیدن به رکوع یادش بیاید، باید برگردد ودو سجده را بجا کرده، نمازش باطل ا

  آورد وبرخیزد وحمد وسوره یا تسبیحات را بخواند ونماز را تمام کند

 ـ اگر پیش از گفتن السالم علینا والسالم علیکم یادش بیاید که دو سجده رکعت 1274مسأله 
  ورد ودوباره تشهد بخواند ونماز را سالم دهدآخر را بجا نیاورده، باید دو سجده را بجا آ

 ـ اگر پیش از سالم نماز یادش بیاید که یک رکعت یا بیشتر، از آخر نماز نخوانده، 1275مسأله 
  باید مقدارى را که فراموش کرده بجا آورد

،  ـ اگر بعد از سالم نماز یادش بیاید که یک رکعت یا بیشتر، از آخر نماز را نخوانده1276مسأله 
چنانچه کارى انجام داده که اگر در نماز عمدا یا سهوا اتفاق بیفتد نماز را باطل کند، مثال پشت به 

کند انجام نداده،   قبله کرده، نمازش باطل است، واگر کارى که عمدى وسهوى آن، نماز را باطل مى
  باید فورا مقدارى را که فراموش کرده بجا آورد

م نماز عملى انجام دهد که اگر در نماز عمدا یا سهوا اتفاق  ـ هرگاه بعد از سال1277مسأله 
آخر را بجا کند، مثال پشت به قبله نماید وبعد یادش بیاید که دو سجده   فتد نماز را باطل مىبی

کند، یادش بیاید باید دو   نیاورده، نمازش باطل است واگر پیش از انجام کارى که نماز را باطل مى
رده بجا آورد ودوباره تشهد بخواند ونماز را سالم دهد والزم نیست دو اى را که فراموش ک  سجده

  سجده سهو براى سالمى که اول گفته است بنماید

 ـ اگر بفهمد نماز را پیش از وقت خوانده، یا پشت به قبله یا به طرف راست یا به 1278مسأله 
  مایدا آورده باید دوباره بخواند واگر وقت گذشته قضاء نطرف چپ قبله بج

  نماز مسافر

  مسافر باید نماز ظهر وعصر وعشا را با هشت شرط، شکسته بجا آورد یعنى دو رکعت بخواند

شرط اول ـ آنکه سفر او کمتر از هشت فرسخ شرعى نباشد وفرسخ شرعى تقریبا پنج کیلومتر 
  ونیم است

دن ده روز  ـ کسى که رفتن وبرگشتن او هشت فرسخ است، اگر بخواهد قبل از مان1279مسأله 
شکسته بخواند و هر کدام کمتر از چهار فرسخ نباشد، باید نماز را برگردد، چنانچه رفتن وبرگشتن ا

  بنابر این اگر رفتن سه فرسخ وبرگشتن پنج فرسخ باشد، باید نماز را تمام یعنى چهار رکعتى بخواند
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، همان روز یا رود  ـ اگر رفتن وبرگشتن هشت فرسخ باشد اگر چه روزى که مى1280مسأله 
  شب آن برنگردد، مثال امروز برود وفردا برگردد باید نماز را شکسته بخواند

  ـ اگر سفر مختصرى از هشت فرسخ کمتر باشد، یا انسان نداند که سفر او هشت1281مسأله 
فرسخ است یا فرسخ است یا نه نباید نماز را شکسته بخواند وچنانچه شک کند که سفر او هشت 

  نمازش را تمام بخواند والزم نیست تحقیق کندنه، باید 

 ـ اگر یک عادل خبر دهد که سفر انسان هشت فرسخ است، باید نماز را شکسته 1282مسأله 
  بخواند وروزه نگیرد وقضاى آن را بجا آورد

 ـ کسى که یقین دارد سفر او هشت فرسخ است، اگر نماز را شکسته بخواند وبعد 1283مسأله 
  رسخ نبوده باید آن را چهار رکعتى بجا آورد، اگر وقت گذشته، قضاء نمایدبفهمد که هشت ف

 ـ کسى که یقین دارد سفرش هشت فرسخ نیست، یا شک دارد که هشت فرسخ 1284مسأله 
هست یا نه، چنانچه در بین راه بفهمد که سفر او هشت فرسخ بوده، اگر چه کمى از راه باقى باشد، 

  واگر تمام خوانده دوباره شکسته بجا آوردباید نماز را شکسته بخواند 

 ـ اگر در بین دو محلى که فاصله آنها کمتر از چهار فرسخ است، چند مرتبه رفت 1285مسأله 
  ا تمام بخواندوآمد کند، اگر چه روى همرفته هشت فرسخ شود، باید نماز ر

 و راه دیگر آن  ـ اگر محلى دو راه داشته باشد، یک راه آن کمتر از هشت فرسخ1286مسأله 
هشت فرسخ یا بیشتر باشد، چنانچه انسان از راهى که هشت فرسخ است به آنجا برود، باید نماز را 

  شکسته بخواند واگر از راهى که هشت فرسخ نیست برود، باید تمام بخواند

 ـ اگر شهر دیوار دارد، باید ابتداى هشت فرسخ را از دیوار شهر حساب کند واگر 1287مسأله 
  یدهاى آن شهر حساب نما  ار ندارد باید از خانهدیو

شرط دوم ـ آنکه از اول مسافرت قصد هشت فرسخ را داشته باشد، پس اگر به جایى که کمتر 
از هشت فرسخ است مسافرت کند وبعد از رسیدن به آنجا قصد کند جایى برود که با مقدارى که 

شته، باید نماز را تمام بخواند ولى آمده هشت فرسخ شود، چون از اول قصد هشت فرسخ را ندا
اگر بخواهد از آنجا هشت فرسخ برود، یا چهار فرسخ برود وقبل از ماندن ده روز به وطنش یا به 

  خواهد ده روز بماند، برگردد باید نماز را شکسته بخواند جایى که مى

ده اى داند سفرش چند فرسخ است، مثال براى پیدا کردن گمش   ـ کسى که نمى1288مسأله 
کند ونمى داند که چه مقدار باید برود تا آن را پیدا کند، باید نماز را تمام بخواند ولى  مسافرت مى

خواهد ده روز در آنجا بماند، هشت فرسخ یا بیشتر  در برگشتن، چنانچه تا وطنش یا جایى که مى
رسخ برود وبرگردد، باشد، باید نماز را شکسته بخواند ونیز اگر در بین رفتن قصد کند که چهار ف

  چنانچه رفتن وبرگشتن هشت فرسخ شود، باید نماز را شکسته بخواند
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 ـ مسافر در صورتى باید نماز را شکسته بخواند که تصمیم داشته باشد هشت 1289مسأله 
رود ومثال قصدش این است که اگر رفیق پیدا کند،  فرسخ برود، پس کسى که از شهر بیرون مى

کند، باید نماز را شکسته بخواند  ، چنانچه اطمینان دارد که رفیق پیدا مىسفر هشت فرسخى برود
  واگر اطمینان ندارد، باید تمام بخواند

 ـ کسى که قصد هشت فرسخ دارد، اگر چه در هر روز مقدار کمى راه برود، وقتى 1290مسأله 
  کسته بخواندبه جایى برسد که اهل آن شهر را نبیند واذان آن را نشنود، باید نماز را ش

 ـ کسى که در سفر به اختیار دیگرى است، مانند نوکرى که با آقاى خود مسافرت 1291مسأله 
کند، چنانچه بداند سفر او هشت فرسخ است، باید نماز را شکسته بخواند واگر نداند بنا بر  مى

  آورداحتیاط واجب باید از او بپرسد که اگر سفر او هشت فرسخ باشد، نماز را شکسته بجا 

پیش اختیار دیگرى است، اگر بداند یا گمان داشته باشد که  ـ کسى که در سفر به 1292مسأله 
  شود، باید نماز را تمام بخواند از رسیدن به چهار فرسخ از او جدا مى

 ـ کسى که در سفر به اختیار دیگریست، اگر شک دارد که پیش از رسیدن به چهار 1293مسأله 
د یا نه، باید نماز را تمام بخواند، ولى اگر شک او از این جهت است که شو  فرسخ از او جدا مى

دهد مانعى براى سفر او پیش آید، چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا نباشد، باید نماز   احتمال مى
  را شکسته بخواند

 شرط سوم ـ آنکه در بین راه از قصد خود بر نگردد، پس اگر پیش از رسیدن به چهار فرسخ از
  قصد خود برگردد، یا مردد شود، باید نماز را تمام بخواند

 ـ اگر بعد از رسیدن به چهار فرسخ از مسافرت منصرف شود، چنانچه تصمیم 1294مسأله 
داشته باشد که همانجا بماند یا بعد از ده روز برگردد، یا در برگشتن وماندن مردد باشد، باید نماز را 

  تمام بخواند

داشته باشد و تصمیم  بعد از رسیدن به چهار فرسخ از مسافرت منصرف شود  ـ اگر1295مسأله 
  که قبل از ماندن ده روز از آنجا برگردد، باید نماز را شکسته بخواند

 ـ اگر براى رفتن به محلى حرکت کند وبعد از رفتن مقدارى از راه بخواهد جاى 1296مسأله 
خواهد برود، هشت فرسخ   تا جایى که مىدیگرى برود، چنانچه از محل اولى که حرکت کرده

  باشد، باید نماز را شکسته بخواند

 ـ اگر پیش از آنکه به هشت فرسخ برسد، مردد شود که بقیه راه را برود یا نه، ودر 1297مسأله 
مسافرت نماز را ت راه نرود وبعد تصمیم بگیرد که بقیه راه را برود باید تا آخر موقعى که مردد اس

  ندشکسته بخوا
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 ـ اگر پیش از آنکه به هشت فرسخ برسد، مردد شود که بقیه راه را برود یا نه ودر 1298مسأله 
موقعى که مردد است مقدارى راه برود وبعد تصمیم بگیرد که هشت فرسخ دیگر برود ، یا چهار 

  فرسخ برود وقبل از ماندن ده روز برگردد، تا آخر مسافرت باید نماز را شکسته بخواند

نه، ودر رسد، مردد شود که بقیه راه را برود یا  ـ اگر پیش از آنکه به هشت فرسخ ب1299 مسأله
موقعى که مردد است مقدارى راه برود وبعد تصمیم بگیرد که بقیه راه را برود، چنانچه آن مقدار که 

ردد باید قبل از مردد شدن سیر کرده چهار فرسخ باشد و بنا داشته باشد که قبل از ماندن ده روز برگ
رود روى هم   شکسته بخواند وهمچنین اگر راهى که پیش از مردد شدن وراهى که بعد از آن مى

هشت فرسخ باشد یا چهار فرسخ، بشرط آنکه بنا داشته باشد قبل از ماندن ده روز برگردد باید 
   باید تمام بخواندشکسته بخواند واال

رسخ از وطن خود بگذرد یا ده روز یا شرط چهارم ـ آنکه نخواهد پیش از رسیدن به هشت ف
خواهد پیش از رسیدن به هشت فرسخ از وطنش بگذرد یا   بیشتر در جایى بماند پس کسى که مى

  ده روز در جایى بماند باید نماز را تمام بخواند

گذرد یا نه، یا  داند پیش از رسیدن به هشت فرسخ از وطنش مى  ـ کسى که نمى1300مسأله 
  ماند یا نه، باید نماز را تمام بخواند مىده روز در جایى 

ده روز خواهد پیش از رسیدن به هشت فرسخ از وطنش بگذرد یا  ى که مى ـ کس1301مسأله 
در جایى بماند، ونیز کسى که مردد است که از وطنش بگذرد، یا ده روز در جایى بماند، اگر از 

نماز را تمام بخواند ولى اگر باقیمانده ماندن ده روز یا گذشتن از وطن منصرف شود، باز هم باید 
راه هشت فرسخ باشد، یا چهار فرسخ باشد وبخواهد برود قبل از ماندن ده روز برگردد، باید نماز 

  را شکسته بخواند

کند، باید د دزدى سفر شرط پنجم ـ آنکه براى کار حرام سفر نکند واگر براى کار حرامى مانن
ست اگر خود سفر حرام باشد، مثل آنکه براى او ضرر داشته باشد، نماز را تمام بخواند، وهمچنین ا

به نحوى که ارتکاب آن حرام باشد یا زن بدون اجازه شوهر در صورتى که ناشزه بر او صدق کند 
وفرزند با نهى پدر ومادر به شرطى که موجب عقوقشان بشود سفرى بروند که بر آنان واجب 

  اشد، باید نماز را شکسته بخوانندنباشد، ولى اگر مثل سفر حج واجب ب

سفر نماز د حرام است وانسان باید در آن  ـ سفرى که اسباب اذیت پدر ومادر باش1302مسأله 
  را تمام بخواند وروزه هم بگیرد

کند، اگر چه در سفر،    ـ کسى که سفر او حرام نیست وبراى کار حرام سفر نمى1303مسأله 
   یا شراب بخورد باید نماز را شکسته بخواندمعصیتى انجام دهد، مثال غیبت کند
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 ـ اگر براى آنکه کار واجبى را ترک کند، مسافرت نماید چه غرض دیگرى در سفر 1304مسأله 
 بدهد داشته باشد یا نه نمازش شکسته است، پس کسى که بدهکار است، اگر بتواند بدهى خود را

وبراى فرار از دادن قرض خود را بدهد وطلبکار هم مطالبه کند، چنانچه در سفر نتواند بدهى 
  مسافرت نماید، باید نماز را شکسته بخواند

 ـ اگر سفر او سفر حرام نباشد ولى حیوان سوارى یا مرکب دیگرى که سوار است 1305مسأله 
  غصبى باشد، یا در زمین غصبى مسافرت کند، باید نماز را تمام بخواند

ند اگر ناچار نباشد ومسافرت او کمک به ظالم باشد ک  ـ کسى با ظالم مسافرت مى1306مسأله 
تمام بخواند واگر ى شوکت او شود باید نماز را یا آنکه از اعوان او محسوب شود یا موجب زیاد

  ناچار باشد یا مثال براى نجات دادن مظلومى با او مسافرت کند، نمازش شکسته است

حرام نیست وباید نماز را شکسته  ـ اگر به قصد تفریح وگردش مسافرت کند، 1307مسأله 
  بخواند

 ـ اگر براى لهو و خوش گذرانى به شکار رود، نمازش تمام است، وچنانچه براى 1308مسأله 
احتیاط تهیه معاش به شکار رود، نمازش شکسته است، واگر براى کسب وزیاد کردن مال برود، 

  روزه بگیردد واجب آن است که نماز را هم شکسته وهم تمام بخواند ولى نبای

 ـ کسى که براى معصیت سفر کرده، موقعى که از سفر برمى گردد اگر توبه کرده 1309مسأله 
وبرگشتن جزء از سفر او حساب نشود عرفا باید نماز را شکسته بخواند واگر توبه نکرده ورجوع 

  جزء از سفر او محسوب شود باید احتیاط کند هم شکسته وهم تمام بخواند

برگردد، ن راه از قصد معصیت  کسى که سفر او سفر معصیت است، اگر در بی ـ1310مسأله 
چنانچه باقیمانده راه هشت فرسخ باشد، یا چهار فرسخ باشد و بخواهد برود وقبل از ماندن ده روز 

  برگردد، باید نماز را شکسته بخواند

 بقیه راه را براى  ـ کسى که براى معصیت سفر نکرده، اگر در بین راه قصد کند که1311مسأله 
  معصیت برود، باید نماز را تمام بخواند ولى نمازهایى را که شکسته خوانده صحیح است

وخوراک ر جا آب کنند وه شرط ششم ـ آنکه از صحرانشینهایى نباشد که در بیابانها گردش مى
ا در روند، وصحرانشینه مانند وبعد از چندى بجاى دیگر مى  براى خود وحشمشان پیدا کنند مى

  این مسافرتها باید نماز را تمام بخوانند

 ـ اگر یکى از صحرانشینها براى پیدا کردن منزل وچراگاه حیواناتشان سفر کند، 1312مسأله 
چنانچه سفر او هشت فرسخ باشد، اگر بنه ودستگاهش همراهش باشد تمام بخواند، واال شکسته 

  بخواند
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باید  کند، حج یا تجارت ومانند اینها مسافرت ـ اگر صحرانشین براى زیارت یا 1313مسأله 
  نماز را شکسته بخواند

شرط هفتم ـ آنکه شغل او مسافرت نباشد، بنابر این هواپیمابر وراننده و چوبدار وکشتیبان 
  ومانند اینها، اگر چه براى بردن اثاثیه منزل خود مسافرت کنند، باید نماز را تمام بخوانند

 مسافرت است اگر براى کار دیگرى مثال براى زیارت یا حج  ـ کسى که شغلش1314مسأله 
مسافرت کند، باید نماز را شکسته بخواند ولى اگر مثال شوفر اتومبیل خود را براى زیارت کرایه 

  بدهد ودر ضمن خودش هم زیارت کند، باید نماز را تمام بخواند

کند، چنانچه  ه مسافرت مىدار یعنى کسى که براى رساندن حاجیها به مک  ـ حمله1315مسأله 
شغلش مسافرت باشد، باید نماز را در آن سفر تمام بخواند واگر شغلش مسافرت نباشد، مثال در 

  کند احتیاط به جمع بین شکسته وتمام نباید ترک شود  دارى مى یک سال حمله

نچه برد، چنا داریست وحاجیها را از راه دور به مکه مى   ـ کسى که شغل او حمله1316مسأله 
  تمام سال یا بیشتر سال را در راه باشد، باید نماز را تمام بخواند

 ـ کسى که در مقدارى از سال شغلش مسافرت است، مثل شوفرى که فقط در 1317مسأله 
  دهد، باید در سفر نماز را تمام بخواند  تابستان یا زمستان اتومبیل خود را کرایه مى

کنند، چنانچه   دو ـ سه فرسخى شهر رفت وآمد مى ـ راننده ودوره گردى که در1318مسأله 
  اتفاقا سفر هشت فرسخى برود، باید نماز را شکسته بخوانند

چه از غلش مسافرت است اگر ده روز یا بیشتر در وطن خود بماند،  ـ کسى که ش1319مسأله 
 از ده روز اول قصد ماندن ده روز را داشته باشد، چه بدون قصد بماند، باید در سفر اولى که بعد

  رود، نماز را شکسته بخواند مى

 ـ کسى که شغلش مسافرت است، اگر در غیر وطن خود ده روز بماند در سفر 1320مسأله 
  اولى که بعد از ده روز میرود، باید نماز را شکسته بخواند

ر ده  ـ کسى که شغلش مسافرت است، اگر شک کند که در وطن خود یا جاى دیگ1321مسأله 
  ه یا نه، باید نماز را تمام بخواندروز ماند

کند وبراى خود وطنى اختیار نکرده باید نماز را   ـ کسى که در شهرها سیاحت مى1322مسأله 
  تمام بخواند

 ـ کسى که شغلش مسافرت نیست، اگر مثال در شهرى یا در دهى جنسى دارد که 1323مسأله 
  را شکسته بخواندکند، باید نماز   براى حمل آن مسافرتهاى پى در پى مى

 ـ کسى که از وطنش صرف نظر کرده ومى خواهد وطن دیگرى براى خود اختیار 1324مسأله 
  ش مسافرت نباشد، باید در مسافرت نماز را شکسته بخواندکند، اگر شغل
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شرط هشتم ـ آنکه به حد ترخص برسد یعنى از وطنش یا جایى که قصد کرده ده روز در آنجا 
شود که اهل شهر را نبیند وصداى اذان آن را نشنود ولى باید در هوا غبار یا بماند، به قدرى دور 

چیز دیگرى نباشد که از دیدن اهل وشنیدن اذان جلوگیرى کند والزم نیست بقدرى دور شود که 
ال معلوم نباشند، مناره ها وگنبدها را نبیند، یا دیوارها هیچ پیدا نباشد، بلکه همینقدر که اهالى کام

  ستکافى ا

رود اگر به جایى برسد که اذان را نشنود ولى اهل شهر را    ـ کسى که به سفر مى1325مسأله 
ببیند یا اهل را نبیند وصداى اذان را بشنود، چنانچه بخواهد در آنجا نماز بخواند، بنابر احتیاط 

  واجب باید هم شکسته وهم تمام بخواند

تى اهل وطن خود را ببیند وصداى اذان آن  ـ مسافرى که به وطنش برمى گردد، وق1326مسأله 
تا وقتى وارد آن ر جایى بماند خواهد ده روز د را بشنود، باید نماز را تمام بخواند ومسافرى که مى

محل نشده باید نماز را شکسته بخواند ولو در جایى باشد که اهل آنجا را ببیند وصداى اذانش را 
  بشنود

باشد که از دور اهالى دیده شوند، یا بقدرى گود باشد که  ـ هرگاه شهر در بلندى 1327مسأله 
اى  کند، وقتى به اندازه  اگر انسان کمى دور شود اهل آن را نبیند، کسى که از آن شهر مسافرت مى
شدند، باید نماز خود را  دور شود که اگر آن شهر در زمین هموار بود، اهلش از آنجا دیده نمى

  ها بیشتر از معمول باشد، باید مالحظه معمول را بنماید بلندى خانه ونیز اگر پستى وته بخواندشکس

 ـ اگر از محلى مسافرت کند که اهل ندارد وقتى به جایى برسد که اگر آن محل 1328مسأله 
  شد، باید نماز را شکسته بخواند اهل داشت از آنجا دیده نمى

نود صداى اذان است یا صداى ش  ـ اگر بقدرى دور شود که نداند صدایى را که مى1329مسأله 
گویند وکلمات آن را تشخیص ندهد،  دیگر، باید نماز را شکسته بخواند ولى اگر بفهمد اذان مى

  باید تمام بخواند

ها را نشنود ولى اذان شهر را که معموال در    ـ اگر بقدرى دور شود که اذان خانه1330مسأله 
  ندگویند بشنود، نماز را شکسته بخوا جاى بلند مى

گویند نشنود ولى    ـ اگر به جایى برسد که اذان شهر را که معموال در جاى بلند مى1331مسأله 
  گویند بشنود، باید نماز را شکسته بخواند  اذانى را که در جاى خیلى بلند مى

نماز را شد، در جایى باید  ـ اگر چشم یا گوش او یا صداى اذان غیر معمولى با1332مسأله 
  ه چشم متوسط، اهالى را نبیند وگوش متوسط، صداى اذان معمولى را نشنودشکسته بخواند ک
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رود شک کند که به حد ترخص یعنى جایى که اذان را   ـ اگر موقعى که سفر مى1333مسأله 
نشنود واهل را نبیند، رسیده یا نه، باید نماز را تمام بخواند ودر موقع برگشتن، اگر شک کند که به 

  ه، باید شکسته بخواندحد ترخص رسیده یا ن

اهل وطن ایى برسد که کند، وقتى به ج  ـ مسافرى که درسفر از وطن خود عبور مى1334مسأله 
  خود را ببیند وصداى اذان آن را بشنود، باید نماز را تمام بخواند

 ـ مسافرى که در بین مسافرت به وطنش رسیده، تا وقتى در آنجا هست باید نماز 1335مسأله 
خواندولى اگر بخواهد از آنجا هشت فرسخ برود، یا چهار فرسخ برود وقبل از ماندن ده را تمام ب

روز برگردد، وقتى به جایى برسد که اهل وطن را نبیند وصداى اذان آن را نشنود، باید نماز را 
  شکسته بخواند

ر چه د براى اقامت وزندگى خود اختیار کرده وطن اوست،  ـ جایى را که انسان1336مسأله 
  آنجا به دنیا آمده ووطن پدر ومادرش باشد، یا خودش آنجا را براى زندگى اختیار کرده باشد

 ـ اگر قصد دارد در جایى که وطن اصلیش نیست مدتى بماند و بعد به جاى دیگر 1337مسأله 
  شود رود، آنجا وطن او حساب نمى

کسى که آنجا وطن اوست  ـ جایى را که انسان محل زندگى خود قرار داده ومثل 1338مسأله 
اگر مسافرتى باشند که  لمیه ساکن مىکند مانند اکثر طالبى که در حوزه هاى ع  در آنجا زندگى مى

براى او پیش آید، دوباره به همانجا برمى گردد، اگر چه قصد نداشته باشد که همیشه در آنجا بماند، 
  شود یعنى در حکم وطن است  وطن او حساب مى

کند، مثال شش ماه در شهرى وشش ماه در شهر   که در دو محل زندگى مى ـ کسى1339مسأله 
ماند، هر دو وطن اوست، ونیز کسى که بیشتر از دو محل را براى زندگى خود اختیار  دیگر مى

  شود کرده باشد، همه آنها وطن او حساب مى

قصد ه با سى که در جایى ملک دارد، ولو موقعى که آن ملک را دارد شش ما ـ ک1340مسأله 
توطن در آنجا بماند حکم کسى است که ملک ندارد تا وقتى که از آن محل اعراض ننموده، هر 
وقت در مسافرت به آنجا برسد باید نماز را تمام بخواند واگر از آن محل اعراض نموده باشد باید 

  شکسته بخواند

رده، نباید نماز را تمام  ـ اگر به جایى برسد که وطن او بوده واز آنجا صرف نظر ک1341مسأله 
  بخواند، اگر چه وطن دیگرى هم براى خود اختیار نکرده باشد

داند که بدون   ـ مسافرى که قصد دارد، ده روز پشت سر هم در جایى بماند، یا مى1342مسأله 
  ماند، در آن محل باید نماز را تمام بخواند  اختیار ده روز در جایى مى
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واهد ده روز در جایى بماند، الزم نیست قصد ماندن شب اول خ   ـ مسافرى که مى1343مسأله 
یا شب یازدهم را داشته باشد وهمین که قصد کند از اول آفتاب روز اول تا غروب روز دهم بماند، 

ل تا ظهر روز باید نماز را تمام بخواند، وهمچنین اگر مثال قصدش این باشد که از ظهر روز او
  مام بخواندیازدهم بماند، باید نماز را ت

خواهد ده روز در جایى بماند، در صورتى باید نماز را تمام   ـ مسافرى که مى1344مسأله 
بخواند که بخواهد تمام ده روز را در یکجا بماند پس اگر بخواهد مثال ده روز در نجف وکوفه یا 

  در تهران وشمیران بماند، باید نماز را شکسته بخواند

خواهد ده روز در محلى بماند، اگر از اول قصد داشته باشد که    ـ مسافرى که مى1345مسأله 
باشد که از آنجا خواهد برود بقدرى دور   که مىدر بین ده روز به اطراف آنجا برود، چنانچه جایى 

رود برگردد،  صداى اذان آن محل را نشنود ودیوار آن را نبیند، اگر چه بخواهد همان روزى که مى
  از را شکسته بخواند واگر به این مقدار دور نباشد باید نماز را تمام بخواندباید در تمام ده روز نم

 ـ مسافرى که تصمیم ندارد ده روز در جایى بماند مثال قصدش این است که اگر 1346مسأله 
  رفیقش بیاید، یا منزل خوبى پیدا کند، ده روز بماند، باید نماز را شکسته بخواند

ارد، ده روز در جایى بماند، اگر چه احتمال غیر عقالیى بدهد  ـ کسى که تصمیم د1347مسأله 
  که براى ماندن او مانعى برسد، باید نماز را تمام بخواند

 ـ اگر مسافر بداند که مثال ده روز یا بیشتر به آخر ماه مانده وقصد کند که تا آخر 1348مسأله 
  ماه در جایى بماند، باید نماز را تمام بخواند

 اگر مسافر قصد کند ده روز در جایى بماند چنانچه پیش از خواندن یک نماز  ـ1349مسأله 
برود، باید نماز ه در آنجا بماند یا به جاى دیگر چهار رکعتى از ماندن منصرف شود، یا مردد شود ک

را شکسته بخواند، واگر بعد از خواندن یک نماز چهار رکعتى از ماندن منصرف شود، یا مردد شود، 
  در آنجا هست باید نماز را تمام بخواندتا وقتى 

 ـ مسافرى که قصد کرده ده روز در جایى بماند، اگر روزه بگیرد وبعد از ظهر از 1350مسأله 
ماندن در آنجا منصرف شود، چنانچه یک نماز چهار رکعتى خوانده باشد، روزه اش صحیح است 

اگر یک نماز چهار رکعتى نخوانده وتا وقتى در آنجا هست باید نمازهاى خود را تمام بخواند و
باشد، روزه آن روزش صحیح است، اما نمازهاى خود را باید شکسته بخواند وروزهاى بعد هم 

  تواند روزه بگیرد نمى

 ـ مسافرى که قصد کرده ده روز در جایى بماند، اگر از ماندن منصرف شود وشک 1351مسأله 
از چهار رکعتى خوانده یا نه، باید نمازهاى خود را کند پیش از آنکه از قصد ماندن برگردد، یک نم

  شکسته بخواند
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بین نماز بخواند، مشغول نماز شود ودر  ـ اگر مسافر به نیت اینکه نماز را شکسته 1352مسأله 
  تصمیم بگیرد که ده روز یا بیشتر بماند، باید نماز را چهار رکعتى تمام نماید

وز در جایى بماند، اگر در بین نماز چهار رکعتى از  ـ مسافرى که قصد کرده ده ر1353مسأله 
قصد خود برگردد، چنانچه مشغول رکعت سوم نشده، باید نماز را دو رکعتى تمام نماید وبقیه 
نمازهاى خود را شکسته بخواند واگر مشغول رکعت سوم شده وبه رکوع نرفته نمازش صحیح 

است، باید نماز را شکسته ى در آنجا ا وقتاست وباید بنشیند ونماز را دو رکعتى سالم دهد، وت
بخواند واگر به رکوع رکعت سوم رفته نمازش باطل است وتا در آنجا هست نمازهایش را باید 

  شکسته بجا آورد

 ـ مسافرى که قصد کرده ده روز در جایى بماند، اگر بیشتر از ده روز در آنجا 1354مسأله 
ش را تمام بخواند والزم نیست دوباره قصد ماندن ده روز بماند، تا وقتى مسافرت نکرده، باید نماز

  کند

ومى گیرد  ـ مسافرى که قصد کرده ده روز در جایى بماند، باید روزه واجب را ب1355مسأله 
  تواند روزه مستحبى را هم بجا آورد ونماز جمعه ونافله ظهر وعصر وعشا را هم بخواند

ر جایى بماند، اگر بعد از خواندن یک نماز چهار  ـ مسافرى که قصد کرده ده روز د1356مسأله 
رکعتى یا بعد از ماندن ده روز اگر چه نماز نخوانده باشد بخواهد به جایى که کمتر از چهار فرسخ 
است برود وبرگردد ودوباره در جاى اول خود ده روز بماند یا کمتر ولى آنجا را مبدأ مسافرت 

برگشتن باید نماز را تمام بخواند ولى رمى گردد وبعد از برود تا  خواهد قرار داد از وقتى که مى
اگر نخواهد بعد از برگشتن ده روز بماند وبرگشتن به محل اقامت فقط از آن جهت است که واقع 
در مسیر مسافرت است در موقع رفتن به آنجایى که کمتر از چهار فرسخ است ودر مدتى که آنجا 

  رگشتن وبعد از آنکه برگشت باید نماز را شکسته بخواندخواند ودر موقع ب ماند، تمام مى مى

چهار  ـ مسافرى که قصد کرده ده روز در جایى بماند، اگر بعد از خواندن یک نماز 1357مسأله 
آنجا بماند، باید در رکعتى بخواهد به جاى دیگرى که کمتر از هشت فرسخ است برود وده روز در 

دارد، نمازهاى خود را تمام بخواند ولى اگر جایى که رفتن ودر جایى که قصد ماندن ده روز 
خواهد برود هشت فرسخ یا بیشتر باشد ونخواهد ده روز در آنجا بماند، باید موقع رفتن ومدتى  مى

  ماند نمازهاى خود را شکسته بخواند که در آنجا مى

ک نماز چهار  ـ مسافرى که قصد کرده ده روز در جایى بماند اگر بعد از خواندن ی1358مسأله 
که به محل اولش به جایى که کمتر از چهار فرسخ است برود، چنانچه مردد باشد رکعتى بخواهد 

برگردد یا نه، یا به کلى از برگشتن به آنجا غافل باشد، یا بخواهد برگردد ولى مردد باشد که ده روز 
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جا غافل باشد، باید از وقتى که در آنجا بماند یا نه، یا آنکه از ده روز ماندن در آنجا ومسافرت از آن
  رود تا برمى گردد وبعد از برگشتن، نمازهاى خود را تمام بخواند مى

خواهند ده روز در جایى بمانند، قصد کند که ده   ـ اگر به خیال اینکه رفقایش مى1359مسأله 
رکعتى روز در آنجا بماند وقصدش هم مقید به قصد رفقا نباشد وبعد از خواندن یک نماز چهار 

بفهمد که آنها قصد نکرده اند، اگر چه خودش هم از ماندن منصرف شود تا مدتى که در آنجا 
  هست، باید نماز را تمام بخواند

 ـ اگر مسافر بعد از رسیدن به هشت فرسخ سى روز در جایى بماند ودر تمام سى 1360مسأله 
مقدار کمى در آنجا بماند، باید روز در رفتن وماندن مردد باشد، بعد از گذشتن سى روز اگر چه 

مردد شود، از وقتى که ند واگر پیش از رسیدن به هشت فرسخ در رفتن بقیه راه نماز را تمام بخوا
  شود، باید نماز را تمام بخواند مردد مى

خواهد نه روز یا کمتر در جایى بماند، اگر بعد از آنکه نه روز یا    ـ مسافرى که مى1361مسأله 
 ماند، بخواهد دوباره نه روز دیگر یا کمتر بماند وهمینطور تا سى روز، روز سى ویکم کمتر در آنجا

  باید نماز را تمام بخواند

 ـ مسافرى که سى روز مردد بوده، در صورتى باید نماز را تمام بخواند که سى روز 1362مسأله 
دیگرى بماند، بعد از را در یکجا بماند، پس اگر مقدارى از آن را در جایى ومقدارى را در جاى 

  سى روز هم باید نماز را شکسته بخواند

تواند در مکه ومدینه ومسجد کوفه نمازش را تمام   ـ مسافر مى1363مسأله مسائل متفرقه
تواند در حائر حضرت سید الشهداء علیه السالم نماز را تمام بخواند ومراد  بخواند ونیز مسافر مى

  از حائر تمام حرم شریف است

چهار ید نماز را شکسته بخواند، اگر در غیر داند مسافر است وبا   ـ کسى که مى1364 مسأله
مکانى که در مسأله پیش گفته شد عمدا تمام بخواند، نمازش باطل است وهمچنین است اگر 
فراموش کند که نماز مسافر شکسته است وتمام بخواند ودر وقت متذکر شود ولى اگر خارج وقت 

  زم نیستیادش بیاید قضاء ال

داند مسافر است وباید نماز را شکسته بخواند، اگر فراموش کند   ـ کسى که مى1365مسأله 
  وتمام بخواند نمازش باطل است

نمازش را شکسته بخواند، اگر تمام بخواند داند باید نماز    ـ مسافرى که نمى1366مسأله 
  صحیح است
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ه بخواند اگر بعضى از خصوصیات آن را داند باید نماز را شکست   ـ مسافرى که مى1367مسأله 
نداند، مثال نداند که در سفر هشت فرسخى باید شکسته بخواند چنانچه تمام بخواند نمازش باطل 

  است

داند باید نماز را شکسته بخواند، اگر به گمان اینکه سفر او کمتر    ـ مسافرى که مى1368مسأله 
سفرش هشت فرسخ بوده، نمازى را که تمام از هشت فرسخ است تمام بخواند، وقتى بفهمد که 

  خوانده باید دوباره شکسته بخواند واگر وقت گذشته قضاء نماید

 ـ اگر فراموش کند که مسافر است ونماز را تمام بخواند، چنانچه در وقت یادش 1369مسأله 
  نیستبیاید، باید شکسته بجا آورد واگر بعد از وقت یادش بیاید، قضاى آن نماز بر او واجب 

 ـ کسى که باید نماز را تمام بخواند، اگر شکسته بجا آورد در هر صورت نمازش 1370مسأله 
بخواند در این م باید تمام باطل است مگر آنکه قصد اقامه ده روز نموده ونمى دانسته است که مقی

  صورت نمازش صحیح است

 بیاید که مسافر است، یا  ـ اگر مشغول نماز چهار رکعتى شود ودر بین نماز یادش1371مسأله 
ملتفت شود که سفر او هشت فرسخ است، چنانچه به رکوع رکعت سوم نرفته باید نماز را دو 
رکعتى تمام کند واگر به رکوع رکعت سوم رفته نمازش باطل است، ودر صورتى که به مقدار 

  خواندن یک رکعت هم وقت داشته باشد، باید نماز را از سر شکسته بخواند

چهار عضى از خصوصیات نماز مسافر را نداند، مثال نداند که اگر  ـ اگر مسافر ب1372مسأله 
فرسخ برود وهمان روز یا شب آن برگردد باید شکسته بخواند چنانچه به نیت نماز چهار رکعتى 
مشغول نماز شود وپیش از رکوع رکعت سوم مسأله را بفهمد باید نماز را دو رکعتى تمام کند واگر 

 ملتفت شود نمازش باطل است ودر صورتى که به مقدار یک رکعت از وقت هم نمانده در رکوع
  باشد باید نماز را از سر شکسته بخواند

نماز دو طه ندانستن مسأله به نیت  ـ مسافرى که باید نماز را تمام بخواند اگر به واس1373مسأله 
  ماز را چهار رکعتى تمام کندرکعتى مشغول نماز شود ودر بین نماز مسأله را بفهمد، باید ن

 ـ مسافرى که نماز نخوانده، اگر پیش از تمام شدن وقت به وطنش برسد یا به 1374مسأله 
خواهد ده روز در آنجا بماند، باید نماز را تمام بخواند وکسى که مسافر نیست،  جایى برسد که مى

  شکسته بخوانداگر در اول وقت نماز نخواند ومسافرت کند، در سفر باید نماز را 

قضا  ـ اگر از مسافرى که باید نماز را شکسته بخواند نماز ظهر یا عصر، یا عشاء 1375سأله م
شود، باید آن را دو رکعتى قضاء نماید اگر چه در غیر سفر بخواهد قضاى آن را بجا آورد، واگر از 

نماید اگر چه در کسى که مسافر نیست یکى از این سه نماز قضاء شود، باید چهار رکعتى قضاء 
  سفر بخواهد آن را قضاء نماید
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سبحان اهللا والحمد هللا وال :  ـ مستحب است مسافر بعد از هر نماز سى مرتبه بگوید1376مسأله 
است بلکه بهتر است در نماز ظهر وعصر وعشاء بیشتر سفارش شده اله اال اهللا واهللا اکبر ودر تعقیب 

  تعقیب این سه نماز شصت مرتبه بگوید

  ماز قضاءن

 ـ کسى که نماز واجب خود را در وقت آن نخوانده باید قضاى آن را بجا آورد، اگر 1377مسأله 
چه در تمام وقت نماز خواب مانده وهمچنین اگر به واسطه مستى نماز نخوانده باشد در صورتى 

وده بغیر که مستى در تمام وقت نباشد ویا به اختیار خود مست شده باشد اما اگر در تمام وقت ب
حال حیض یا نفاس نخوانده اى را که زن در  ست وهمچنین نمازهاى یومیهاختیار، قضاء الزم نی

قضاء ندارد ونیز قضاء الزم نیست اگر به واسطه بیهوشى در تمام وقت ولو به اختیار خود بیهوش 
  شده باشد نماز نخوانده باشد

ه خوانده باطل بوده باید قضاى آن را  ـ اگر بعد از وقت نماز بفهمد نمازى را ک1378مسأله 
  بخواند

  تواند نماز مستحبى بخواند   ـ کسى که نماز قضاء دارد مى1379مسأله 

صحیح  احتمال دهد که نماز قضایى دارد یا نمازهایى را که خوانده  ـ اگر انسان1380مسأله 
  نبوده، مستحب است احتیاطا قضاى آنها را بجا آورد

زهاى یومیه الزم نیست به ترتیب خوانده شود مثال کسى که یک روز  ـ قضاى نما1381مسأله 
نماز عصر وروز بعد نماز ظهر را نخوانده الزم نیست اول نماز عصر وبعد از آن نماز ظهر را قضاء 
نماید، بلى در خصوص نمازهایى که ترتیب در اداء آنها معتبر است مثل ظهر وعصر یک روز در 

   استقضاء آنها هم ترتیب معتبر

 ـ اگر بخواهد قضاى چند نماز غیر یومیه مانند نماز آیات را بخواند، یا مثال 1382مسأله 
بخواهد قضاى یک نماز یومیه وچند نماز غیر یومیه را بخواند، الزم نیست آنها را به ترتیب بجا 

  آورد

 است یا داند نماز ظهر  ـ کسى که میداند یک نماز چهار رکعتى نخوانده ولى نمى1383مسأله 
  نماز عصر، اگر یک نماز چهار رکعتى به نیت قضاى نمازى که نخوانده بجا آورد کافیست

نمى از صبح یا چند نماز ظهر را نخوانده وشماره آنها را  ـ کسى که مثال چند نم1384مسأله 
ست، داند که سه یا چهار یا پنج نماز بوده، چنانچه مقدار کمتر را بخواند کافى ا  داند، مثال نمى

  دانسته وفراموش کرده وهمچنین اگر شماره آنها را مى
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 ـ کسى که فقط یک نماز قضاء از روزهاى پیش دارد، الزم نیست اول آن را بخواند 1385مسأله 
بعد مشغول نماز آن روز شود، ونیز اگر از روزهاى پیش نماز قضاء ندارد ولى یک نماز یا بیشتر از 

  پیش از نماز اداء بخواندماز قضاى آن روز را الزم نیست نهمان روز از او قضاء شده است، 

 ـ اگر در بین نماز یادش بیاید که یک نماز یا بیشتر از همان روز از او قضاء شده، 1386مسأله 
یا فقط یک نماز قضاء از روزهاى پیش دارد، چنانچه وقت وسعت دارد وممکن است نیت را به 

نماز قضاء کند مثال اگر در نماز ظهر پیش از تمام شدن رکعت تواند نیت   نماز قضاء برگرداند، مى
دوم یادش بیاید که نماز صبح آن روز قضاء شده در صورتى که وقت نماز ظهر تنگ نباشد نیت را 

 بعد نماز ظهر را بخواند، ولى اگر وقت تنگ به نماز صبح برگرداند وآن را دو رکعتى تمام کند
از قضاء برگرداند مثال در رکوع رکعت سوم نماز ظهر یادش بیاید تواند نیت را به نم است یا نمى

که نماز صبح را نخوانده، چون اگر بخواهد نیت نماز صبح کند یک رکوع که رکن است زیاد 
  شود نباید نیت را به قضاى صبح برگرداند مى

مان روز  ـ اگر از روزهاى گذشته نمازهاى قضاء دارد ویک نماز یا بیشتر هم از ه1387مسأله 
خواهد همه را در آن روز   از او قضاء شده، چنانچه براى قضاى تمام آنها وقت ندارد، یا نمى
  بخواند، مستحب است نماز قضاى آن روز را پیش از نماز اداء بخواند

 ـ تا انسان زنده است اگر چه از خواندن نماز قضاى خود عاجز باشد دیگرى نمى 1388مسأله 
  قضاء نمایدتواند نمازهاى او را 

شود خواند، چه نماز امام جماعت اداء باشد یا قضاء   ـ نماز قضاء را با جماعت مى1389مسأله 
عصر امام  اگر نماز قضاى صبح را با نماز ظهر یا والزم نیست هر دو یک نماز را بخوانند مثال

  بخواند اشکال ندارد

فهمد به نماز  وبد را مىاى که خوب   ـ مستحب است بچه ممیز را یعنى بچه1390مسأله 
  خواندن وعبادتهاى دیگر عادت دهند بلکه مستحب است او را به قضاى نمازها هم وادار نمایند

  نماز قضاى پدر ومادر که بر پسر بزرگتر واجب است

اجب است  ـ اگر پدر ومادر نماز وروزه خود را بجا نیاورده باشند، بر پسر بزرگتر و1391مسأله 
اند، اگرچه   نگرفتهاى که در سفر   بجا آورد یا براى آنان اجیر بگیرد، وروزهکه بعد از مرگشان

  اند قضاء کنند، باید پسر بزرگتر قضاء نماید، یا براى آن اجیر بگیرد توانسته نمى

اند یا نه ،   ـ اگر پسر بزرگتر شک دارد که پدر ومادرش نماز وروزه قضاء داشته1392مسأله 
  چیزى بر او واجب نیست

اند وشک کند که بجا   ـ اگر پسر بزرگتر بداند که پدر ومادرش نماز قضاء داشته1393أله مس
  د قضاء نمایداند یا نه بای  آورده
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 ـ اگر معلوم نباشد که پسر بزرگتر کدام است، قضاى نماز وروزه پدر ومادر بر هیچ 246مسأله 
 بین خودشان قسمت کنند یا کدام از پسرها واجب نیست ولى بهتر است که نماز وروزه آنان را

  براى انجام آن قرعه بزنند

 ـ اگر میت وصیت کرده باشد که براى نماز وروزه او اجیر بگیرند بعد از آنکه 19395مسأله 
  اجیر، نماز وروزه او را بطور صحیح بجا آورد، بر پسر بزرگتر چیزى واجب نیست

عمل کند ا بخواند، باید به تکلیف خود ـ اگر پسر بزرگتر بخواهد نماز پدر ومادر ر 1396مسأله 
  مثال قضاى نماز صبح ومغرب وعشاء مادرش را باید بلند بخواند

 ـ کسى که خودش نماز وروزه قضاء دارد، اگر نماز وروزه پدر ومادر هم بر او 1397مسأله 
  واجب شود هر کدام را اول بجا آورد صحیح است

 یا مادر نابالغ یا دیوانه باشد وقتى که بالغ شد یا  ـ اگر پسر بزرگتر موقع مرگ پدر1398مسأله 
عاقل شدن نانچه پیش از بالغ شدن یا عاقل گردید، باید نماز وروزه پدر ومادر را قضاء نماید وچ

  بمیرد، بر پسر دوم واجب نیست

 ـ اگر پسر بزرگتر پیش از آنکه نماز وروزه پدر یا مادر را قضاء کند بمیرد، بر پسر 1399مسأله 
  وم چیزى واجب نیستد

  نماز جماعت

 ـ مستحب است نمازهاى یومیه را به جماعت بخوانند ودر نماز صبح ومغرب 1400مسأله 
شنود بیشتر سفارش شده   وعشاء خصوصا براى همسایه مسجد وکسى که صداى اذان مسجد را مى

  است

 ن ثواب صد وپنجاه  ـ اگر یک نفر به امام جماعت اقتداء کند هر رکعت از نماز آنا1401مسأله 
نماز دارد واگر دو نفر اقتداء کنند هر رکعتى ثواب ششصد نماز دارد وهرچه بیشتر شوند ثواب 

شود تا به ده نفر برسند وعده آنان که از ده گذشت، اگر تمام آسمانها کاغذ   نمازشان بیشتر مى
 ثواب یک رکعت آن توانند  ودریاها مرکب ودرختها قلم وجن وانس ومالئکه نویسنده شوند، نمى

  را بنویسند

نیست که اعتنایى جایز نیست وسزاوار   روى بى ـ حاضر نشدن به نماز جماعت از 247مسأله 
  انسان بدون عذر نماز جماعت را ترک کند

 ـ مستحب است انسان صبر کند که نماز را به جماعت بخواند ونماز جماعت از 1403مسأله 
خوانده شود بهتر است، ونیز نماز جماعتى را که مختصر نماز اول وقت که فرادى یعنى تنها 

  بخوانند از نماز فرادى که آن را طول بدهند بهتر است
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شود، مستحب است کسى که نمازش را فرادى خوانده   ـ وقتى که جماعت برپا مى1404مسأله 
  ى استکافجماعت بخواند واگر بعد بفهمد که نماز اولش باطل بوده، نماز دوم او دوباره با 

 ـ اگر مأموم بخواهد نمازى را که به جماعت خوانده دوباره با جماعت بخواند، 1045مسأله 
  تواند امام شود  تواند ثانیا امام شود، ونیز مأموم مى  اشکال ندارد، وهمچنین امام مى

کند وفقط در صورتى    ـ کسى که در نماز وسواس دارد بحدى که نماز را باطل مى1406مسأله 
  شود، باید نماز را با جماعت بخواند  را با جماعت بخواند، از وسواس راحت مىکه نماز

 ـ اگر پدر یا مادر به فرزند خود امر کند که نماز را به جماعت بخواند نماز 1407مسأله 
شود در صورتى که ترک آن موجب ایذاء یا عقوق آنها شود، واال واجب  جماعت بر او واجب مى

  شود نمى

شود به جماعت خواند، مگر نماز استسقاء که براى آمدن   نماز مستحب را نمى ـ1408مسأله 
  خوانند  باران مى

شود به   خواند، هر کدام از نمازهاى یومیه را مى   ـ اگر امام جماعت نماز یومیه مى1409مسأله 
  ال داردخواند، اقتداء کردن به او اشک اش را احتیاطا دوباره مى  او اقتدا کرد ولى اگر نماز یومیه

شود  خواند مى  ـ اگر امام جماعت قضاى نماز یومیه خود را یا کس دیگر را مى1410مسأله 
  کند، اقتداى به او اشکال دارد به او اقتداء کرد ولى اگر نماز را احتیاطا قضاء مى

خواند نماز واجب یومیه است یا نماز   ـ اگر انسان نداند نمازى را که امام مى1411مسأله 
  تواند به او اقتداء کند  نمىمستحب،

 ـ اگر امام در محراب باشد وکسى پشت سر او اقتداء نکرده باشد، کسانى که دو 1412مسأله 
توانند به او اقتدا کنند ولى   بینند نمى اند وبه واسطه دیوار محراب امام را نمى طرف محراب ایستاده

اند وبه او  ى که دو طرف او ایستادهاگر کسى پشت سر امام اقتدا کرده باشد، اقتدا کردن کسان
  بینند اشکال ندارد نماز وجماعتشان صحیح است  متصلند وبه واسطه دیوار محراب امام را نمى

را اند امام   دو طرف صف ایستاده ـ اگر به واسطه درازى صف اول، کسانى که1413مسأله 
فهاى دیگر کسانى که دو طرف آن توانند اقتدا کنند ونیز اگر به واسطه درازى یکى از ص نبینند مى

  توانند اقتداء نمایند ایستاده اند، صف جلوى خود را نبینند مى

 ـ اگر صفهاى جماعت تا درب مسجد برسد کسى که مقابل درب پشت ایستاده 1414مسأله 
باشد، وهمچنین  کنند صحیح مى  نمازش صحیح است ونیز نماز کسانى که پشت سر او اقتدا مى

  بینند اشکال ندارد  اند وصف جلو را نمى  او طرف دو ایستادهنماز کسانى که

 ـ کسى که پشت ستون ایستاده، اگر از طرف راست پا چپ به واسطه مأموم دیگر 1415مسأله 
  تواند اقتدا کند به امام متصل نباشد، نمى
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 وجب  ـ جاى ایستادن امام باید از جاى مأموم بلندتر نباشد، ولى اگر کمتر از یک1416مسأله 
بلندتر باشد اشکال ندارد، ونیز اگر زمین سراشیب باشد وامام در طرفى که بلندتر است بایستد در 

  انعى نداردصورتى که سراشیبى آن زیاد نباشد وطورى باشد که به آن زمین مسطح بگویند م

د  ـ اگر جاى مأموم بلندتر از جاى امام باشد اشکال ندارد ولى اگر به قدرى بلن1417مسأله 
  باشد که نگویند اجتماع کرده اند، جماعت صحیح نیست

اى که خوب وبد   اند بچه ممیز یعنى بچه  ـ اگر بین کسانى که در یک صف ایستاده1418مسأله 
  توانند اقتدا کنند فهمد فاصله شود، چنانچه ندانند نماز او باطل است مى را مى

ماز باشند، وتکبیر گفتن آنان نزدیک باشد،  ـ بعد از تکبیر امام اگر صف جلو آماده ن1419مسأله 
  تواند تکبیر بگوید  کسى که در صف بعد ایستاده مى

توانند   ـ اگر بداند نماز یک صف از صفهاى جلو باطل است، در صفهاى بعد نمى1420مسأله 
  تواند اقتدا نماید اقتدا کند، ولى اگر نداند نماز آنان صحیح است یا نه، مى

ه بداند نماز امام باطل است مثال بداند امام وضوء ندارد، اگر چه خود امام  ـ هرگا1421مسأله 
  تواند به او اقتدا کند ملتفت نباشد، نمى

نمازش دل نبوده، یا کافر بوده یا به جهتى  ـ اگر مأموم بعد از نماز بفهمد که امام عا1422مسأله 
  باطل بوده، مثال بىوضوء نماز خوانده نمازش صحیح است

 ـ اگر در بین نماز شک کند که اقتدا کرده یا نه، چنانچه در حالى باشد که وظیفه 1423 مسأله
تواند نماز را به جماعت تمام کند واگر   دهد مى مأموم است مثال به حمد وسوره امام گوش مى

مشغول کارى باشد که هم وظیفه امام وهم وظیفه مأموم است مثال در رکوع یا سجده باشد باید 
   به نیت فرادى تمام نمایدنماز را

   ـ جائز است در بین نماز جماعت، اگر چه ناچار نشود، نیت فرادى بکند1424ه مسأل

 ـ اگر مأموم بعد از حمد وسوره امام، نیت فرادى کند الزم نیست حمد وسوره را 1425مسأله 
 که امام نخوانده بخواند، ولى اگر پیش از تمام شدن حمد وسوره نیت فرادى نماید، باید مقدارى را

  بخواند

تواند دوباره    ـ اگر در بین نماز جماعت نیت فرادى نماید بنابر احتیاط واجب نمى1426مسأله 
نماز را با یم بگیرد که نیت جماعت کند، ولى اگر مردد شود که نیت فرادى کند یا نه وبعد تصم

  جماعت تمام کند، نمازش صحیح است

ت فرادى کرده یا نه، باید بنا بگذارد که نیت فرادى نکرده  ـ اگر شک کند که نی1427مسأله 
  است
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 ـ اگر موقعى که امام در رکوع است اقتدا کند وبه رکوع امام برسد اگر چه ذکر امام 1428مسأله 
شود اما اگر به مقدار رکوع خم شود  تمام شده باشد نمازش صحیح است ویک رکعت حساب مى

کند یا بایستد تا امام به  فرادى تمام است ومخیر است نماز راوبه رکوع امام نرسد نمازش صحیح 
رکعت دوم برسد وآن رکعت دوم را رکعت اول خودش قرار بدهد یا متابعت امام را در سجده 

  بکند وآن سجده را هم حساب ننماید

 ـ اگر موقعى که امام در رکوع است اقتدا کند وبه مقدار رکوع خم شود وشک کند 1429مسأله 
به رکوع امام رسیده یا نه نمازش صحیح است ومخیر است بین سه عملى که در مسأله قبل که 

  گذشت

خم نکه به اندازه رکوع  ـ اگر موقعى که امام در رکوع است اقتدا کند وپیش از آ1430مسأله 
 شود، امام سر از رکوع بردارد، مخیر است بایستد تا امام براى رکعت بعد برخیزد وآن را رکعت اول
نماز خود حساب کند، ویا نیت فرادى نماید یا متابعت امام را در سجده بنماید وآن سجده را 

  حساب نکند

 ـ اگر اول نماز یا بین حمد وسوره اقتدا کند وپیش از آنکه به رکوع رود امام سر از 1431مسأله 
  رکوع بر دارد نماز او صحیح است

بخواهد  آخر نماز است، چنانچه خواندن تشهد ـ اگر موقعى برسد که امام مشغول 1432مسأله 
به ثواب جماعت برسد، باید بعد از نیت وگفتن تکبیرۀ االحرام بنشیند وتشهد را با امام بخواند به 
قصد ذکر مطلق، ولى سالم را نگوید وصبر کند تا امام سالم نماز را بدهد، بعد بایستد وبدون آنکه 

  وره را بخواند وآن را رکعت اول نماز خود حساب کنددوباره نیت کند وتکبیر بگوید، حمد وس

 ـ مأموم نباید جلوتر از امام بایستد بلکه اگر مساوى او بایستد اشکال دارد، وباید 1433مسأله 
است، باید طورى خیلى کم در جمیع حاالت نماز از امام عقبتر باشد، واگر قد او بلندتر از امام واو 

  تر از امام نباشد بلکه مساوى هم نباشندبایستد که در رکوع وسجود جلو

شود   ـ در نماز جماعت باید بین مأموم وامام پرده ومانند آن که پشت آن دیده نمى1434مسأله 
فاصله نباشد، وهمچنین است بین انسان ومأموم دیگرى که انسان به واسطه او به امام متصل شده 

یگرى که ن آن زن وامام یا بین آن زن ومأموم داست، ولى اگر امام مرد ومأموم زن باشد چنانچه بی
  باشد اشکال نداردمرد است و زن به واسطه او به امام متصل شده است پرده ومانند آن 

 ـ اگر بعد از شروع به نماز بین مأموم وامام یا بین مأموم وکسى که مأموم به واسطه 1435مسأله 
توان دید فاصله شود چنانچه مأموم   آن را نمىاو متصل به امام است، پرده یا چیز دیگرى که پشت 
  فوراً عمل به وظیفه فرادى نکند نمازش باطل است
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تر فاصله  ـ واجب است بین جاى سجده مأموم وجاى ایستادن امام بیشتر از یک م1436مسأله 
 متصل ایستاده به امامنباشد وکمتر از آن مانعى ندارد، ونیز اگر انسان به واسطه مأمومى که جلوى او 

باشد، باید فاصله جاى سجده اش از جاى ایستادن او بیشتر از یک متر نباشد وبهتر است که جاى 
  سجده مأموم با جاى کسى که جلوى او ایستاده، هیچ فاصله نداشته باشد

 ـ اگر مأموم به واسطه کسى که طرف راست یا چپ او اقتدا کرده به امام متصل 1437مسأله 
کرده بیشتر از یک ا م متصل نباشد، باید کسى که در طرف راست یا چپ او اقتدباشد واز جلو به اما

  متر فاصله نداشته باشد

 ـ اگر در نماز بین مأموم وامام، یا بین مأموم وکسى که مأموم به واسطه او به امام 1438مسأله 
کند نمازش متصل است، بیشتر از یک متر فاصله پیدا شود، چنانچه فوراً عمل به وظیفه فرادى ن

  باطل است

 ـ اگر نماز همه کسانى که در صف جلو هستند تمام شود، یا همه نیت فرادى 1439مسأله 
اند فوراً عمل به وظیفه فرادى نمایند نماز صف بعد  نمایند، چنانچه کسانى که در صف بعد ایستاده

  صحیح است ودر غیر این صورت نماز صف بعد باطل است

عت دوم اقتدا کند الزم نیست حمد وسوره بخواند ومستحب است  ـ اگر در رک1440مسأله 
قنوت وتشهد را با امام بخواند واحتیاط واجب آن است که موقع خواندن تشهد دست وسینه پا را 
به زمین بگذارد وزانوها را بلند کند وباید بعد از تشهد با امام برخیزد و حمد واحتیاطا سوره را 

 ندارد، حمد را تمام کند ودر رکوع یا سجده خود را به امام برساند بخواند واگر براى سوره وقت
  ولى اگر در رکوع به امام نرسد ودر سجده به امام برسد، بهتر است که قصد فرادى بنماید

 ـ اگر موقعى که امام در رکعت دوم نماز چهار رکعتى است اقتدا کند باید در 1441مسأله 
 است بعد از دو سجده بنشیند وتشهد را به مقدار واجب رکعت دوم نمازش که رکعت سوم امام

  بخواند وبرخیزد وتسبیحات اربعه را، یک مرتبه بگوید ودر رکوع یا سجده خود را به امام برساند

وحمد را ر امام در رکعت سوم یا چهارم باشد ومأموم بداند که اگر اقتدا کند  ـ اگ1442مسأله 
بر احتیاط واجب باید صبر کند تا امام به رکوع رود، بعد اقتدا رسد، بنا بخواند به رکوع امام نمى

  نماید

 ـ اگر در رکعت سوم یا چهارم امام اقتدا کند، باید حمد واحتیاطا سوره را بخواند 1443مسأله 
واگر براى سوره وقت ندارد، باید حمد را تمام کند ودر رکوع یا سجده خود را به امام برساند، ولى 

  ه امام نرسد، بهتر است که قصد فرادى بنمایداگر در رکوع ب

رسد چنانچه  داند اگر سوره یا قنوت را تمام کند به رکوع امام نمى   ـ کسى که مى1444مسأله 
  عمداً سوره یا قنوت را بخواند وبه رکوع نرسد اگر چه نمازش صحیح است ولى گناه کرده
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وع کند یا تمام نماید به رکوع امام مى  ـ کسى که اطمینان دارد که اگر سوره را شر1445مسأله 
  رسد، بهتر است که سوره را شروع کند، یا اگر شروع کرده تمام نماید

سوره را رسد چنانچه  مى ـ کسى که یقین دارد، اگر سوره را بخواند به رکوع امام 1446مسأله 
  بخواند وبه رکوع نرسد نمازش صحیح است

تواند اقتدا کند،  ومأموم نداند که در کدام رکعت است مى ـ اگر امام ایستاده باشد 1447مسأله 
ولى باید قرائت را به قصد قربت بخواند واگر چه بعد بفهمد که امام در رکعت اول یا دوم بوده، 

  نمازش صحیح است

 ـ اگر به خیال اینکه امام در رکعت اول یا دوم است حمد وسوره نخواند وبعد از 1448مسأله 
 ولى اگر پیش از رکوع بفهمد، صحیح است رکعت سوم یا چهارم بوده، نمازش رکوع بفهمد که در

باید قرائت را بخواند واگر وقت ندارد، فقط حمد را بخواند ودر رکوع یا سجده خود را به امام 
  برساند یا قصد فرادى بنماید واحوط قصد فرادى است

م است حمد وسوره بخواند وپیش  ـ اگر به خیال اینکه امام در رکعت سوم یا چهار1449مسأله 
از رکوع یا بعد از آن بفهمد که در رکعت اول یا دوم بوده نمازش صحیح است، واگر در بین حمد 

  وسوره بفهمد، الزم نیست آنها را تمام کند

 ـ اگر موقعى که مشغول نماز مستحبى است جماعت برپا شود، چنانچه اطمینان 1450مسأله 
ام کند به جماعت برسد، مستحب است نماز را رها کند ومشغول نماز ندارد که اگر نماز را تم

جماعت شود بلکه اگر اطمینان نداشته باشد که به رکعت اول برسد مستحب است به همین دستور 
  رفتار نماید

 ـ اگر موقعى که مشغول نماز سه رکعتى یا چهار رکعتى است جماعت بر پا شود 1451مسأله 
جماعت برسد اگر نماز را تمام کند به وم نرفته واطمینان ندارد که چنانچه به رکوع رکعت س

  مستحب است به نیت نماز مستحبى نماز را دو رکعتى تمام کند وخود را به جماعت برساند

 ـ اگر نماز امام تمام شود ومأموم مشغول تشهد یا سالم اول باشد الزم نیست نیت 1452مسأله 
  فرادى کند

تواند به جماعت ادامه دهد تا امام  یک رکعت از امام عقب مانده مى ـ کسى که 1453مسأله 
ورکعت اول مه داد سالم دهد ومى تواند قصد فرادى نموده نماز را تمام کند واگر به جماعت ادا

خواند انگشتان دست وسینه پا را   مأموم یا سوم او بود بنابر احتیاط واجب باید وقتى امام تشهد مى
  انوها را بلند نگاه دارد تا امام سالم نماز را بدهد وبعد برخیزدبه زمین بگذارد وز

  شرائط امام جماعت
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 ـ امام جماعت باید بالغ وعاقل وشیعه دوازده امامى وعادل وحالل زاده باشد ونماز 1454مسأله 
را بطور صحیح بخواند، نیز اگر مأموم مرد است امام او هم مرد باشد، واقتدا کردن بچه ممیز که 

  فهمد به بچه ممیز دیگر مانعى ندارد  ب وبد را مىخو

دانسته، اگر شک کند به عدالت خود باقیست یا نه،    ـ امامى را که عادل مى1455مسأله 
  تواند به او اقتدا نماید مى

تواند به کسى که نشسته یا خوابیده نماز  خواند، نمى  ـ کسى که ایستاده نماز مى1456مسأله 
تواند به کسى که   خواند بنابر احتیاط واجب نمى   وکسى که نشسته نماز مىخواند اقتدا کند، مى

  خواند اقتدا نماید  خوابیده نماز مى

تواند به کسى که نشسته نماز مى   خواند مى  ـ کسى که نشسته یا خوابیده نماز مى1457مسأله 
خواند  ه نماز مىتواند به کسى که خوابید خواند مى خواند اقتدا کند وکسى که خوابیده نماز مى

  اقتدا نماید

اى    ـ اگر امام جماعت به واسطه عذرى با لباس نجس یا با تیمم یا با وضوى جبیره1458مسأله 
  شود به او اقتدا کرد  نماز بخواند مى

تواند از بیرون آمدن بول وغائط خوددارى کند ،    ـ اگر امام مرضى دارد که نمى1459مسأله 
  تواند به زن مستحاضه اقتدا نماید یز زنى که مستحاضه نیست مىشود به او اقتدا کرد ون مى

 ـ مکروه است اقتدا به کسى که مرض خوره یا پیسى دارد، وجائز نیست اقتدا به 1460مسأله 
کسى که حد شرعى بر او جارى شده است، وبنابر احتیاط واجب اهل شهر اقتدا نکنند به بادیه 

  نشین

  احکام جماعت

کند، باید امام را معین نماید ولى دانستن اسم او الزم  عى که مأموم نیت مى ـ موق1461مسأله 
  کنم به امام حاضر، نمازش صحیح است  نیست مثال اگر نیت کند اقتدا مى

 ـ مأموم باید غیر از حمد وسوره همه چیز نماز را خودش بخواند ولى اگر رکعت 1462مسأله 
  شد، باید حمد واحتیاطا سوره را بخوانداول یا دوم او رکعت سوم یا چهارم امام با

 ـ اگر مأموم در رکعت اول ودوم نماز صبح ومغرب وعشاء صداى حمد وسوره 1463مسأله 
امام را بشنود، اگر چه کلمات را تشخیص ندهد، باید حمد وسوره را نخواند واگر صداى امام را 

چنانچه سهوا بلند بخواند نشنود، مستحب است حمد وسوره بخواند ولى باید آهسته بخواند و
  اشکال ندارد

 ـ اگر مأموم بعضى از کلمات حمد وسوره امام را بشنود، احتیاط آن است که حمد 1464مسأله 
  وسوره نخواند
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شنود صداى    ـ اگر مأموم سهوا حمد وسوره بخواند یا خیال کند صدایى را که مى1465مسأله 
  ى امام بوده نمازش صحیح استامام نیست وحمد وسوره بخواند وبعد بفهمد صدا

شنود یا نه، یا صدایى بشنود ونداند صداى   ـ اگر شک کند که صداى امام را مى1466مسأله 
  تواند حمد وسوره بخواند  امام است یا صداى کس دیگر، مى

 ـ مکروه است که مأموم در رکعت اول ودوم نماز ظهر وعصر حمد وسوره بخواند 1467مسأله 
   آن ذکر بگویدومستحب است بجاى

 ـ مأموم نباید تکبیرۀ االحرام را پیش از امام بگوید ولى جایز است با هم تکبیره را 1468مسأله 
  بگویند

وهیچ ا ویا سهوا پیش از امام سالم دهد نمازش صحیح است  ـ اگر مأموم عمد1469مسأله 
  اشکالى ندارد والزم نیست دوباره با امام سالم دهد

موم غیر از تکبیرۀ االحمرام، چیزهاى دیگر نماز را پیش از امام بگوید  ـ اگر مأ1470مسأله 
گوید بهتر آن است که پیش از امام  اشکال ندارد ولى اگر آنها را بشنود، یا بداند امام چه وقت مى

  نگوید

شود، کارهاى دیگر آن، مانند رکوع    ـ مأموم باید غیر از آنچه در نماز خوانده مى1471مسأله 
 واگر عمدا پیش از امام یا مدتى بعد از امام انجام امام یا کمى بعد از امام بجا آوردا با وسجود ر

  دهد، معصیت کرده ولى نماز وجماعت هر دو صحیح است

 ـ اگر سهوا پیش از امام سر از رکوع بر دارد، چنانچه امام در رکوع باشد، باید به 1472مسأله 
این صورت زیاد شدن رکوع که رکن است نماز را باطل رکوع برگردد وبا امام سر بردارد ودر 

  کند ولى اگر به رکوع برگردد وپیش از آنکه به رکوع برسد، امام سر بردارد نمازش باطل است نمى

 ـ اگر اشتباها سر بردارد و ببیند امام در سجده است، باید به سجده برگردد 1473مسأله 
اى زیاد شدن دو سجده که رکن است نماز باطل وچنانچه در هر دو سجده این اتفاق بیفتد بر

  شود نمى

 ـ کسى که اشتباها پیش از امام سر از سجده برداشته هرگاه به سجده برگردد، 1474مسأله 
وهنوز به سجده نرسیده امام سر بردارد، نمازش صحیح است ولى اگر در هر دو سجده این اتفاق 

  بیفتد نمازش باطل است

رسد  اها سر از رکوع یا سجده بردارد وسهوا یا به خیال اینکه به امام نمى ـ اگر اشتب1475مسأله 
  ، یا عمدا به رکوع یا سجده نرود، نمازش صحیح است

 ـ اگر سر از سجده بردارد و ببیند امام در سجده است، چنانچه به خیال اینکه 1476مسأله 
د وبفهمد سجده دوم امام بوده سجده اول امام است به قصد اینکه با امام سجده کند به سجده رو
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مد شود واگر به خیال اینکه سجده دوم امام است به سجده رود وبفه سجده دوم او حساب مى
به سجده رود، ودر هر دو سجده اول امام بوده، باید به قصد اینکه با امام سجده کند دوباره با امام 

  ى بنمایدصورت جائز است که نماز را به جماعت تمام کند ویا قصد فراد

 ـ اگر سهوا پیش از امام به رکوع رود وطورى باشد که اگر سر بردارد به مقدارى از 1477مسأله 
رسد، چنانچه سر بردارد وبا امام به رکوع رود، نماز وجماعتش صحیح است   قرائت امام مى

  وهمچنین اگر عمدا بر نگردد، نماز وجماعتش صحیح است وجائز است قصد فرادى نماید

 ـ اگر سهوا پیش از امام به رکوع رود وطورى باشد که اگر برگردد به چیزى از 1478 مسأله
رسد، در صورتى که صبر کند تا امام به او برسد، نمازش صحیح است واگر به   قرائت امام نمى

  قصد اینکه با امام نماز بخواند سر بردارد وبا امام به رکوع رود، مانعى ندارد

پیش از امام به سجده رود، در صورتى که که صبر کند تا امام به او  ـ اگر سهوا 1479مسأله 
سجده رود، امام نماز بخواند سر بردارد وبا امام به برسد نمازش صحیح است واگر به قصد اینکه با 

  مانعى ندارد

 ـ اگر امام در رکعتى که قنوت ندارد اشتباها قنوت بخواند یا در رکعتى که تشهد 1480مسأله 
تواند پیش  شتباها مشغول خواندن تشهد شود مأموم نباید قنوت وتشهد را بخواند، ولى نمىندارد ا

از امام به رکوع رود یا پیش از ایستادن امام بایستد بلکه باید صبر کند تا قنوت وتشهد امام تمام 
  شود وبقیه نماز را با او بخواند

  ماعت مستحب استچیزهایى که در نماز ج

مأموم یک مرد باشد مستحب است طرف راست امام بایستد، واگر زن باشد  ـ اگر 1481مسأله 
مستحب است در طرف راست امام طورى بایستد که جاى سجده اش مساوى زانو یا قدم امام 
باشد، واگر مرد ویک زن یا یک مرد وچند زن باشند، مستحب است مرد طرف راست امام وباقى 

 چند زن باشند مستحب است پشت سر امام بایستند، واگر پشت سر امام بایستند واگر چند مرد یا
  م وزنها پشت سر مردها بایستندچند مرد وچند زن باشند، مستحب است مردها عقب اما

 ـ اگر امام ومأموم هر دو زن باشند بهتر است که ردیف یکدیگر بایستند وامام 1482مسأله 
  جلوتر نایستد

ف بایستد واهل علم وکمال وتقوى در صف اول  ـ مستحب است امام در وسط ص1483مسأله 
  بایستند

 ـ مستحب است صفهاى جماعت منطم باشد وبین کسانى که در یک صف 1484مسأله 
  اند فاصله نباشد وشانه آنان ردیف یکدیگر باشد ایستاده

  ست بعد از گفتن قد قامت الصلوۀ مأمومین برخیزند ـ مستحب ا1485مسأله 
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 امام جماعت حال مأمومى را که از دیگران ضعیفتر است رعایت  ـ مستحب است1486مسأله 
  اند مایلند کند وقنوت ورکوع وسجود را طول ندهد، مگر بداند همه کسانى که به او اقتدا کرده

خواند،   ـ مستحب است امام جماعت در حمد وسوره وذکرهایى که بلند مى1487مسأله 
  وند، ولى باید بیش از اندازه صدا را بلند نکندصداى خود را بقدرى بلند کند که دیگران بشن

 ـ اگر امام در رکوع بفهمد کسى تازه رسیده ومى خواهد اقتدا کند مستحب است 1488مسأله 
رکوع را دو برابر همیشه طول بدهد وبعد برخیزد، اگرچه بفهمد کس دیگرى هم براى اقتدا وارد 

  شده است

  چیزهایى که در نماز جماعت مکروه است

   ـ اگر در صفهاى جماعت جا باشد، مکروه است انسان تنها بایستد1489أله مس

   ـ مکروه است مأموم ذکرهاى نماز را طورى بگوید که امام بشنود1490مسأله 

در این خواند مکروه است   ـ مسافرى که نماز ظهر وعصر وعشاء را دو رکعت مى1491له مسأ
سى که مسافر نیست مکروه است در این نمازها به نمازها به کسى که مسافر نیست اقتدا کند وک

  مسافر اقتدا نماید

  نماز آیات

 ـ نماز آیات که دستور آن بعدا گفته خواهد شد به واسطه چهار چیز واجب مى 1492مسأله 
اول ـ گرفتن خورشید دوم ـ گرفتن ماه اگرچه مقدار کمى از آنها گرفته شود وکسى هم از آن : شود

ه اگرچه کسى هم نترسد چهارم ـ رعد وبرق وبادهاى سیاه وسرخ ومانند اینها از نترسد سوم ـ زلزل
امور آسمانى در صورتى که بیشتر مردم بترسند، واما چیزهاى زمینى وجوب نماز آیات براى آنها 

  مبنى بر احتیاط است

بیفتد  ـ اگر از چیزهایى که نماز آیات براى آنها واجب است بیشتر از یکى اتفاق 1493مسأله 
چنانچه بعد از هرکدام نماز بخواند باید براى هر یک از آنها یک نماز آیات بخواند، مثال اگر 

  و نماز آیات بخواندخورشید بگیرد وبعد زلزله هم بشود، باید د

 ـ کسى که چند نماز آیات بر او واجب است ووقت آنها نگذشته است چه همه 1494مسأله 
شده باشد، مثال سه مرتبه خورشید گرفته ونماز آنها را نخوانده آنها براى یک چیز بر او واجب 

است یا براى چند چیز واجب شده باشد مثل آفتاب گرفتن ورعد برق وزلزله یک نماز آیات براى 
  کند  همه کفایت مى

 ـ چیزهایى که نماز آیات براى آنها واجب است، در هر شهرى اتفاق بیفتد، فقط 1495مسأله 
ولى اگر مکان آنها باید نماز آیات بخوانند وبر مردم جاهاى دیگر واجب نیست، مردم همان شهر 

  بقدرى نزدیک باشد که با آن شهر یکى حساب شود، نماز آیات بر آنها هم واجب است
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تواند نماز آیات را  کند انسان مى   ـ از وقتى که خورشید یا ماه شروع به گرفتن مى1496مسأله 
   تأخیر نیندازد که شروع به باز شدن کندبخواند، وبهتر است بقدرى

دن  ـ اگر خواندن نماز آیات را بقدرى تأخیر بیندازد که آفتاب یا ماه شروع به باز ش1497مسأله 
شدن تمام آن، تواند نیت اداء بکند، ولى بهتر است نیت اداء وقضاء نکند واگر بعد از باز  کند مى

  نماز بخواند باید نیت قضاء نماید

 ـ اگر مدت گرفتن خورشید یا ماه به اندازه خواندن یک رکعت نماز یا کمتر باشد، 1498مسأله 
نماز آیات واجب نیست واگر مدت گرفتن آنها بیشتر باشد ولى انسان نماز را نخواند ، تا به اندازه 
خواندن یک رکعت به آخر وقت آن ماندهباشد واجب است بخواند وچنانچه مقصر نباشد نیت ادا 

  .واال بنابر احتیاط نیت اداء وقضاء نکندکند ب

افتد، انسان باید فورا نماز    ـ موقعى که زلزله ورعد وبرق ومانند اینها اتفاق مى1499مسأله 
آیات را بخواند واگر نخواند معصیت کرده وتا آخر عمر بر او واجب است وهر وقت بخواند ادا 

  .است

 بفهمد که تمام آن گرفته بوده باید قضاى نماز  ـ اگر بعد باز شدن آفتاب یا ماه1500مسأله 
  .ولى اگر بفهمد مقدارى از آن گرفته بوده قضاء بر او واجب نیست. آیات را بخواند

اى بگویند که خورشید یا ماه گرفته است، چنانچه انسان از گفته آنان    ـ اگر عده1501مسأله 
اند، در صورتى که تمام خورشید  ت گفتهیقین پیدا نکند ونماز آیات نخواند وبعد معلوم شود راس

یا ماه گرفته باشد باید نماز آیات را بخواند، واگر مقدارى از آن گرفته باشد، خواندن نماز آیات بر 
او واجب نیست، وهمچنین است اگر دو نفر که عادل بودن آنان معلوم نیست، بگویند خورشید یا 

  .اند ماه گرفته، بعد معلوم شود که عادل بوده

وماه را  ـ اگر انسان به گفته کسانى که از روى قاعده علمى وقت گرفتن خورشید 1502مسأله 
ونیز اگر بگویند . دانند، اطمینان پیدا کند که خورشید یا ماه گرفته، باید نماز آیات را بخواند مى

ان پیدا کشد وانسان به گفته آنان اطمین گیرد وفالن مقدار طول مى فالن وقت خورشید یا ماه مى
  .کند، بنابر اظهر باید به حرف آنان عمل نماید

 ـ اگر بفهمد نماز آیاتى که خوانده باطل بوده، باید دوباره بخواند واگر وقت گذشته 1503مسأله 
  .قضاء نماید

 ـ اگر در وقت نماز یومیه نماز آیات هم بر انسان واجب شود، چنانچه براى هر دو 1504مسأله 
واگر وقت یکى از آن دو تنگ باشد، باید اول . دام را اول بخواند اشکال نداردنماز وقت دارد، هرک

  .واگر وقت هر دو تنگ باشد،باید اول نماز یومیه را بخواند. آن را بخواند
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 ـ اگر در بین نماز یومیه بفهمد که وقت نماز آیات تنگ است، چنانچه وقت نماز 1505مسأله 
نماز یومیه تنگ نباشد واند واگر وقت ام کند بعد نماز آیات را بخیومیه هم تنگ باشد، باید آن را تم

  .باید آن را بشکند واول نماز آیات، بعد نماز یومیه را بجا آورد

 ـ اگر در بین نماز آیات بفهمد که وقت نماز یومیه تنگ است، باید نماز آیات را 1506مسأله 
ا تمام کرد پیش از انجام کارى که نماز را بهم رها کند ومشغول نماز یومیه شود وبعد از آنکه نماز ر
  .بزند، بقیه نماز آیات را از همانجا که رها کرده بخواند

باید بعد  واجب  ـ اگر در حال حیض یا نفاس زن آفتاب یا ماه بگیرد بنابر احتیاط1507مسأله 
تفاق بیفتد، واجب واگر زلزله یا رعد وبرق ومانند اینها ا. از پاک شدن، نماز آیات را قضا نماید

  دستور نماز آیات.است که بعد از پاک شدن، نماز آیات را بخواند

 ـ نماز آیات دو رکعت است ودر هر رکعت پنج رکوع دارد ودستور آن این است 1508مسأله 
که انسان بعد از نیت، تکبیر بگوید ویک حمد ویک سوره تمام بخواند وبه رکوع رود وسر از رکوع 

مرتبه وبعد از بلند شدن از ود تا پنج ه یک حمد ویک سوره بخواند، باز به رکوع ربر دارد، دوبار
رکوع پنجم دو سجده نماید وبرخیزد ورکعت دوم را هم مثل رکعت اول بجا آورد وتشهد بخواند 

  .وسالم دهد

هاى یک   ـ در نماز آیات ممکن است انسان بعد از نیت وتکبیر وخواندن حمد، آیه1509مسأله 
 را پنج قسمت کند ویک آیه یا بیشتر از آن را بخواند وبه رکوع رود وسر بردارد وبدون اینکه سوره

ر تا پیش از رکوع پنجم حمد بخواند، قسمت دوم از همان سوره رابخواند وبه رکوع رود وهمینطو
 رکوع بسم اهللا الرحمن الرحیم بگوید وبه. سوره را تمام نماید، مثال به قصد سوره قل هو اهللا احد

اهللا : قل هو اهللا احد دوباره به رکوع رود وبعد از رکوع بایستد وبگوید: رود، بعد بایستد وبگوید
لم یلد ولم یولد وبرود به رکوع باز هم سر بردارد : الصمد باز به رکوع رود وبایستد وبگوید

، دو سجده کند ولم یکن له کفوا احد وبعد از آن به رکوع پنجم رود وبعد از سر برداشتن: وبگوید
ر وبعد از سجده دوم تشهد بخواند ونماز را سالم دهد، ورکعت دوم را هم مثل رکعت اول بجا آو

کمتر از پنج قسمت تقسیم کند ولى بعد از تمام شدن سوره باید حمد ونیز ممکن است سوره را به 
  .را براى رکعت بعد از آن بخواند

، پنج مرتبه حمد وسوره بخواند ودر رکعت دیگر  ـ اگر در یک رکعت از نماز آیات1510مسأله 
  .یک حمد بخواند وسوره را قسمت کند مانانعى ندارد

 ـ چیزهایى که در نماز یومیه واجب ومستحب است، در نماز آیات هم واجب 1511مسأله 
  .الصلوۀ: بگویدولى در نماز آیات مستحب است بجاى اذان واقامه سه مرتبه . باشد  ب مىومستح
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سمع اهللا لمن حمده، ونیز پیش از :  ـ مستحب است بعد از رکوع پنجم ودهم بگوید1512مسأله 
  .هر رکوع وبعد از آن تکبیر بگوید ولى بعد از رکوع پنجم ودهم گفتن تکبیر مستحب نیست

 ـ مستحب است پیش از رکوع دوم وچهارم وششم وهشتم ودهم قنوت بخواند 1513مسأله 
  . دهم بخواند کافیستواگر فقط قنوت پیش از رکوع

جایى نرسد نماز    ـ اگر در نماز آیات شک کند که چند رکعت خوانده وفکرش به1514مسأله 
  .باطل است

 ـ اگر شک کند که در رکوع آخر رکعت اول است، یا در رکوع اول رکعت دوم 1515مسأله 
رده یا پنج رکوع، ولى اگر مثال شک کند که چهار رکوع ک. جایى نرسد، نماز باطل است وفکرش به

واگر به سجده رفته باید به شک . چنانچه به سجده نرفته است باید رکوع را که شک دارد بجا آورد
  .خود اعتنا نکند

زیاد یک از رکوع هاى نماز آیات رکن است که اگر عمدا یا اشتباها کم یا  ـ هر 1516مسأله 
  .شود نماز باطل است

  نماز عید فطر وقربان

نماز عید فطر وقربان در زمان حضور امام علیه السالم واجب است وباید به  ـ 1517مسأله 
ودر زمان ما که امام علیه السالم غائب است، مستحب است استحباب . جماعت خوانده شود

توانند در این مسأله رجوع کنند به کسى که واجد شرائط است  جماعت ثابت نیست، مقلدین مى
  .تدهد به مشروعیت جماع وفتوى مى

  . ـ وقت نماز عید فطر وقربان از اول روز عید است تا ظهر1518مسأله 

ودر عید فطر .  ـ مستحب است نماز عید قربان را بعد از بلند شدن آفتاب بخواند1519مسأله 
  .مستحب است، بعد از بلند شدن آفتاب افطار کند وزکاۀ فطره را هم بدهد، بعد نماز عید را بخواند

ز عید فطر وقربان دو رکعت است که در رکعت اول بعد از خواندن حمد  ـ نما1520مسأله 
پنجم، تکبیر واند وبعد از قنوت وسوره، باید پنج تکبیر بگوید، وبعد از هر تکبیر یک قنوت بخ

دیگرى بگوید وبه رکوع رود ودو سجده بجا آورد وبرخیزد ودر رکعت دوم چهار تکبیر بگوید 
د وتکبیر پنجم را بگوید وبه رکوع رود وبعد از رکوع دو سجده کند وبعد از هر تکبیر قنوت بخوان

  .وتشهد بخواند ونماز را سالم دهد

 ـ در قنوت نماز عید فطر وقربان هر دعا وذکرى بخواند کافى است ولى بهتر است 1521مسأله 
حمۀ واهل عفو والراللهم اهل الکبریاء والعظمۀ واهل الجود والجبروت واهل ال:این دعا را بخواند

ولمحمد صلى اهللا علیه وآله للمسلمین عیدا  التقوى والمغفرۀ اسئلک بحق هذا الیوم الذى جعلته
ذخرا وشرفا وکرامۀ ومزیدا ان تصلى على محمد وآل محمد وان تدخلنى فی کل خیر ادخلت فیه 
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م محمدا وآل محمد وان تخرجنى من کل سوء اخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتک علیه وعلیه
  .اللهم انى اسئلک خیر ما سئلک به عبادک الصالحون واعوذ بک مما استعاذ منه عبادک المخلصون

مستحب است  جماعت خوانده شود  ـ در زمان غائب بودن امام علیه السالم اگر با1522مسأله 
 وبهتر است که در خطبه عید فطر زکوۀ فطره ودر. بعد از نماز عید فطر وقربان دو خطبه بخوانند

  .خطبه عید قربان احکام قربانى را بگویند

 ـ نماز عید سوره مخصوصى ندارد ولى بهتر است که در رکعت اول آن سوره 1523مسأله 
را بخوانند یا در رکعت اول سوره سبح ) 88سوره (ودر رکعت دوم سوره غاشیه ) 91سوره (شمس 

  .ودر رکعت دوم سوره شمس را بخوانند) 87سوره (اسم 

است در است نماز عید را در صحرا بخوانند ولى در مکه مستحب  ـ مستحب 1524مسأله 
  .مسجدالحرام خوانده شود

 ـ مستحب است پیاده وپا برهنه وبا وقار به نماز عید بروند وپیش از نماز غسل 1525مسأله 
  .کنند وعمامه سفید بر سر بگذارند

 ودر حال گفتن تکبیرها دستها را  ـ مستحب است در نماز عید بر زمین سجده کنند1526مسأله 
خواند، نماز را  خواند، اگر امام جماعت است یا فرادى نماز مى بلند کنند وکسى که نماز عید مى

  .بلند بخواند

 ـ بعد از نماز مغرب وعشاء شب عید فطر وبعد از نماز صبح آن، وبعد از نماز عید 1527مسأله 
 اکبر اهللا اکبر ال اله اال اهللا واهللا اکبر وهللا الحمد اهللا اکبر اهللا: فطر مستحب است این تکبیرها را بگوید

  .على ما هدانا

 ـ مستحب است انسان در عید قربان بعد از ده نماز که اول آنهانماز ظهر روز عید 1528مسأله 
وآخر آنها نماز صبح روز دوازدهم است تکبیرهایى را که در مسأله پیش گفته شد بگوید وبعد از 

ولى اگر عید قربان را در . اهللا اکبر على ما رزقنا من بهیمۀ االنعام والحمد هللا على ما ابالنا: یدآن بگو
منى باشد مستحب است بعد از پانزده نماز که اول آنها نماز ظهر روز عید وآخر آنها نماز صبح روز 

  .سیزدهم ذى حجه است، این تکبیرها را بگوید

ت که زنها از رفتن به نماز عید خوددارى کنند ولى این  ـ احتیاط مستحب آن اس1529مسأله 
  .احتیاط براى زنهاى پیر نیست

چیزهاى  مأموم باید غیر از حمد و سوره  ـ در نماز عید هم مثل نمازهاى دیگر،1530مسأله 
  .دیگر نماز را خودش بخواند
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بعد از آنکه امام به  ـ اگر مأموم موقعى برسد که امام مقدارى از تکبیرها را گفته، 1531مسأله 
رکوع رفت، باید آنچه از تکبیرها وقنوتها را که با امام نگفته خودش بگوید واگر در هر قنوت یک 

  .سبحان اهللا یا یک الحمدهللا بگوید کافى است

تواند نیت کند وتکبیر    ـ اگر در نماز عید موقعى برسد که امام در رکوع است مى1532مسأله 
  . رکوع رودگوید وبهاول نماز را ب

 ـ اگر در نماز عید یک سجده یا تشهد را فراموش کند احتیاط مستحب آن است که 1533مسأله 
ونیز اگر کارى که براى آن سجده سهو الزم است پیش آید بنابر احتیاط . بعد از نماز آن را بجا آورد

  .باید بعد از نماز دو سجده سهو بنماید

  اجیر گرفتن براى نماز

شود براى نماز وعبادتهاى دیگر او که در زندگى بجا  بعد از مرگ انسان، مى ـ 1534مسأله 
مزد هم او مزد دهند که آنها را بجا آورد، واگر کسى بدون نیاورده، دیگرى را اجیر کنند یعنى به 

  .آنها را انجام دهد صحیح است

یغمبر وامامان تواند براى بعضى از کارهاى مستحبى مثل زیارت قبرپ  ـ انسان مى1535مسأله 
تواند کار مستحبى را انجام دهد وثواب آن را براى  علیهم السالم از طرف زندگان اجیرشود ونیز مى

  .مردگان یا زندگان هدیه نماید

 ـ کسى که براى نماز قضاى میت اجیر شده باید یا مجتهد باشد یا مسائل نماز را از 1536مسأله 
  .احتیاط کندروى تقلید صحیح بداند یا آنکه عمل به 

 ـ اجیر باید موقع نیت، میت را معین نماید، والزم نیست اسم او را بداند، پس اگر 1537مسأله 
  .خوانم که براى او اجیر شده ام کافى است نیت کند از طرف کسى نماز مى

آورم وعبادتهاى او را قضاء    ـ اجیر باید قصد کند آنچه در ذمه میت است بجا مى1538مسأله 
  .م واگر عملى را انجام دهد وثواب آن را براى او هدیه کند کافى نیستنمای مى

صحیح  را اجیر کنند که اطمینان داشته باشند عمل را بطور  ـ الزم نیست کسى1539مسأله 
  .دهد انجام مى

 ـ چنانچه کسى را اجیر نمایند براى قضاء نماز میت وشک کنند که عمل را انجام 1540مسأله 
  .ینکه بگوید انجام داده ام کافى استداده یا نه، هم

 ـ هرگاه شک کنند که اجیر عمل را بطور صحیح انجام داده یا نه بنابر صحت آن 1541مسأله 
  .بگذارند

شود براى   خواند، نمى   ـ کسى را که عذرى دارد ومثال با تیمم یا نشسته نماز مى1542مسأله 
  .ور قضاء شده باشدنمازهاى میت اجیر کرد، اگر چه نماز میت هم همانط
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تواند اجیر شود ودر بلند خواندن وآهسته    ـ مرد براى زن وزن براى مرد مى1543مسأله 
  .خواندن نماز باید به تکلیف خود عمل نماید

 ـ قضاى نمازهاى میت الزم نیست به ترتیب خوانده شود مگر در آن نمازها که در 1544مسأله 
  .عصر از یک روزاداء آنها ترتیب معتبر است مثل ظهر و

باید همانطور بجا ى انجام دهد، ـ اگر با اجیر شرط کنند که عمل را بطور مخصوص1545مسأله 
واگر با او شرط نکنند، باید در آن عمل به تکلیف خود رفتار نماید ، وبهتر است که از وظیفه . آورد

وظیفه میت گفتن سه خودش ومیت هر کدام که به احتیاط نزدیکتر است به آن عمل کند مثال اگر 
  .مرتبه تسبیحات اربعه بوده وتکلیف او یک مرتبه است، سه مرتبه بگوید

 ـ اگر با اجیر شرط نکنند که نماز را با چه مقدار از مستحبات آن بخواند، باید 1546مسأله 
  .ستحبات نماز را که معمول است بجا آوردمقدارى از م

نماز قضاى میت اجیر کند الزم نیست براى هر کدام  ـ اگر انسان چند نفر را براى 1547مسأله 
آنها وقتى را معین نماید، مثال اگر با یکى از آنها قرار گذاشت که از صبح تا ظهر نماز قضاء بخواند، 
با دیگرى قرار بگذارد که از ظهر تا شب بخواند، واگر چند نفر با هم در یک وقت معین بخوانند 

  .اشکال ندارد

ر کسى اجیر شود که مثال در مدت یکسال نمازهاى میت را بخواند وپیش از  ـ اگ1548مسأله 
دانند وبنابر احتیاط واجب براى نمازهایى که  تمام شدن سال بمیرد، باید براى نمازهایى که مى

  .دهند بجا نیاورده، دیگرى را اجیر نمایند  احتمال مى

 اگر پیش از تمام کردن نمازها اند  ـ کسى را که براى نمازهاى میت اجیر کرده1549مسأله 
بمیرد واجرت همه آنها را گرفته باشد چنانچه شرط کرده باشند که تمام نمازها را خودش بخواند 

واجرۀ المثل توانند تمام اجرتى را که داده بگیرند   اگر قادر بر اتیان عمل نبوده ورثه منوب عنه مى
عمل باقیمانده را بگیرند، مثال وانند اجرۀ المثل ت عملى را که انجام داده بدهند واگر قادر بوده مى

چنانچه اجرت یکسال نماز یکصد تومان است ولى اجیر دویست تومان براى یکسال گرفته ونصف 
توانند دویست تومان را بگیرند از مال او وپنجاه تومان براى  نماز را خوانده، در فرض اول ورثه مى
 ودر فرض دوم مى توانند پنجاه تومان از مال او بگیرند ـ نمازهایى که خوانده به ورثه او بدهند،

 اجیر بگیرند اما اگر مال نداشته باشد بر ورثه او اش از مال دو واگر شرط نکرده باشند باید ورثه
  .نیستچیزى واجب 

 ـ اگر اجیر پیش از تمام کردن نمازهاى میت بمیرد وخودش هم نماز قضاء داشته 1550مسأله 
رط نشده باشد که خودش عمل را انجام دهد باید از مال او براى نمازهایى که اجیر باشد چنانچه ش
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بوده دیگرى را اجیر نمایند واگر چیزى زیاد آمد در صورتى که وصیت کرده باشد براى تمام 
  .نمازهاى او اجیر بگیرند

  احکام روزه

 غروب شمس از روزه آن است که انسان براى انجام فرمان خداوند عالم از اذان صبح تا
  .شود خوددارى نماید کند وشرح آنها بعدا گفته مى  چیزهایى که روزه را باطل مى

  نیت

 ـ الزم نیست انسان نیت روزه را از قلب خود بگذراند، یا مثال بگوید فردا را روزه 1551مسأله 
ید کارى گیرم، بلکه همینقدر که براى انجام فرمان خداوند عالم از اذان صبح تا غروب خورش مى

این مدت را روزه م کند انجام ندهد کافى است، وبراى آنکه یقین کند تما که روزه را باطل مى
بوده، باید مقدارى پیش از اذان صبح ومقدارى هم بعد از غروب از انجام کارى که روزه را باطل 

  .کند خوددارى نماید مى

 روزه فرداى آن نیت کند، وبهتر تواند در هر شب از ماه رمضان براى  ـ انسان مى1552مسأله 
  .است که اول ماه هم نیت روزه همه ماه را بنماید

  . ـ وقت نیت روزه ماه رمضان از اول شب است تا اذان صبح1553مسأله 

کردن ى که به اندازه نیت  ـ وقت نیت روزه مستحبى از اول شب است تا موقع1554مسأله 
کند انجام نداده باشد  قت کارى که روزه را باطل مىغروب شمس وقت مانده باشد که اگر تا این و

ونیت روزه مستحبى کند روزه او صحیح است و وقت روزه واجب غیر معین مانند قضاء رمضان تا 
  .ظهر است

 ـ کسى که پیش از اذان صبح بدون نیت روزه خوابیده است اگر پیش از ظهر بیدار 1555مسأله 
تواند نیت روزه واجب  گر بعد از ظهر بیدار شود نمىشود ونیت کند، روزه او صحیح است وا

  .نماید

 ـ اگر بخواهد غیر روزه رمضان روزه دیگرى بگیرد، باید آن را معین نماید، مثال 1556مسأله 
گیرم، ولى در ماه رمضان الزم نیست نیت کند که روزه ماه  نیت کند که روزه قضاء یا روزه نذر مى

ند ماه رمضان است یا فراموش نماید وروزه دیگرى را نیت کند روزه گیرم، بلکه اگر ندا رمضان مى
  .شود ماه رمضان حساب مى

 ـ اگر بداند ماه رمضان است وعمدا نیت روزه غیر رمضان کند، نه روزه رمضان 1557مسأله 
  .که قصد کرده استاى  شود ونه روزه  حساب مى

د، بعد بفهمد دوم یا سوم بوده روزه او  ـ اگر مثال به نیت روز اول ماه روزه بگیر1558مسأله 
  .صحیح است
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 ـ اگر پیش از اذان صبح نیت کند وبیهوش شود ودر بین روز بهوش آید، باید روزه 1559مسأله 
  .آن روز را تمام نماید والزم نیست قضاى آن را بجا آورد

باید روزه  ـ اگر پیش از اذان صبح نیت کند ومست شود ودر بین روز بهوش آید، 1560مسأله 
  .بجا آوردآن روز را تمام کند والزم نیست قضاى آن را 

 ـ اگر پیش از اذان صبح نیت کند وبخوابد وبعد از مغرب بیدار شود، روزه اش 1561مسأله 
  .صحیح است

 ـ اگر نداند یا فراموش کند که ماه رمضان است وپیش از ظهر ملتفت شود، چنانچه 1562مسأله 
واگر کارى . کند انجام نداده باشد، باید نیت کند وروزه او صحیح است  مىکارى که روزه را باطل
کند انجام داده باشد، یا بعد از ظهر ملتفت شود که ماه رمضان است، روزه او  که روزه را باطل مى

انجان ندهد وبعد از رمضان هم کند   باید تا مغرب کارى که روزه را باطل مىولى. باشد  باطل مى
  .قضاء نمایدآن روزه را 

 ـ اگر بچه پیش از اذان صبح ماه رمضان بالغ شود باید روزه بگیرد واگر بعد از اذان 1563مسأله 
بالغ شود، روزه آن روز بر او واجب نیست، مگر آنکه بچه قصد روزه مستحبى کرده باشد ودر روز 

  .بالغ شود، در این صورت اتمام آن روزه واجب است

ى بجا آوردن روزه میتى اجیر شده، اگر روزه مستحبى بگیرد اشکال  ـ کسى که برا1564مسأله 
تواند روزه مستحبى بگیرد   ولى کسى که روزه قضاء یا روزه واجب دیگرى دارد نمى. ندارد

وچنانچه فراموش کند وروزه مستحب بگیرد، در صورتى که پیش از ظهر یادش بیاید، روزه 
د را به روزه واجب برگرداند واگر بعد از ظهر ملتفت خورد ومى تواند نیت خو مستحبى او بهم مى

  .شود، روزه او باطل است واگر بعد از مغرب یادش بیاید، روزه اش صحیح است

مثال نذر ،  ـ اگر غیر از روزه ماه رمضان روزه معین دیگرى بر انسان واجب باشد1565مسأله 
ان صبح نیت نکند روزه اش باطل است کرده باشد که روز معینى را روزه بگیرد چنانچه عمدا تا اذ

وهمچنین اگر نداند که روزه آن روز بر او واجب است، یا فراموش کند وپیش از ظهر یادش بیاید 
  .روزه اش باطل است

اى که واجب است وروز آن معین نیست مثل روزه کفاره، عمدا    ـ اگر براى روزه1566مسأله 
پیش از نیت تصمیم داشته باشد که روزه نگیرد، یا تردید بلکه اگر . تا ظهر نیت نکند اشکال ندارد

نداده باشد وپیش از ظهر کند انجام   بگیرد یا نه، چنانچه کارى که روزه را باطل مىداشته باشد که
  .نیت کند، روزه او صحیح است

 ـ اگر در ماه رمضان پیش از ظهر کافر مسلمان شود روزه آن روز بر او واجب 1567مسأله 
  .قضاء هم نداردنیست و
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 ـ اگر مریض پیش از ظهر ماه رمضان خوب شود واز اذان صبح تا آن وقت کارى 1568مسأله 
کند انجام نداده باشد، باید نیت روزه کند وآن روز را روزه بگیرد وچنانچه بعد  که روزه را باطل مى

  . ظهر خوب شود روزه آن روز بر او واجب نیستاز

نسان شک دارد آخر شعبان است یا اول رمضان واجب نیست روزه  ـ روزى را که ا1569مسأله 
تواند نیت روزه رمضان کند بلکه باید نیت کند که اگر رمضان  بگیرد واگر بخواهد روزه بگیرد، نمى

است روزه رمضان واگر رمضان نیست روزه قضاء یا مانند آن باشد، یا نیت کند امتثال امر واقعى 
ء ومانند آن بنماید وچنانچه بعد معلوم شود رمضان بوده از رمضان فعلى را، یا نیت روزه قضا

  .شود  حساب مى

 ـ اگر روزى را که شک دارد آخر شعبان است یا اول رمضان به نیت روزه قضاء یا 1570مسأله 
روزه مستحبى ومانند آن روزه بگیرد ودر بین روز بفهمد که ماه رمضان است باید نیت روزه 

  .رمضان کند

 ـ اگر در روزه واجب معینى مثل روزه رمضان مردد شود که روزه خود را باطل 1571مسأله 
شود اگر چه از قصدى که کرده  کند یا نه، یا قصد کند که روزه را باطل کند، روزه اش باطل مى

  .جام ندهدکند ان توبه نماید وکارى هم که روزه را باطل مى

ه وقت آن معین نیست مثل روزه کفاره، اگر  ـ در روزه مستحب و روزه واجبى ک1572مسأله 
کند انجام دهد، یا مردد شود که بجا آورد یا نه، چنانچه بجا  قصد کند کارى که روزه را باطل مى

  .نیاورد وپیش از ظهر دوباره نیت روزه کند، روزه او صحیح است

  کند  چیزهایى که رزوه را باطل مى

کند وبعضى را علماء فرموده اند    اشکال باطل مى ـ بعضى از چیزها روزه را بدون1573مسأله 
اول ـ : چیز استکنند مجموع آنها نه  زنند وروزه را باطل نمى  روزه ضرر مىوظاهرا آنها به کمال
سوم ـ استمناء و استمناء آن است که انسان با خود یا غیر خود . دوم ـ جماع. خوردن وآشامیدن

م ـ دروغ بستن به خدا وپیغمبر صلى اهللا علیه وآله وسلم چهار. کارى کند که منىاز او بیرون آید
ششم ـ فرو بردن تمام سر در . پنجم ـ رساندن غبار غلیظ به حلق. وجانشیان پیغمبر علیهم السالم

.  ـ اماله کرن با چیزهاى روانهشتم. هفتم ـ باقى ماندن بر جنابت وحیض ونفاس تا اذان صبح. آب
  .شود  مسائل آینده گفته مىدر نهم ـ قى کردن واحکام اینها 

   ـ خوردن وآشامیدن1

شود چه خوردن    ـ اگر روزه دار عمدا چیزى بخورد یا بیاشامد، روزه او باطل مى1574مسأله 
وآشامیدن آن چیز معمول باشد مثل نان وآب، چه معمول نباشد مثل خاک وشیره درخت وچه کم 

آورد ودوباره به دهان ببرد ورطوبت آن را فروبرد، باشد یا زیاد، حتى اگر مسواک را از دهان بیرون 
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بطورى از بین برود که رطوبت د مگر آنکه رطوبت مسواک در آب دهان شو  روزه او باطل مى
  .خارج به آن گفته نشود

 ـ اگر موقعى که مشغول غذا خوردن است بفهمد صبح شده، باید لقمه را از دهان 1575مسأله 
وبرد روزه اش باطل است وبه دستورى که بعدا گفته خواهد شد کفاره بیرون آورد وچنانچه عمدا فر

  .شود  بر او واجب مى

  .شود  ـ اگر روزه دار سهوا چیزى بخورد یا بیاشامد روزه اش باطل نمى1576مسأله 

بکار مى ن است که روزه دار از استعمال آمپولى که به جاى غذا  ـ احتیاط واجب آ1577مسأله 
کند ویا دواء را داخل عضله یا  حس مى  ولى تزریق آمپولى که عضور را بىرود خوددارى کند، 

  .کند اشکال ندارد ورید مى

 ـ اگر روزه دار چیزى را که الى دندان مانده است عمدا فروببرد روزه اش باطل 1578مسأله 
  .شود مى

ا خالل خواهد روزه بگیرد، الزم نیست پیش از اذان دندانهایش ر  ـ کسى که مى1579مسأله 
مى رود، چنانچه خالل نکند وچیزى از ه در روز فروکند، ولى اگر بداند غذایى که الى داندن ماند

  .شود آن فرو رود، روزه اش باطل مى

 ـ فرو بردن آب دهان، اگر چه به واسطه خیال کردن ترشى ومانند آن در دهان 1580مسأله 
  .کند  جمع شده باشد، روزه را باطل نمى

 فروبردن اخالط سر وسینه، تا از دهان خارج نشده اشکال ندارد، ولو داخل  ـ1581مسأله 
  .فضاى دهان شده باشد

اندازه اى تواند به  بمیرد مى ـ اگر روزه دار بقدرى تشنه شود که بترسد از تشنگى 1582مسأله 
 باید در شود واگر ماه رمضان باشد ، که از مردن نجات پیدا کند آب بیاشامد ولى روزه او باطل مى

  .کند خوددارى نماید  بقیه روز از بجا آوردن کارى که روزه را باطل مى

 ـ جویدن غذا براى بچه یا پرنده وچشیدن غذا ومانند اینها که معموال به حلق نمى 1583مسأله 
ولى اگر انسان از اول بداند که به حلق . کند  رسد، اگر چه اتفاقا به حلق برسد روزه را باطل نمى

  .واجب است وباید قضاى آن را بگیرد وکفاره هم بر او شود ، روزه اش باطل مىرسد مى

تواند براى ضعف، روزه را بخورد ولى اگر ضعف او بقدرى است که   ـ انسان نمى1584مسأله 
   ـ جماع2.شود آن را تحمل کرد خوردن روزه اشکال ندارد معموال نمى

گاه داخل شود ومنى هم    چه فقط به مقدار ختنهکند، اگر  ـ جماع روزه را باطل مى1585مسأله 
  .بیرون نیاید
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یرون نیاید، روزه باطل گاه داخل شود ومنى هم ب  ـ اگر کمتر از مقدار ختنه1586مسأله 
  .شود نمى

  .گاه داخل شده یا نه روزه او صحیح است  ـ اگر شک کند که به اندازه ختنه1587مسأله 

مجبور نمایند  وزه است وجماع نماید، یا او را به جماع ـ اگر فراموش کند که ر1588مسأله 
ولى چنانچه در بین جماع یادش بیاید، یا دیگر . شود  وجماع بدون اختیار باشد روزه او باطل نمى

مجبور نباشد، باید فورا از حال جماع خارج شود واگر خارج نشود، روزه او باطل است، وهمچنین 
  . واختیارا جماع کنداگر مکره باشد

   ـ استمناء3

 ـ اگر روزه دار استمناء کند یعنى با خود یا غیر خود کارى کند غیر از جماع که 1589مسأله 
  .شود منى از او بیرون آید روزه اش باطل مى

ولى اگر کارى کند که . اختیار منى از او بیرون آید روزه اش باطل نیست  ـ اگر بى1590مسأله 
چنانچه احتمال بدهد خروج منى را به واسطه آن کار روزه اش باطل به اختیار منى از او بیرون آید 

  .شود  شود روزه باطل نمى شود واگر اطمینان داشته که خارج نمى مى

شود یعنى در خواب منى   ـ هرگاه روزه دار بداند که اگر در روز بخوابد محتلم مى1591مسأله 
  .شود  اش باطل نمى روزهآید واجب نیست نخوابیدن واگر بخوابد   از او بیرون مى

 ـ اگر روزه دار در حال بیرون آمدن منى از خواب بیدار شود، واجب نیست از 1592مسأله 
  .بیرون آمدن جلوگیرى کند

 13تواند بول کند وبه دستورى که در صفحه   ـ روزه دارى که محتلم شده، مى1593مسأله 
استبراء کردن باقى مانده منى از مجرى بیرون اگرچه بداند به واسطه بول یا . گفته شد استبراء نماید

  .آید مى

 ـ روزه دارى که محتلم شده اگر بداند منى در مجرى مانده ودر صورتى که پیش از 1594مسأله 
  .آید الزم نیست پیش از غسل بول کند غسل بول نکند بعد از غسل منى از او بیرون مى

شود،   ز خود بیرون آورد، روزه اشباطل مىداند که اگر عمدا منى ا  ـ کسى که مى1595مسأله 
او بیرون نیاید، صورتى که به قصد بیرون آمدن منى با کسى بازى وشوخى کند، اگر چه منى از در 

  .شود  روزه اش باطل مى

 ـ اگر روزه دار بدون قصد بیرون آمدن منى با کسى بازى وشوخى کند چنانچه 1596مسأله 
شود، اگرچه اتفاقا منى بیرون آید روزه او صحیح است ولى   نمىاطمینان دارد که منى از او خارج 

  .اگر اطمینان ندارد در صورتى که منى از او بیرون آید، روزه اش باطل است

   ـ دروغ بستن به خدا وپیغمبر4
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 ـ اگر روزه دار به گفتن یا نوشتن یا به اشاره ومانند اینها به خدا وپیغمبران 1597مسأله 
  .شود ان عمدا نسبت دروغ بدهد معصیت کرده ولى روزه او باطل نمىوجانشینان پیغمبر

داند راست است یا دروغ نقل کند، باید از کسى که   ـ اگر بخواهد خبرى را که نمى1598مسأله 
  .آن خبر را گفته، یا از کتابى که آن خبر در آن نوشته شده نقل نماید، واال معصیت کرده

وبعد قول خدا یا پیغمبر نقل کند عتقاد اینکه راست است از  ـ اگر چیزى را به ا1599مسأله 
  .شود ومعصیت هم نکرده است بفهمد درورغ بوده، روزه اش باطل نمى

داند دروغ است به خدا وپیغمبر نسبت دهد وبعدا بفهمد    ـ اگر چیزى را که مى1600مسأله 
  .هشود ولى معصیت کرد آنچه را که گفته راست بوده روزه او باطل نمى

 ـ اگر دروغى را که دیگرى ساخته عمدا به خدا وپیغمبر وجانشینان پیغمبر نسبت 1601مسأله 
شود ومعصیت کرده، ولى اگر از قول کسى که آن دروغ را ساخته نقل کند   دهد روزه اش باطل نمى

  .اشکال ندارد

م چنین مطلبى  ـ اگر از روزه دار بپرسند که آیا پیمغبر صلى اهللا علیه وآله وسل1602مسأله 
اند واو جایى که در جواب باید بگوید نه، عمدا بگوید بلى، یا جایى که باید بگوید بلى  فرموده

  .شود ولى معصیت کرده است  عمدا بگوید نه، روزه اش باطل نمى

 ـ اگر از قول خدا یا پیغمبر حرف راستى را بگوید بعد بگوید دروغ گفتم، یا در 1603مسأله 
باشد بگوید آنچه دیشب گفتم راست  آنان نسبت دهد وفرداى آن، که روزه مىشب دروغى را به 

  .شود، ولى معصیت کرده است، روزه اش باطل نمى

   ـ رساندن غبار غلیط به حلق5

کند، چه غبار چیزى باشد که   ـ رساندن غبار غلیظ به حلق روزه را باطل مى1604مسأله 
وبهتر .  باشد که خوردن آن حرام است مثل خاکخوردن آن حالل است مثل آرد، یا غبار چیزى

  .است غبارى را هم که غلیظ نیست به حلق نرساند

مواظبت دا شود وانسان با اینکه متوجه است  ـ اگر به واسطه باد غبار غلیظى پی1605مسأله 
  .شود نکند وبه حلق برسد، روزه اش باطل مى

ر غلیظ، ودود سیگار وتنباکو، ومانند اینها  ـ احتیاط واجب آن است که روزه دار بخا1606مسأله 
  .را هم به حلق نرساند

 ـ اگر مواظبت نکند وغبار یا بخار یا دود ومانند اینها داخل حلق شود چنانچه یقین 1607مسأله 
  .رسد روزه اش صحیح است داشته که به حلق نمى

آن به ر غبار ومانند اختیا   بى ـ اگر فراموش کند که روزه است ومواظبت نکند یا1608مسأله 
  .وچنانچه ممکن است باید آن را بیرون آورد. شود  حلق او برسد روزه اش باطل نمى
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   ـ فروبردن سر در زیر آب6

 ـ مکروه است روزه دار عمدا تمام سر را در آب فروبرد، اگرچه باقى بدن او از آب 1609مسأله 
بگیرد ومقدارى از سر بیرون  را آبشود واگر تمام بدن  بیرون باشد، ولى روزه اش باطل نمى

  .باشد، کراهت هم ندارد

کراهت ه ونصف دیگر آن را دفعه دیگر در آب فروبرد،  ـ اگر نصف سر را یکدفع1610مسأله 
  .ندارد

  . ـ اگر شک کند که تمام سر زیر آب رفته یا نه، مکروهى انجام نداده است1611مسأله 

  . برود ولو مقدارى از موها بیرون بماند ـ مکروه است تمام سر زیر آب1612مسأله 

در صورتى که مضاف باشد وهمچنین .  ـ اگر سر را در گالب فروبرد، کراهت ندارد1613مسأله 
  .اگر سر را در آبهاى مضاف دیگر فرو ببرد ویا در چیزهاى دیگر که روان است

فراموش کند بگیرد، یا اختیار در آب بیفتد وتمام سر او را آب   ـ اگر روزه دار بى1614مسأله 
  .که روزه است وسر در آب فرو برد، کار مکروهى انجام نداده

گیرد، خود را در آب بیندازد وآب تمام   ـ اگر به اطمینان اینکه آب سر او را نمى1615مسأله 
  .سر او را بگیرد، اشکال ندارد

یگرى به زور سر او  ـ اگر فراموش کند که روزه است وسر را در آب فروبرد، یا د1616مسأله 
خود را بردارد س دست را در آب فرو برد، چنانچه در زیر آب یادش بیاید که روزه است، یا آن ک

  .وفورا سر را بیرون آورد، کار مکروهى انجام نداده

 ـ اگر فراموش کند که روزه است وبه نیت غسل سر را در آب فرو برد، روزه 1617مسأله 
  .هى انجام ندادهوغسل او صحیح است وکار مکرو

 ـ اگر بداند که روزه است وعمدا براى غسل سر را در آب فرو برد غسل او حکم 1618مسأله 
  .عبادت مکروهه را دارد ومانند روزه اش صحیح است

است، در حال غرق شدن  ـ سر فرو بردن در آب اگر براى نجات دادن مؤمنى که 1619مسأله 
  .کند  روزه هم هیچ خللى وارد نمىباشد مکروه نیست بلکه واجب است وبه 

   ـ باقى ماندن بر جنابت وحیض ونفاس تا اذان صبح7

 ـ اگر جنب عمدا تا اذان صبح غسل نکند، یا اگر وظیفه او تیمم است عمدا تیمم 1620مسأله 
  .ننماید، روزه اش باطل است در صورتى که روزه رمضان یا قضاى آن باشد

 غیر رمضان وقضاى آن که مثل روز ماه رمضان وقت آن  ـ اگر در روزه واجبى1621مسأله 
  .ذان صبح غسل نکند وتیمم هم ننماید روزه اش صحیح استمعین است تا ا
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 ـ کسى که در شب ماه رمضان جنب است ومى خواهد روزه بگیرد چنانچه عمدا 1622مسأله 
د وقضاى آن را هم بجا غسل نکند تا وقت تنگ شود، بنابر احتیاط واجب باید تیمم کند وروزه بگیر

  .آورد

 ـ اگر جنب در ماه رمضان غسل را فراموش کند وبعد از یک روز یادش بیاید، باید 1623مسأله 
روزه آن روز را قضاء نماید واگر بعد از چند روز یادش بیاید، باید روزه هرچند روزى را یقین 

 یا چهار روز، باید روزه سه روز داند سه روز جنب بوده دارد جنب بوده قضاء نماید مثال اگر نمى
  .را قضاء کند

 ـ کسى که در شب ماه رمضان براى هیچ کدام از غسل وتیمم وقت ندراد، اگر خود 1624مسأله 
شود ولى اگر براى تیمم وقت   را جنب کند، روزه اش باطل است وقضاء وکفاره بر او واجب مى

اید تیمم نماید وروزه بگیرد وقضاى آن را هم دارد، چنانچه خود را جنب کند، بنابر احتیاط واجب ب
  .بجا آورد

 ـ اگر براى آنکه بفهمد وقت دارد یا نه، جستجو نماید وگمان کند که به اندازه 1625مسأله 
غسل وقت دارد وخود را جنب کند وبعد بفهمد وقت تنگ بوده، چنانچه تیمم کند، روزه اش 

دارد وخود را جنب نماید وبعد بفهمد وقت صحیح است واگر بدون جستجو گمان کند که وقت 
  .تنگ بوده وبا تیمم روزه بگیرد، بنا بر احتیاط واجب باید روزه آن روز را قضاء کند

 ـ کسى که در شب ماه رمضان جنب است ومى داند که اگر بخوابد تا صبح بیدار 1626مسأله 
ر نشود، روزه اش باطل است نمى شود، نباید غسل نکرده بخوابد وچنانچه بخوابد وتا صبح بیدا

  .شود  وقضاء وکفاره بر او واجب مى

 ـ هرگاه جنب در شب ماه رمضان بخوابد وبیدار شود، جایز نیست که پیش از 1627مسأله 
شود، بلى اگر  غسل بخوابد، اگرچه احتمال بدهد که اگر دوباره بخوابد پیش از اذان صبح بیدار مى

  .است که بخوابدشود جائز   مطمئن باشد که بیدار مى

اذان ه اگر بخوابد پیش از  ـ کسى که در شب ماه رمضان جنب است ومى داند ک1628مسأله 
شود، چنانچه تصمیم داشته باشد که بعد از بیدار شدن غسل کند وبا این تصمیم   صبح بیدار مى

  .بخوابد وتا اذان خواب بماند روزه اش صحیح است

ان جنب است ومى داند اگر بخوابد پیش از اذان صبح  ـ کسى که در شب ماه رمض1629مسأله 
شود، چنانچه غفلت داشته باشد که بعد از بیدار شدن باید غسل کند، در صورتى که   بیدار مى

  .بخوابد وتا اذان صبح خواب بماند روزه اش صحیح است
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اگر دهد که    کسى که در شب ماه رمضان جنب است ومى داند یا احتمال مى ـ1630مسأله 
شود، چنانچه نخواهد بعد از بیدار شدن غسل کند یا تردید  بخوابد پیش از اذان صبح بیدار مى

  .داشته باشد که غسل کند یا نه، در صورتى که بخوابد وبیدار نشود، روزه اش باطل است

 ـ اگر جنب در شب ماه رمضان بخوابد وتصمیم داشته باشد که بعد از بیدار شدن 1631مسأله 
یست وفرقى ا اذان صبح بیدار نشود چنانچه معتاد به بیدار شدن باشد کفاره واجب نغسل کند وت

کفاره ترک نشود واگر معتاد بین خواب اول ودوم نیست، بلى، در خواب سوم احتیاط به دادن 
واما قضاء در خوابیدن اولى واجب نیست در صورتى که بداند بیدار . نباشد باید کفاره بدهد

شود قضاء در  دندومى واجب است، ودر صورتى که احتمال بدهد بیدار نمىشود ودر خوابی مى
  .خواب اول هم واجب است

 ـ خوابى را که در آن محتلم شده، باید خواب اول حساب کند پس اگر بعد از 1632مسأله 
باشد که بعد شود وتصمیم هم داشته   یا احتمال دهد که بیدار مىبیدار شدن دوباره بخوابد وبداند

واگر دوباره .  بیدار شدن غسل کند، چنانچه تا اذان صبح خواب بماند باید قضاى آن روز را بگیرداز
شود وتصمیم داشته باشد که بعد از بیدار   بیدار شود وبداند یا احتمال دهد که اگر بخوابد بیدار مى

را بگیرد شدن غسل کند در صورتى که بازهم بخوابد وتا اذان خواب بماند، باید قضاى آن روز 
  .شود  وبنابر احتیاط کفاره هم بر او واجب مى

  . شود واجب نیست فورا غسل کند ـ اگر روزه دار در روز محتلم1633مسأله 

 ـ هرگاه در ماه رمضان بعد از اذان صبح بیدار شود وببیند محتلم شده اگرچه بداند 1634مسأله 
  .پیش از اذان صبح محتلم شده روزه او صحیح است

خواهد قضاى روزه رمضان را بگیرد، هرگاه تا اذان صبح جنب    ـ کسى که مى1635مسأله 
  .بماند، اگرچه از روى عمد نباشد روزه او باطل است

خواهد قضاى روزه رمضان را بگیرد، اگر بعد اذان صبح بیدار شود    ـ کسى که مى1636مسأله 
وقت قضاى روزه او باطل است ولو د محتلم شده وبداند پیش از اذان محتلم شده است، روزه وببین

  .تنگ باشد

 ـ اگر در روزه واجبى غیر روزه رمضان وقضاى آن، تا اذان صبح جنب بماند واز 1637مسأله 
روى عمد باشد یا نباشد، وقت آن روزه معین باشد مثال نذر کرده که آن روز را روزه بگیرد، یا 

  .معین نباشد روزه اش صحیح است

ن پیش از اذان صبح از حیض یا نفاس پاک شود وعمدا غسل نکند، یا اگر  ـ اگر ز1638مسأله 
  .استتیمم است عمدا تیمم نکند در خصوص روزه رمضان روزه اش باطل وظیفه او 
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 ـ اگر زن پیش از اذان صبح از حیض یا نفاس پاک شود وبراى غسل وقت نداشته 1639مسأله 
ل روزه رمضان وقت آن معین است ، ویا بخواهد باشد، چنانچه بخواهد روزه واجبى بگیرد که مث

تواند بدون تیمم   روزه مستحب یا روزه واجبى بگیرد که مثل روزه کفاره وقت آن معین نیست ، مى
  .روزه بگیرد

غسل د وبراى هیچ کدام از  ـ اگر زن نزدیک اذان صبح از حیض یا نفاس پاک شو1640مسأله 
ن بفهمد که پیش از اذان پاک شده روزه او صحیح است، چه وتیمم وقت نداشته باشد یا بعد از اذا

اى باشد  گیرد مثل روزه رمضان واجب معین باشد، وچه روزه مستحب یا روزه  اى را که مى  روزه
  .که مثل روزه کفاره وقت آن معین نیست

 ـ اگر زن بعد از اذان صبح از خون حیض یا نفاس پاک شود، یا در بین روز خون 1641مسأله 
  .ض یا نفاس ببیند، اگرچه نزدیک مغرب باشد، روزه او باطل استحی

روز یادش  ـ اگر زن غسل حیض یا نفاس را فراموش کند وبعد از یک روز یا چند 1642مسأله 
  .بیاید، روزه هایى که گرفته صحیح است

 ـ اگر زن پیش از اذان صبح از حیض یا نفاس پاک شود ودر غسل کردن کوتاهى 1643مسأله 
ولى چنانچه کوتاهى نکند مثال منتظر باشد که، حمام . د وتا اذان غسل نکند، روزه اش باطل استکن

  .گرم شود، اگرچه سه مرتبه بخوابد وتا اذان غسل نکند روزه او صحیح است

در تحاضه است، غسلهاى روز خود را به تفصیلى که  ـ اگر زنى که در حال اس1644مسأله 
  . گفته شد، بجا آورد، روزه او صحیح است61احکام استحاضه در صفحه 

 ـ کسى که مس میت کرده یعنى جایى از بدن خود را به بدن میت رسانده، 1645مسأله 
واگر در حال روزه هم میت را مس نماید، روزه او . تواند بدون غسل مس میت روزه بگیرد مى

  .شود باطل نمى

   ـ اماله کردن8

را باطل  وان اگرچه از روى ناچارى وبراى معالجه باشد روزه ـ اماله کردن با چیز ر1646مسأله 
  .کند مى

   ـ قى کردن9

 ـ هرگاه روزه دار عمدا قى کند اگرچه به واسطه مرض ومانند آن ناچار باشد، روزه 1647مسأله 
  .اختیار قى کند اشکال ندارد شود ولى اگر سهوا یا بى اش باطل مى

اختیار  داند به واسطه خوردن آن، در روز بى که مى ـ اگر در شب چیزى بخورد 1648مسأله 
  .کند، روزه اش صحیح است ولو قى بکند  قى مى



١٩١ توضيح المسائل

ومشقت دارى کند، چنانچه براى او ضرر  ـ اگر روزه دار بتواند از قى کردن خود1649مسأله 
  .نداشته باشد، باید خوددارى نماید

کن باشد، باید آن را بیرون آورد  ـ اگر مگس در گلوى روزه دار برود، چنانچه مم1650مسأله 
کند واجب نیست  شود، ولى اگر بداند که به واسطه بیرون آوردن آن، قى مى  وروزه او باطل نمى

  .بیرون آورد وروزه او صحیح است

 ـ اگر سهوا چیزى را فرو ببرد وپیش از رسیدن به شکم یادش بیاید که روزه است 1651مسأله 
  .را بیرون آورد وروز او صحیح استآن چنانچه ممکن باشد، الزم است 

آید، نباید    ـ اگر یقین داشته باشد که به واسطه آروغ زدن، چیزى از گلو بیرون مى1652مسأله 
  .عمدا آروغ بزند ولى اگر یقین نداشته باشد اشکال ندارد

گر بى  ـ اگر آروغ بزند وچیزى در گلو یا دهانش بیاید، باید آن را بیرون بریزد وا1653مسأله 
  .اختیار فرو رود، روزه اش صحیح است

  کند احکام چیزهایى که روزه را باطل مى

دهد، روزه کند انجام  ى اختیار کارى که روزه را باطل مى ـ اگرانسان عمدا واز رو1654مسأله 
شود، وچنانچه از روى عمد نباشد، اشکال ندارد ولى جنب اگر بخوابد وبه تفصیلى که  او باطل مى

  . گفته شد تا اذان صبح غسل نکند روزه او باطل است1639له در مسأ

کند انجام دهد وبه   ـ اگر روزه دار سهوا یکى از کارهایى که روزه را باطل مى1655مسأله 
شود در   خیال اینکه روزه اش باطل شده، عمدا دوباره یکى از آنها را بجا آورد روزه او باطل مى

  . بطالنباشد در خیال عدمصورتى که مقصر 

ولى اگر . شود   ـ اگر چیزى به زور در گلوى روزه دار بریزند، روزه او باطل نمى1656مسأله 
مجبورش کنند که روزه خود را باطل کند مثال به او بگویند اگر غذا نخورى ضرر مالى یا جانى به 

  .شود زنیم وخودش براى جلوگیرى از ضرر چیزى بخورد، روزه او باطل تو مى

کنند که خودش روزه خود  داند مجبورش مى   ـ روزه دار نباید جایى برود که مى1657مسأله 
روزه او باطل کند انجام دهد،  ى کارى که روزه را باطل مىواگر برود واز روى ناچار. را باطل کند

  .شود، بلکه اگر قصد رفتن کند، اگر چه نرود روزه اش باطل است مى

  آنچه براى روزه دار مکروه است

دوا ریختن به چشم :  ـ چند چیز براى روزه دار مکروه است واز آن جمله است1658ه مسأل
وسرمه کشیدن، در صورتى که مزه یا بوى آن به حلق برسد، انجام دادن هرکارى که مانند خون 

رسد واگر بداند به  شود، انفیه کشیدناگر نداند که به حلق مى  گرفتن وحمام رفتن باعث ضعف مى
ایز نیست، بو کردن گیاههاى معطر، نشستن زن در آب، استعمال شیاف،تر کردن رسد ج حلق مى
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لباسى که در بدن است، کشیدن دندان وهر کارى که به واسطه آن از دهان خون بیاید، مسواک 
جهت آب یا چیزى در دهان کردن، ونیز مکروه است انسان بدون قصد  کردن به چوب تر، بى

واگر به قصد . بوسد یا کارى کند که شهوت خود را به حرکت آوردبیرون آمدن منى، زن خود را ب
  .شود بیرون آمدن منى باشد روزه او باطل مى

  جاهایى که قضاء وکفاره واجب است

 گفته شد 1639 ـ اگر در روزه رمضان در شب جنب شود وبه تفصیلى که در مسأله 1659مسأله 
شود، فقط باید قضاى آن روز را بگیرد وچنانچه بیدار شود ودوباره بخوابد وتا اذان صبح بیدار ن

مرتبه سوم بخوابد وبیدار نشود احتیاط به کفاره دادن باید رعایت شود، ولى اگر کار دیگرى که 
کند،  دانسته آن کار روزه را باطل مى کند، عمدا انجام دهد، در صورتى که مى روزه را باطل مى

  .شود   بر او واجب مىقضاء وکفاره

کند، چنانچه    ـ اگر به واسطه ندانستن مسأله کارى انجام دهد که روزه را باطل مى1660مسأله 
  شود واگرنمى توانسته  توانسته مسأله را یاد بگیرد، کفاره بر او واجب مى مى

  مسأله را یاد بگیرد، کفاره بر او واجب نیست کفاره روزه

اید یک بنده آزاد کند، یا  ـ کسى که کفاره روزه رمضان بر او واجب است، ب1661مسأله 
شود دو ماه روزه بگیرد، یا شصت فقیر را سیر کند یا به هر   بدستورى که در مسأله بعد گفته مى

کدام یک مد که تقریبا ده سیر است طعام یعنى گندم یا جومانند اینها بدهد، وچنانچه اینها برایش 
دهد ، واگر نتواند طعام بدهد استغفار ممکن نباشد، باید هر چند مد که مى تواند به فقیر اطعام ب

  .کند، وواجب است که هر وقت بتواند، کفاره را بدهد 

خواهد دو ماه کفاره روزه رمضان را بگیرد، بایدسى ویک روز آن را    ـ کسى که مى1662مسأله 
  .پى در پى بگیرد و اگر بقیه آن پى در پى نباشد اشکال ندارد

شروع کند که و ماه کفاره روز رمضان را بگیرد، نبایدموقعى خواهد د   ـ کسى که مى1663مسأله 
  .در بین سى ویک روز، روزى باشد که مانند عید قربان، روزه آن حرام است

اگر در بین آن بدون عذر یک روز روزه .  ـ کسى که باید پى در پى روزه بگیرد1664مسأله 
روزه آن واجب است، مثال به روزى نگیرد، یا وقتى شروع کند که در بین آن به روزى برسد که 

  .برسد که نذر کرده آن روز را روزه بگیرد، باید روزه هارا از سر بگیرد

نفاس، روزهایى که باید پى در پى روزه بگیرد، عذرى مثل حیض، یا  ـ اگر در بین 1665مسأله 
ه بقیه را بعد براى او پیش آید، بعد از برطرف شدن عذر واجب نیست روزه هارا از سر بگیرد، بلک

  .از بر طرف شدن عذر بجا آورد
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 ـ اگر به چیز حرامى روزه خود را باطل کند، چه آن چیز اصالحرام باشد مثل 1666مسأله 
شراب وزنا، یا به جهتى حرام شده باشد، مثل نزدیکى کردن باعیال خود در حال حیض، کفاره 

ه روزه بگیرد وشصت فقیر را سیر کند، شود یعنى باید یک بنده آزاد کند ودو ما  جمع بر واجب مى
یا به هر کدام آنها یک مد که تقریبا ده سیر است، گندم یا جو یا نان ومانند اینها بدهد وچنانچه هر 
سه برایش ممکن نباشد، اظهر کفایت یکى از آنها است، والزم نیست که هرکدام آنها ممکن است 

  .انجام دهد

را به خدا وپیغمر صلى اهللا علیه وآله نسبت دهد کفاره براو  ـ اگر روزه دار دروغى 1667مسأله 
  .واجب نیست

نماید یک مناء  ـ اگر روزه دار در یک روز ماه رمضان چند مرتبه جماع کند یا است1668مسألۀ 
  .کفاره کافى است

 ـ اگر روزه دار در یک روز ماه رمضان چند مرتبه غیر جماع واستمناء کار دیگرى 1669مسأله 
  .کند انجام دهد، براى همه آنها یک کفاره کافى است  وزه را باطل مىکه ر

کندانجام دهد وبعد با   ـ اگر روزه دار غیر جماع کار دیگرى که روزه باطل مى1670مسأله 
  .حالل خود جماع نماید، براى هر دو یک کفاره کافى است

انجام ه را باطلمى کند،  ـ اگر روزه دار غیر جماع کاردیگرى که حالل است وروز1671مسأله 
کند غیر جماع انجام دهد،   دهد مثال آب بیاشامد وبعد کار دیگرى که حرام است وروزه را باطل مى

  .مثال غذاى حرامى بخورد، یک کفاره کافى است

 ـ اگر روزه دار آروغ بزند وچیزى در دهانش بیاید، چنانچه عمدا آن را فرو ببرد 1672مسأله 
واگر خوردن آن . شود باید قضاى آن را بگیرد وکفاره هم بر اوواجب مىروزه اش باطل است و

 خارج شده، به دهان چیز حرام باشد، مثال موقع آروغ زدن، خون یاغذایى که از صورت غذا بودن
  او بیاید وعمدا آن را فرو برد

  .شود باید قضاى آن روزه را بگیرد وکفاره جمع هم بر او واجب مى

ذر کند که روز معینى را روزه بگیرد، چنانچه در آن روزعمدا روزه خود را  ـ اگر ن1673مسأله 
باطل کند کفاره بر او واجب است وکفاره آن یک بنده آزادنمودن یا دو ماه پى در پى روزه گرفتن 

  .یا شصت فقیر طعام دادن است

 مغرب گوید  تواند وقت را تشخیص دهد، اگر به گفته کسى که مى   ـ کسى که مى1674مسأله 
  .شود شده افطار کند وبعد بفهمد مغرب نبوده است، قضاء وکفاره بر او واجب مى

 ـ کسى که عمدا روزه خود را باطل کرده، اگر بعد از ظهر مسافرت کند کفاره از او 1675مسأله 
  .شود شود واگر پیش از ظهر سفر نماید، کفاره از او ساقط مى ساقط نمى
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خود را باطل کند، وبعد عذرى مانند حیض یانفاس یا مرض براى  ـ اگر عمدا روزه 1676مسألۀ 
  .او پیدا شود، کفاره از او ساقط است

بعد ماه رمضان است وعمدا روزه خود راباطل کند،  ـ اگر یقین کند که روز اول 1677مسأله 
  .معلوم شود که آخر شعبان بوده کفاره بر او واجب نیست

 آخر رمضان است یا اول شوال وعمداروزه خود را باطل  ـ اگر انسان شک کند که1678مسأله 
  .کند، بعد معلوم شود اول شوال بوده کفاره بر او واجب نیست

 ـ اگر روزه دار در ماه رمضان با زن خود که روزه دار است جماع کند چنانچه زن 1679مسأله 
ه جماع راضى بوده، بر را مجبور کرده باشد، کفاره روزه خودش و روزه زن را باید بدهدواگر زن ب

  .شود  هر کدام یک کفاره واجب مى

 ـ اگر زنى شوهر روزه دار خود را مجبور کند که جماع نماید، یاکار دیگرى که 1680مسأله 
  .روزه را باطل مى کند انجام دهد، واجب نیست کفاره روزه شوهر رابدهد

 جماع کند ودر بین جماع، زن  ـ اگر روزه دار در ماه رمضان، زن خود را مجبور به1681مسأله 
  .راضى شود، باید مرد دو کفاره و زن یک کفاره بدهد

نماید، ه خواب است جماع  ـ اگر روزه دار در ماه رمضان با زن روزه دار خود ک1682مسأله 
  .شود وروزه زن صحیح است وکفاره هم بر او واجب نیست  یک کفاره بر او واجب مى

 را مجبور کند که غیر جماع کار دیگرى که روزه را باطل  ـ اگر مرد زن خود1683مسأله 
  .کند بجا آورد، کفاره زن را نباید بدهد وبر خود زن هم کفاره واجب نیست مى

گیرد، نمى تواندزن روزه دار   ـ کسى که به واسطه مسافرت یا مرض روزه نمى1684مسأله 
  .فاره بر اوواجب نیستولى اگر او را مجبور نماید، ک. خود را مجبور به جماع کند

 ـ انسان نباید در بجا آوردن کفاره کوتاهى کند ، ولى الزم نیست فورا آن را انجام 1685مسأله 
  .دهد

 ـ اگر کفاره بر انسان واجب شود وچند سال آن را بجا نیاورد،چیزى بر آن اضافه 1686مسأله 
  .شود نمى

یر را طعام بدهد اگربه شصت فقیر  ـ کسى که باید براى کفاره یک روز شصت فق1687مسأله 
دسترسى دارد، نباید به هر کدام از آنها بیشتر از یک مد که تقریبا ده سیر است طعام بدهد، یا یک 

تواندبراى هر یک از عیاالت فقیر اگر چه صغیر  فقیر را بیشتر از یک مرتبه سیر نماید، ولى مى
  .له مند ولى باشدباشند یک مد به آن فقیر بدهد درصورتى که فقیر عائ
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 ـ کسى که قضاى روزه رمضان را گرفته، اگر بعد از ظهر عمداکارى که روزه را 1688مسأله 
کند انجام دهد، باید به ده فقیر هر کدام یک مد که تقریباده سیر است طعام بدهد واگر  باطل مى

  .تواند، سه روز روزه بگیرد نمى

  هایى که فقط قضاى روزه واجب است جا

:  ـ در چند صورت فقط قضاى روزه بر انسان واجب است وکفاره واجب نیست1689مسأله 
 گفته شد تا اذان صبح از 1631اول ـ آنکه در شب ماه رمضان جنب باشد وبه تفصیلى که درمسأله 

کند بجا نیاورد ولى نیت روزه نکند یا ریا   دوم ـ عملى که روزه راباطل مى. خواب دوم بیدار شود
سوم ـ . کند انجام دهد کند که روزه نباشد، یا قصد کند کارى که روزه را باطل مىکند، یا قصد 

. یک روز یا چند روز روزه بگیردکند وبا حال جنابت آنکه در ماه رمضان غسل جنابت را فراموش 
کند  چهارم آنکه در ماه رمضان بدون اینکه تحقیق کند صبح شده یا نه، کارى که روزه را باطل مى

هد، بعد معلوم شود صبح بوده ونیز اگر بعد ازتحقیق با اینکه گمان دارد صبح شده، کارى انجام د
کند انجام دهدبعد معلوم شود صبح بوده، قضاى آن روز، بر او واجب است،  که روزه را باطل مى

بعد کند انجام دهد   واگر بعد از تحقیق شک کند که صبح شده یا نه وکارى که روزه را باطل مى
پنجم ـ آنکه کسى . است که قضاى روزه آن روز را بجا آورد شود صبح بوده احتیاط آن معلوم

کند انجام دهد، بعد معلوم شود   بگوید صبح نشده وانسان به گفته او کارى که روزه را باطل مى
ششم ـ آنکه کسى بگوید صبح شده وانسان به گفته او یقین نکند وخود او هم . صبح بوده است

هفتم ـ . وکارى که روزه را باطل مى کند انجام دهد، بعد معلوم شود صبح بوده استموثق نباشد 
هشتم ـ آنکه . استآنکه کور ومانند آن به گفته کس دیگر افطار کنند، بعد معلوم شود مغرب نبوده 

درهواى صاف به واسطه تاریکى یقین کند که مغرب شده وافطار کند بعد معلوم شودمغرب نبوده 
ین اگر در هواى ابر به اعتقاد اینکه مغرب شده، افطارکند، بعد معلوم شود مغرب است وهمچن

نهم ـ آنکه براى خنک شدن یابى جهت مضمضه کند یعنى آب در دهان . نبوده، قضاء الزم است
ولى اگرفراموش کند که روزه است وآب را فرو دهد یا براى وضوء . بگرداند وبى اختیار فرو رود

ودر مضمضه براى وضوء .  کند وبى اختیار فرو رود، قضاء بر او واجب نیستنماز واجب مضمضه
  .غیرنماز واجب احتیاطا قضاء نماید

 ـ اگر غیر آب چیز دیگرى را در دهان ببرد وبى اختیار فرو رود یاآب داخل بینى 1690مسأله 
  .کند وبى اختیار فرو رود، قضاء بر او واجب نیست

اى روزه دار مکروه است واگر بعد از مضمضه بخواهد آب دهان  ـ مضمضه زیاد بر1691مسأله 
  .را فرو برد، بهتر است سه مرتبه آب دهان را بیرون بریزد 
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وارد ر یا از روى فراموشى آب اختیا   ـ اگر انسان بداند که به واسطۀ مضمضه بى1692مسأله 
  .شود، نباید مضمضه کند  گلویش مى

عد از تحقیق یقین کند که صبح نشده وکارى که روزه را  ـ اگر در ماه رمضان، ب1693مسأله 
 ـ اگر انسان 1694مسأله . کند انجام دهد، بعد معلوم شود صبح بوده، قضاء الزم نیست  باطل مى

ولى اگر شک کند که صبح شده یا نه، پیش از .تواند افطار کند شک کند که مغرب شده یا نه، نمى
  .کند انجام دهد  اطل مىتواند کارى که روزه راب تحقیق هم مى

  وزه قضاء احکام ر

 ـ اگر دیوانه عاقل شود، واجب نیست روزه هاى وقتى را که دیوانه بوده قضاء 1695مسأله 
  .نماید

 ـ اگر کافر مسلمان شود، واجب نیست روزه هاى وقتى را که کافربوده قضاء نماید 1696مسأله 
هاى وقتى را که کافر بوده باید قضاء   ، روزهولى اگر مسلمانى کافر شود ودو باره مسلمان گردد

  .نماید

اى که از انسان به واسطه مستى فوت شده باید قضاءنماید، اگر چه چیزى   ـ روزه1697مسأله 
  .را که به واسطه آن مست شده، براى معالجه خورده باشد

و بر  ـ اگر براى عذرى چند روز روزه نگیرد وبعد شک کند که چه وقت عذر ا1698مسأله 
تواند مقدار کمتر را قضاء نماید، مثال کسى که پیش از ماه رمضان مسافرت کرده   طرف شده، مى

تواند پنج روز روزه بگیرد وهمچنین کسى که   ونمى داند پنجم رمضان از سفر برگشته یا ششم مى
ر آخرهاى تواند مقدار کمتر را قضاء نماید، مثال اگر د داند چه وقت عذر برایش پیدا شده، مى نمى

که بیست وپنجم رمضان مسافرت کرده، یا سافرت کند وبعد از رمضان بر گردد ونداند ماه رمضان م
  .تواند مقدار کمتر یعنى پنج روز را قضاء کند  بیست وششم، مى

 ـ اگر از چند ماه رمضان روزه قضاء داشته باشد، قضاى هر کدام را که اول بگیرد 1699مسأله 
  .مانعى ندارد

اى را   ـ اگر قضاى روزه چند رمضان بر او واجب باشد ودر نیت معین نکند، روزه1700مسأله 
  شود  ب مىگیرد قضاى کدام رمضان است، قضاى سال اولحسا  که مى

تواند پیش از ظهرروزه خود را باطل    ـ کسى که قضاى روزه رمضان را گرفته، مى1701مسأله 
  .نماید

تواند بعد از ظهر روزه را باطل کند اگر    گرفته باشد، مى ـ اگر قضاى روزه میتى را1702مسأله 
  .چه بهتر است باطل نکند
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 ـ اگر به واسطه مرض، یا حیض، یا نفاس، روزه رمضان را نگیردوپیش از تمام 1703مسأله 
  .هایى را که نگرفته براى اوقضاء کنند  شدن رمضان بمیرد، الزم نیست روزه

روزه رمضان را نگیرد ومرض او تارمضان سال بعدطول  ـ اگر به واسطه مرضى 1704مسأله 
بکشد، قضاى روزه هایى را که نگرفته بر او واجب نیست،وباید براى هر روز یک مد که تقریبا ده 
سیر است طعام یعنى گندم یا جو وماننداینها به فقیر بدهد، واگر به واسطه عذر دیگرى مثال براى 

ا رمضان بعد باقى بماند، روزهایى را که نگرفته باید قضاء مسافرت روزه نگرفته باشد وعذر او ت
  . بدهدکندواحتیاط واجب آن است که براى هر روز یک مد طعام هم به فقیر

 ـ اگر به واسطه مرضى روزه رمضان را نگیرد وبعد از رمضان مرض او بر طرف 1705مسأله 
وزه را بگیرد، باید روزه هایى را که شود ولى عذر دیگرى پیدا کند که نتواند تا رمضان بعد قضاى ر

واگر در ماه رمضان، غیرمرض عذر دیگرى داشته باشد وبعد از رمضان آن عذر . نگرفته قضاء نماید
بر طرف شود وتا رمضان سال بعد به واسطه مرض نتواند روزه بگیرد، روزه هایى را که نگرفته الزم 

  .نیست قضاء کند

طرف به واسطه عذرى روزه نگیرد وبعد ازرمضان عذر او بر  اگر در ماه رمضان  ـ1706مسأله 
شود وتا رمضان آینده عمدا قضاى روزه را نگیرد،باید روزه قضاء کند وبراى هر روز یک مد گندم 

  .یا جو ومانند اینها هم به فقیر بدهد

 ـ اگر در قضاى روزه کوتاهى کند تا وقت تنگ شود ودر تنگى وقت عذرى پیدا 1707مسأله 
د، باید روزه قضاء را بگیرد وبراى هر روز یک مد گندم یا جوومانند اینها به فقیر بدهد، واگر کن

روزه هاى خود را قضاء کند زبر طرف شدن عذر موقعى که عذر دارد، تصمیم داشته باشد که بعد ا
واجب وپیش از آنکه قضاء نماید درتنگى وقت عذر پیدا کند، روزه قضاء را بگیرد وبنا بر احتیاط 

  .براى هر روزیک مد طعام هم به فقیر بدهد

 ـ اگر مرض انسان چند سال طول بکشد، بعد از آنکه خوب شدباید قضاى رمضان 1708مسأله 
آخر را بگیرد وبراى هر روز از سالهاى پیش یک مد که تقریباده سیر است، طعام یعنى گندم یا جو 

  .ومانند اینها به فقیر بدهد

چند روز تواندکفاره   ه باید براى هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد، مى ـ کسى ک1709مسأله 
  .را به یک فقیر بدهد

 ـ اگر قضاى روزه رمضان را چند سال تأخیر بیندازد، باید قضاء را بگیرد وبراى هر 1710مسأله 
  .روز یک مد طعام به فقیر بدهد
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آن را بجا آورد وبراى هر روز دو  ـ اگر روزه رمضالن را عمدا نگیرد، باید قضاى 1711مسأله 
ماه روزه بگیرد، یا به شصت فقیر طعام بدهد، یا یک بنده آزاد کند و چنانچه تا رمضان آینده قضاى 

  .استآن روزه را بجا نیاورد، بنا بر احتیاط براى هر روز یک مد طعام الزم 

 یا استمناء نماید واگر  ـ اگر روزه رمضان را عمدا نگیرد ودر روز، مکرر جماع کند1712مسأله 
کند انجام دهد،مثال چند مرتبه غذا بخورد، یک کفاره   چند مرتبه کار دیگرى که روزه را باطل مى

  .کافى است

 ـ بعد از مرگ پدر ومادر پسر بزرگتر باید قضاى نماز وروزه آنان را به تفصیلى که 1713مسأله 
  . گفته شد بجا آورد225در صفحه 

در ومادر غیر از روزه رمضان، روزه واجب دیگرى را مانند روزه نذر  ـ اگر پ1714مسأله 
  .نگرفته باشند، باید پسر بزرگتر قضاء نماید

  احکام روزه مسافر

 ـ مسافرى که باید نمازهاى چهار رکعتى را در سفر دورکعت بخواند، نباید روزه 1715مسأله 
شغلش مسافرت، یا سفر او سفر خواند، مثل کسى که  بگیرد ومسافرى که نمازش را تمام مى
  .معصیت است، باید در سفر روزه بگیرد

بهتر سفر ولى اگر براى فرار ازروزه باشد . رت در ماه رمضان اشکال ندارد ـ مساف1716مسأله 
  .نکردن است

 ـ اگر غیر روزه رمضان، روزه معین دیگرى بر انسان واجب باشدمثال نذر کرده 1717مسأله 
واگر در سفر . تواند در آن روزمسافرت کند  روزه بگیرد، تا ناچار نشود، نمىباشد روز معینى را

  .باشد چنانچه ممکن است باید قصد کند که ده روزدر جایى بماند وآن روز را روزه بگیرد 

. آوردتواند آن را در سفر بجا  ند، مى ـ اگر نذر کند روزه بگیرد وروز آن معین نک1718مسأله 
ونیز اگر . د که روز معینى را در سفر روزه بگیرد بایدآن را در سفر بجا آورد ولى چنانچه نذر کن

نذر کند روز معینى را، چه مسافر باشد یا نباشد،روزه بگیرد، باید آن روز را اگر چه مسافر باشد 
  .روزه بگیرد

تواند براى خواستن حاجت سه روز در مدینه طیبه روزه مستحبى   ـ مسافر مى1719مسأله 
  .ردبگی

بین روز  بگیرد ودر داند روزه مسافر باطل است، اگر در سفر روزه  ـ کسى که نمى1720مسأله 
  .واگر تا مغرب نفهمد، روزه اش صحیح است. شود  مسأله را بفهمد، روزه اش باطل مى

 ـ اگر فراموش کند که مسافر است، یا فراموش کند که روزه مسافرباطل است ودر 1721مسأله 
  .یرد روزه او باطل استسفر روزه بگ
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 ـ اگر روزه دار بعد از ظهر مسافرت نماید، باید روزه خود را تمام کند واگر پیش 1722مسأله 
  .از ظهر مسافرت کند باید روزه خود را باطل کند

ده روز خواهد  گر مسافر پیش از ظهر به وطنش برسد، یا به جایى برسد که مى ـ ا1723مسأله 
کند انجام نداده، باید آن روز را روزه بگیرد واگر  ه کارى که روزه را باطل مىدر آنجا بماند، چنانچ

  .انجام داده، روزه آن روز بر او واجب نیست

خواهد ده روز    ـ اگر مسافر بعد از ظهر به وطنش برسد، یا به جایى برسد که مى1724مسأله 
  .در آنجا بماند، نباید آن روز را روزه بگیرد

افر وکسى که از روزه گرفتن عذر دارد مکروه است در روزماه رمضان جماع  ـ مس1725مسأله 
  .نماید ودر خوردن وآشامیدن کامال خود را سیر کند

  کسانى که روزه بر آنها واجب نیست

تواند روزه بگیرد، یا براى اومشقت دارد، روز ه بر    ـ کسى که به واسطه پیرى نمى1726مسأله 
و صورت باید براى هر روز یک مد که تقریبا ده سیر است گندم یا ولى در هر د. او واجب نیست

  .جو ومانند اینها به فقیر بدهد

 ـ کسى که به واسطه پیرى روزه نگرفته، اگر بعد از ماه رمضان بتواند روزه بگیرد 1727مسأله 
  .الزم نیست قضاى روزه هایى را که نگرفته بجا آورد

شود ونمى تواندتشنگى را تحمل کند، یا  که زیاد تشنه مى ـ اگر انسان مرضى دارد 1728مسأله 
ولى در هر دو صورت باید براى هر روز یک مد . براى او مشقت دارد، روزه بر او واجب نیست

وچنانچه بعد از رمضان بتواند روزه بگیرد، الزم است روزه . گندم یا جو ومانند اینها به فقیر بدهد
یرد قضاء الزم لى در صورتى که تا رمضان بعد نتواند روزه بگهایى را که نگرفته قضاءنماید، ب

  .نیست

 ـ زنى که زائیدن او نزدیک است وروزه براى حملش ضرر دارد، روزه بر او واجب 1729مسأله 
ونیز اگر روزه . وباید براى هر روز یک مد طعام یعنى گندم یا جو ومانند اینها به فقیر بدهد. نیست

روزه بر او واجب نیست، باید براى هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد براى خودش ضرر دارد، 
  .ودر هر دو صورت روزه هایى را که نگرفته باید قضاء نماید

یا یه او باشد، دهد وشیر او کم است چه مادر بچه، یا دا  ـ زنى که بچه شیر مى1730مسأله 
دارد، روزه بر او واجب نیست دهدضرر  اى که شیر مى اجرت شیر دهد، اگر روزه براى بچه  بى

وباید براى هر روز یک مد طعام یعنى گندم یا جو ومانند اینها به فقیر بدهد، ونیز اگر براى خودش 
ودر . ضرر دارد، روزه بر او واجب نیست، وباید براى هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد

اجرت بچه   ى پیدا شود که بىهردوصورت روزه هایى را که نگرفته باید قضاء نماید، ولى اگر کس



٢٠٠ توضيح المسائل

که اجرت او را بدهد  دیگرى را شیر دهد، یا براى شیر دادن بچه از پدر یا مادر بچه یا از کس
  . اجرت بگیرد، باید بچه را به او بدهد و روزه بگیرد

  راه ثابت شدن اول ماه

دوم ـ . ببینداول ـ آنکه خود انسان ماه را. شود  ـ او ل ماه به پنج چیز ثابت مى1731مسأله 
و همچنین است هر چیزى که . ایم شود، بگویند ماه را دیده اى که از گفته آنان یقین پیدا مى عده

سوم ـ دو مرد عادل بگویند که در شب ماه را دیده ایم، ولى اگر . به واسطه آن یقین پیدا شود
ظهر هالل به شهادت ابلکه بنا بر . شود  یکدیگر بگویند،اول ماه ثابت نمىصفت ماه را بر خالف 

چهارم ـ سى روز از اول ماه شعبان بگذرد که به واسطه آن، اول ماه . شود  عدل واحد ثابت مى
. شود، وسى روز از اول رمضان بگذرد که به واسطه آن، اول ماه شوال ثابت میشود  رمضان ثابت مى

  .پنجم ـ حاکم شرع حکم کند که اول ماه است

کند، باید  کم کند که اول ماه است، کسى هم که تقلید اورا نمى ـ اگر حاکم شرع ح1732مسأله 
تواند به حکم او عمل  نمىاکم شرع اشتباه کرده، داند ح ولى کسى که مى. به حکم او عمل نماید

  .نماید

ولى اگر انسان ازگفته آنان یقین پیدا . شود  ـ اول ماه با پیشگویى منجمین ثابت نمى1733مسأله 
  .عمل نمایدکند، باید به آن 

شود که شب پیش شب اول ماه   ـ بلند بودن ماه یا دیر غروب کردن آن، دلیل نمى1734مسأله 
  .بوده است

 ـ اگر اول ماه رمضان براى کسى ثابت نشود وروزه نگیرد،چنانچه دو مرد عادل 1735مسأله 
هم بگوید باید نفر پیش ماه را دیده ایم، باید روزه آن روز راقضاء نماید بلکه یک بگویند که شب 

  .قضاء نماید

 ـ اگر در شهرى اول ماه ثابت شود براى مردم شهرهاى دیگر نیزثابت مى شود، چه 1736مسأله 
دور باشند، چه نزدیک، در افق متحد باشند یا نه در صورتى که در شب مشترک باشند ولو به اینکه 

  .اول شب یکى آخر شب دیگرى باشد

شود چه دو شهرى که از یکى به دیگرى تلگراف   لگراف ثابت مى ـ اول ماه به ت1737مسأله 
حکم حاکم شرع نزدیک یا هم افق باشند وچه نباشند اگر انسان بداند که تلگراف از روى کرده اند، 

  .یا شهادت عادل یا از راه دیگرى بوده که شرعا معتبر است

ولى . ل شوال،باید روزه بگیردداند آخر رمضان است یا او   ـ روزى را که انسان نمى1738مسأله 
  .اگر پیش از مغرب بفهمد که اول شوال است باید افطارکند
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 ـ اگر زندانى نتواند به ماه رمضان یقین کند، باید به گمان عمل نماید واگر آن هم 1739مسأله 
ماه مقدم بر ح است به شرطى که یقین نکند آن ممکن نباشد، هر ماهى را که روزه بگیرد صحی

  . است ولى باید بعد از گذشتن یازده ماه از ماهى که روزه گرفته، دو باره یک ماه روزه بگیردرمضان

   روزه هاى حرام ومکروه

داندآخر شعبان    ـ روزه عید فطر وقربان، حرام است و نیز روزى که انسان نمى1740مسأله 
  است، یا اول رمضان، اگر به نیت اول رمضان روزه بگیرد حرام است

او حرام   ـ اگر زن به واسطه گرفتن روزه مستحبى حق شوهرش از بین برود روزه1741مسأله 
  .بلکه اگر حق شوهر هم از بین نرود، بدون اجازه اوروزه مستحبى نگیرد. است

  . ـ روزه مستحبى اوالد اگر اسباب اذیت پدر ومادر، یا جد شودحرام است1742مسأله 

 روزه مستحبى بگیرد، ودر بین روزپدر او را نهى کند،  ـ اگر پسر بدون اجازه پدر1743مسأله 
  .چنانچه مخالفت او موجب اذیتش باشد باید افطار کند

داند روزه براى او ضرر ندارد اگر چه دکتر بگوید ضرردارد، باید   ـ کسى که مى1744مسأله 
گوید ضرر بزه بگیرد، وکسى که یقین یا گمان دارد که روزه برایش ضرر دارد، اگرچه دکتر رو

  .ندارد، باید روزه نگیرد واگر روزه بگیرد صحیح نیست

 ـ اگر انسان احتمال بدهد که روزه برایش ضرر دارد، واز آن احتمال ترس براى او 1745مسأله 
پیدا شود چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد، نبایدروزه بگیرد واگر روزه بگیرد صحیح 

  .نیست

گیرد وبعد قیده اش این است که روزه براى او ضرر ندارد، اگرروزه ب ـ کسى که ع1746مسأله 
  .را بجا آورداز مغرب بفهمد روزه براى او ضرر داشته، بنا بر احتیاط واجب باید قضاى آن 

 ـ غیر از روزه هایى که گفته شد روزه هاى حرام دیگرى هم هست که در کتابهاى 1747مسأله 
  .مفصل ذکر شده است

ـ روزه روز عاشورا وروزى که انسان شک دارد روز عرفه است یا عید قربان  1748مسأله 
  .مکروه است

  روزهاى مستحب

مستحب  حرام ومکروه که بیان شد،  ـ روزه تمام روزهاى سال، غیر از روزه هاى1749مسأله 
 ـ پنجشنبه اول و 1: وبراى بعضى از روزها بیشتر سفارش شده است که ازآن جمله است. است
شنبه آخر هر ماه، و چهارشنبه اولى که بعد از روزدهم ماه است واگر کسى اینها را بجا نیاورد، پنج

مستحب است قضاء نماید وچنانچه اصال نتواند روزه بگیرد، مستحب است براى هر روز یک مد 
  . نخود نقره به فقیر بدهد6/12طعام یا 
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  . ـ سیزدهم وچهاردهم وپانزداهم هر ماه2

  .عبان وبعضى از این دو ماه اگر یک روزباشد رجب وش ـ تمام ماه3

 ـ روز عید نوروز، روز چهارم تا نهم شوال، روز نهم وبیست وپنجم ذى قعده، روز اول تا 4
ولى اگر به واسطه ضعف روزه نتواند دعاى روز عرفه را بخواند ) روز عرفه(روز نهم ذى حجه 

روز اول ) ذى حجه (24، روز مباهله)حجه ذى 18(روزه آن روز مکروه است، عید سعیدغدیر 
، پانزدهم جمادى ) ربیع االول17) وسوم وهفتممحرم، میالد مسعود پیغمبر اکرم صلى اهللا علیه وآله

مستحبى بگیرد واجب نیست آن را به آخر  مبعث حضرت رسول اکرم واگر کسى روزه االولى، روز
 مستحب است دعوت او را قبول کند، ودر رساند، بلکه اگر برادر مؤمنش اورابه غذا دعوت کند،

  .بین روز افطار نماید

  کند خوددارى نماید  مواردى که مستحب است انسان از کارهایى که روزه را باطل مى

 ـ براى شش نفر مستحب است در ماه رمضان اگر چه روزه نیستند از کارى که 1750مسأله 
کند   را باطل مىرى که در سفر کارى که روزه فاول ـ مسا: کند خود دارى نمایند روزه را باطل مى

  .خواهد ده روز بماند برسد  انجام داده باشد وپیش از ظهر به وطنش یا به جایى که مى

  .خواهد ده روز درآنجا بماند برسد  دوم ـ مسافرى که بعد از ظهر به وطنش یا به جایى که مى

  .کند انجام نداده باشد  اطل مىسوم ـ مریضى که پیش از ظهر خوب شود و کارى که روزه را ب

  .چهارم ـ مریضى که بعد از ظهر خوب شود

  .ـ زنى که در بین روز از خون حیض یا نفاس پاک شودپنجم 

  .ششم ـ کافرى که بعد از ظهر مسلمان شود

ولى اگر .  ـ مستحب است روزه دار نماز مغرب وعشا را پیش ازافطار کردن بخواند1751مسأله 
ا میل زیادى به غذا دارد که نمى تواند با حضور قلب نماز بخواند، بهتر است کسى منتظر اوست ی

  .اول افطار کند ولى بقدرى که ممکن است نماز را در وقت فضیلت آن بجا آورد

  احکام خمس

سوم ـ دوم ـ معدن . اول ـ منفعت کسب: شود  ـ در هفت چیز خمس واجب مى1752مسأله 
پنجم ـ جواهرى که به واسطه غواصى یعنى فرو رفتن در .  حرامچهارم ـ مال حالل مخلوط به. گنج

ششم ـ غنیمت جنگ ـ هفتم ـ زمینى که کافر ذمى از مسلمان بخرد واحکام . آید  دریا بدست مى
  .اینها مفصال بیان خواهد شد

   ـ منفعت کسب1
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گر چه  ـ هر گاه انسان از تجارت یا صنعت، یا کسبهاى دیگر مالى بدست آورد، ا1753مسأله 
سال خود او یتى را بجا آورد واز اجرت آن، مالى تهیه کند چنانچه از مخارج مثال نماز وروزه م

  .شود بدهد  وعیاالتش زیاد بیاید، باید خمس یعنى پنج یک آن را به دستورى که بعدا گفته

 ـ اگر از غیر کسب، مالى بدست آورد، مثال چیزى به او ببخشند، واجب است 1754مسأله 
  .آن را هم بدهد اگر از مخارج سالش زیاد بیایدخمس 

گیرد خمس دارد اگر از مخارج سال زیاد باشد، وهمچنین   ـ مهرى را که زن مى1755مسأله 
اگر ارث از کسى  از کسى که انسان گمان ارث بردن از او را ندارد، بلى رسد ارثى که به انسان مى

  .ردبرسد که گمان ارث بردن از او را دارد خمس ندا

 ـ اگر مالى به ارث به او برسد وبداند کسى که این مال از او به ارث رسیده خمس 1756مسأله 
آن را نداده، باید خمس آن را بدهد، ونیز اگر در خود آن مال خمس نباشد ولى انسان بداند کسى 

  .که آن مال از او به ارث رسیده، خمس بدهکار است، باید خمس را از مال او بدهد

خمس اسطه قناعت کردن، چیزى از مخارج سال انسان زیاد بیاید، باید  ـ اگر به و1757مسأله 
  .آن را بدهد

دهد، باید خمس تمام مالى را که بدست مى    ـ کسى که دیگرى مخارج او را مى1758مسأله 
  .آورد بدهد

ر آن ملک  ـ اگر ملکى را بر افراد معینى مثال بر اوالد خود وقف نماید، چنانچه د1759مسأله 
زراعت ودرختکارى کنند واز آن چیزى بدست آورند واز مخارج سال آنها زیاد بیاید، باید خمس 

بگیرند، باید خمس ع ببرند مثال اجاره آن را آن را بدهند، بلکه اگر طور دیگرى هم از ملک نف
  .آید بدهند مقدارى را که از مخارج سالشان زایاد مى

فقیر بابت خمس وزکوۀ وصدقه مستحبى گرفته از مخارج سالش  ـ اگر مالى را که 1760مسأله 
اند منفعتى ببرد مثال از  زیاد بیاید، واجب است خمس آن را بدهد، ونیز اگر از مالى که به او داده

اى بدست آورد واز مخارج سالش زیاد بیاید، باید خمس  اند میوه  درختى که بابت خمس به او داده
  .آن را بدهد

جنس را با عین پول خمس نداده جنسى را بخرد یعنى بفروشند، بگوید این  اگر  ـ1761مسأله 
خرم چنانچه بنا دارد ولو از پول دیگر خمس بدهد بلکه مردد هم باشد در خمس   به این پول مى

شود به آنچه خریده واگر بنا دارد خمس ندهد  دادن، معامله صحیح است وخمس متعلق مى
وانسان باید . ج یک آن را اجازه بدهد، معامله آن مقدار صحیح استچنانچه حاکم شرع معامله پن

. پنج یک جنسى را که خریده به حاکم شرع بدهد واگر اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است
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گیرد واگر از  شرع خمس همان پول را مىه فروشنده گرفته از بین نرفته حاکم پس اگر پولى را ک
  .کند  وشنده یا خریدار مطالبه مىبین رفته عوض خمس را از فر

 ـ اگر جنسى را بخرد وبعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بدهد، 1762مسأله 
اى که کرده صحیح است واگر بنا دارد خمس بدهد یا مردد باشد آن پول به تمامه مال  معامله

ندهد چون از پولى که گیرد، واگر بنا دارد خمس  فروشنده است وخمس به ذمه خریدار تعلق مى
و پولى را که به . باشد مىفروشنده داده، به مقدار پنج یک آن پول به او مدیون خمس در آن است ب

گیرد واگر از بین رفته عوض آن را  فروشنده داده اگر از بین نرفته حاکم شرع پنج یک همان را مى
  کند  از خریدار یا فروشنده مطالبه مى

ا که خمس آن داده نشده بخرد، اگر فروشنده بناى خمس ندادن را  ـ اگر مالى ر1763مسأله 
ندارد اشکالى ندارد واال چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل 

. بدهد معامله صحیح استواگر اجازه . مال را بگیردتواند پنج یک آن  است وحاکم شرع مى
تواند از او پس    را به حاکم شرع بدهد، واگر به فروشنده داده مىوخریدار باید پنج یک پول آن

  .بگیرد

 ـ اگر چیزى را که خمس آن داده نشده به کسى ببخشند، پنج یک آن چیز، مال او 1764مسأله 
شود وخمس به ذمه   شود ودر صورتى که بخشنده بنا دارد خمس ندهد واال مال او مى نمى

  .گیرد بخشنده تعلق مى

آید،  مالى بدست انسان  ـ اگر از کافر یا کسى که به دادن خمس عقیده ندارد،1765مسأله 
  .واجب نیست خمس آن را بدهد

برند یک سال که    ـ تاجر وکاسب وصنعتگر ومانند اینها از وقتى که منفعت مى1766مسأله 
 نیست، آید بدهند وکسى که شغلش کاسبى بگذرد، باید خمس آنچه را که از خرج سالشان زیاد مى

اگر اتفاقا منفعتى ببرد، بعد از آنکه یکسال از موقعى که فائده برده بگذرد، باید خمس مقدارى را که 
  .از خرج سالش زیاد آمده بدهد

بدهد، منفعتى به دستش آید خمس آن را تواند در بین سال هر وقت    ـ انسان مى1767مسأله 
 واگر براى دادن خمس سال شمسى قرار وجایز است دادن خمس را تاآخر سال تأخیر بیندازد،

  .دهد، مانعى ندارد

 ـ کسى که مانند تاجر وکاسب باید براى دادن خمس، سال قرار دهد اگر منفعتى 1768مسأله 
بدست آورد ودر بین سال بمیرد، باید مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت کسر کنند وخمس 

  .باقیمانده را بدهند
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بین سال نفروشد ودر  جنسى که براى تجارت خریده باال رود، وآن را  ـ اگر قیمت1769مسأله 
  .قیمتش پایین آید، خمس مقدارى که باال رفته بر او واجب نیست

 ـ اگر قیمت جنسى که براى تجارت خریده باال رود وبه امید اینکه قیمت آن باالتر 1770مسأله 
یین آید تنزل قیمت بعد از تمام شدن سال رود، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد وقیمتش پا

باشد خمس مقدارى که باالتر رفته واجب است در صورتى که تقصیر در اداء خمس کرده باشد 
  .واال واجب نیست

مثال ه مالى داشته باشد که خمسش را داده یا خمس ندارد  ـ اگر غیر مال التجار1771مسأله 
. ، مقدارى که بر قیمتش اضافه شده، خمس داردارث به او رسیده، چنانچه قیمتش باال رو د

  .وهمچنین اگر مثال درختى که خریده میوه بیاورد، یا گوسفند چاق شود، باید خمس آن را بدهد

 ـ اگر باغى احداث کند براى آنکه بعد از باال رفتن قیمتش بفروشد باید خمس میوه 1772مسأله 
ند، ر قصدش این باشد که از میوه آن استفاده کونمو درختها و زیادى قیمت باغ را بدهد ولى اگ

  .فقط باید خمس میوه ونمو درختها را بدهد

 ـ اگر درخت بید وچنار ومانند اینها را بکارد در هر سال زیادى او را باید خمسش 1773مسأله 
برند استفاده اى ببرد وبه   وهمچنین اگر مثال از شاخه هاى آن که معموال هر سال مى. را بدهد

هایى یا با منفعتهاى دیگر کسبش از مخارج سال او زیاد بیاید، در آخر هر سال باید خمس آن را تن
  .بدهد

گیرد وخرید وفروش   ـ کسى که چند رشته کسب دارد مثال اجاره ملک مى1774مسأله 
وچنانچه از . آید بدهد کند باید خمس آنچه را در آخر سال از مخارج او زیاد مى  وزراعت هم مى

شته نفع ببرد واز رشته دیگر ضرر کند وتمام رأس المال یا بعض او تلف شود چنانچه نفعى یک ر
که برده به مقدار ضرر وسرمایه یا کمتر باشد خمس نفعى که برده واجب نیست، واگر زیادتر باشد 

  .در مقدار زاید بعد از کم کردن مخارج سال ـ خمس واجب است

کند مانند داللى وحمالى  براى بدست آوردن فائده مى ـ خرجهایى را که انسان 1775مسأله 
  .تواند جزء مخارج سالیانه حساب نماید مى

 ـ آنچه از منافع کسب در بین سال به مصرف خوراک وپوشاک واثاثیه وخرید منزل 1776مسأله 
رساند در صورتى که از شأن او زیاد نباشد  وعروسى وجهیزیه دختر و زیارت ومانند اینها مى

  .ده روى هم نکرده باشد، خمس نداردوزیا

. رساند، جزء مخارج سالیانه است   ـ مالى را که انسان به مصرف نذر وکفاره مى1777مسأله 
نباشد، از أن او زیاد دهد، در صورتى که از ش بخشد یا جایزه مى  ونیز مالى را که به کسى مى

  .شود مخارج سالیانه حساب مى
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ى باشد که معموال هر سال مقدارى از جهیزیه دختر را تهیه  ـ اگر انسان در شهر1778مسأله 
کنند، چنانچه در بین سال از منافع آن سال جهیزیه بخرد، خمس آن را نباید بدهد واگر از منافع  مى

  .آن سال در سال بعد جهیزیه تهیه نماید، باید خمس آن را بدهد

شود که در آن  الى حساب مىکند، از مخارج س  ـ مالى را که خرج سفر حج مى1779مسأله 
شود  مصرف مىاو تا مقدارى از سال بعد طول بکشد آنچه در سال بعد سال خرج کرده واگر سفر 

  .شود  جزء مؤنه سال بعد حساب مى

اى برده، اگر مال دیگرى هم دارد که خمس آن   ـ کسى که از کسب وتجارت فائده1780مسأله 
  .قط از فائده کسب حساب کندتواند مخارج سال خود را ف واجب نیست مى

اى که براى مصرف سالش خریده، در اخر سال زیاد بیاید، باید خمس    ـ اگر آذوقه1781مسأله 
آن را بدهد وچنانچه بخواهد قیمت آن را بدهد، در صورتى که قیمتش از وقتى که خریده زیاد شده 

  .باشد باید قیمت آخر سال را حساب کند

اى براى منزل بخرد هر وقت  ت کسب پیش از دادن خمس اثاثیه ـ اگر از منفع1782مسأله 
و همچنین است زیور آالت زنانه، . احتیاجش از آن بر طرف شد واجب است که خمس آن را بدهد

  .اگر وقت زینت کردن زن به آنها گذشته باشد

 سال تواند مخارج آن سال را از منفعتى که در  ـ اگر در یکسال منفعتى نبرد نمى1783مسأله 
  .برد کسر نماید بعد مى

سال  ـ اگر در اول سال منفعتى نبرد واز سرمایه خرج کند، وپیش از تمام شدن 1784مسأله 
  تواند مقدارى را که از سرمایه برداشته از منافع کسر کند منفعتى به دستش آید، مى

برد که از خرج  ـ اگر مقدارى از سرمایه از بین برود واز باقیمانده آن منافعى ب1785مسأله 
  .تواند مقدارى را که از سرمایه کم شده، از منافع بر دارد  سالش زیاد بیاید، مى

 که تواند از منفعتى نمى.  ـ اگر غیر از سرمایه چیز دیگرى از مالهاى او از بین برود1786مسأله 
 باشد، داشتهولى اگر در همان سال به آن چیز احتیاج . آید آن چیز را تهیه کند به دستش مى

  .تواند در بین سال آزد منافع کسب، آن را تهیه نماید مى

 ـ اگر در اول سال براى مخارج خود قرض کند وپیش از تمام شدن سال منفعتى 1787مسأله 
  .تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت کسر نماید  ببرد، مى

تواند از منافع   ند، مى ـ اگر در تمام سال منفعتى نبرد وبراى مخارج خود قرض ک1788مسأله 
  .سالهاى بعد قرض خود را اداء نماید

 ـ اگر براى زیاد کردن مال، یا خریدن ملکى که به آن احتیاج ندارد قرض کند، 1789مسأله 
ولى اگر مالى را که قرض کرده وچیزى را که از قرض . تواند از منافع کسب آن قرض را بدهد نمى



٢٠٧ توضيح المسائل

تواند از منافع کسب قرض را اداء  قرض خود را بدهد مىخریده از بین برود وناچار شود که 
  .نماید

تواند خمس هر چیز را از همان چیز بدهد، یا به مقدار قیمت خمس   ـ انسان مى1790مسأله 
  .که بدهکار است، پول یا جنس دیگر بدهد

آن تواند در بقیه    ـ کسى که قصد دادن خمس را دارد تا پنج یک مال باقى است مى1791مسأله 
  .تصرف کند

تواند آن را به ذمه بگیرد یعنى   ـ کسى که خمس بدهکار است بنابر احتیاط نمى1792مسأله 
خود را بدهکار اهل خمس بداند ودر تمام مال تصرف کند وچنانچه تصرف کند وآن مال تلف 

  .شود، باید خمس آن را بدهد

تواند در تمام   ه کند مى ـ کسى که خمس بدهکار است اگر با حاکم شرع مصالح1793مسأله 
  .آید مال خود او است رف نماید وبعد از مصالحه منافعى که بدست مىمال تص

 ـ کسى که با دیگرى شریک است اگر خمس منافع خود را بدهد وشریک او ندهد 1794مسأله 
وبنا داشته باشد که خمس ندهد ودر سال بعد، از مالى که خمسش را نداده براى سرمایه شرکت 

  .توانند در آن مال تصرف کنند  رد، هیچ کدام نمىبگذا

اى داشته باشد واز آن منافعى بدست آید واجب است   ـ اگر بجه صغیر سرمایه1795مسأله 
  .ولى، خمس آن را بدهد

اند و صاحبش بنا دارد   تواند در مالى که یقین دارد خمسش را نداده  ـ انسان نمى1796مسأله 
تواند تصرف  اند یا نه، مى  مالى که شک دارد خمس آن را دادهخمس ندهد تصرف کند، ولى در 

  .نماید

 ـ کسى که از اول تکلیف خمس نداده، اگر مالى بخرد وقیمت آن باال رود، باید 1797مسأله 
  .خمس قیمت فعلى آن را بدهد

 ـ کسى که از اول تکلیف خمس نداده، اگر از منافع کسب چیزى که به آن احتیاج 1798مسأله 
وچیزهاى ال از خرید آن گذشته، باید خمس آن را بدهد واگر اثاث خانه رد خریده ویکسندا

دیگرى که به آنها احتیاج دارد مطابق شأن خود خریده، پس اگر بداند در بین سالى که در آن سال 
ز فائده برده آنها را خریده، الزم نیست خمس آنها رابدهد واگر نداند که در بین سال خریده یا بعد ا

  .تمام شدن سال، بنا بر احتیاط واجب باید با حاکم شرع مصالحه کند

   ـ معدن2
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عقیق، زاج، نگ، فیروزه،  ـ اگر از معدن طال، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، ذغال س1799مسأله 
نمک ومعدنهاى دیگر چیزى بدست آورد، در صورتى که به مقدار نصاب باشد باید خمس آن را 

  .تیاط واجب اگر کمتر از نصاب هم باشد باید خمس آن را بدهدبدهد بلکه بنا بر اح

 مثقال معمولى طال است یعنى اگر 15 مثقال معمولى نقره یا 105 ـ نصاب معدن 1800مسأله 
 مثقال 105قیمت چیزى را که از معدن بیرون آورده، قبل از کم کردن مخارجى که براى آن کرده به 

  .ا بدهدخمس آن ر مثقال طال برسد باید 15نقره یا 

 ـ اگر آن چیزى که از معدن خارج کرده مورد عملى قرار دهد که قیمت آن زیاد 1801مسأله 
  .گردد آن زیادى حکم منافع کسب را دارد که در صورت زیادى از مخارج سال خمس دارد

 ـ گچ وآهک وگل سر شور وگل سرخ از چیزهاى معدنى نیست و کسى که اینها را 1802مسأله 
آورد، در صورتى باید خمس بدهد که آنچه را بیرون آورده به تنهایى یا با منافع دیگر  ن مىبیرو

  .کسبش از مخارج سال او زیاد بیاید

آورد، باید خمس آن را بدهد چه معدن روى   ـ کسى که از معدن چیزى بدست مى1803مسأله 
  .اشد که مالک نداردزمین باشد، یا زیر آن، در زمینى باشد که ملک است، یا در جایى ب

 مثقال 15 مثقال نقره یا 105 ـ اگر نداند قیمت چیزى را که از معدن بیرون آورده به 1804مسأله 
 ـ 1805مسأله . رسد یا نه، الزم نیست به وزن کردن یا از راه دیگر قیمت آن را معلوم کند طال مى

مخارجى که براى آن کرده اند، دن کراگر چند نفر چیزى از معدن بیرون آوردند، چنانچه قبل از کم 
باید .  مثقال طال برسد اگر چه سهم هر کدام آنها این مقدار نباشد15 مثقال نقره یا 105قیمت آن به 

  .بنا بر احتیاط واجب. خمس آن را بدهند وهمچنین اگر مجموع کمتر از نصاب باشد

آید مال   ه از آن بدست مى ـ اگر معدنى را که در ملک دیگریست بیرون آورد، آنچ1806مسأله 
وچون صاحب ملک براى بیرون آوردن آن خرجى نکرده، باید خمس تمام . صاحب ملک است

  .بدهدآنچه را که از معدن بیرون آمده 

   ـ گنج3

 ـ گنج، مالى است که در زمین یا درخت یا کوه یا دیوار پنهان باشد وکسى آن را 1807مسأله 
  .گنج بگویند وخمس در آن واجب است اگر طال ونقره باشدپیدا کند وطورى باشد که به آن، 

 ـ اگر انسان در زمینى که ملک کسى نیست گنجى پیدا کند، مال خود او است 1808مسأله 
  .وباید خمس آن را بدهد

اى  نقرهال یعنى اگر  مثقال طال است در ط15 مثقال نقره در نقره 105 ـ نصاب گنج 1809مسأله 
 مثقال وطال به 105آورد، قبل از کم کردن مخارجى که براى آن کرده به  ىرا که از گنج بدست م

  . مثقال برسد باید خمس آن را بدهد15
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 ـ اگر در زمینى که از دیگرى خریده گنجى پیدا کند وبداند مال کسانى که قبال 1810مسأله 
 اگر احتمال دهد شود وباید خمس آن را بدهد، ولى  اند نیست، مال خود او مى مالک آن زمین بوده

ست، باید به کسى که مال یکى از آنان است، باید به او اطالع دهد و چنانچه معلوم شود مال او نی
کسانى که پیش از او مالک که پیش از او مالک زمین بوده اطالع دهد، وبه همین ترتیب به تمام 

شود وباید   او مىاند خبر دهد واگر معلوم شود مال هیچ یک آنان نیست مال خود زمین بوده
  .خمس آن را بدهد

 ـ اگر در ظرفهاى متعددى که در یکجا دفن شده مالى پیدا کند که قیمت آنها روى 1811مسأله 
ولى چنانچه در چند جا گنج .  مثقال طال باشد، باید خمس آن را بدهد15 مثقال نقره یا 105هم 

  خمس واجب نیستصاب برسد ولو مجموع به حد نپیدا کند وهر کدام کمتر از نصاب باشد 

 مثقال طال 15 مثقال نقره یا 105 ـ اگر دو نفر گنجى پیدا کننند که قیمت آن به 1812مسأله 
  .برسد، اگر چه سهم هر یک آنان به این مقدار نباشد باید خمس آن را بدهند

که  ـ اگر کسى حیوانى را بخرد ودر شکم آن مالى پیدا کند چنانچه احتمال دهد 1813مسأله 
مال فروشنده است، باید به او خبر دهد، واگر معلوم شود مال او نیست، باید به ترتیب، صاحبان 

معلوم شود که مال هیچ یک د در صورتى که احتمال دهد مال آنها باشد وچنانچه قبلى آن را خبر کن
آنان نیست خمس گنج واجب نیست، بلى در صورتى که از مصارف سال او زیاد باشد خمس 

  .ب است یعنى حکم منافع کسب را داردواج

   ـ مال حالل مخلوط به حرام4

 ـ اگر مال حالل با مال حرام بطورى مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از 1814مسأله 
یکدیگر تشخیص دهد وصاحب مال حرام ومقدار آن، هیچ کدام معلوم نباشد، باید خمس تمام مال 

  شود مال حالل مىبدهد وبعد از دادن خمس، بقیه را 

 ـ اگر مال حالل با حرام مخلوط شود وانسان مقدار حرام را بداند وصاحب آن را 1815مسأله 
  .نشناسد، باید آن مقدار را به نیت صاحبش صدقه بدهد

 ـ اگر مال حالل با حرام مخلوط شود وانسان مقدار حرام را نداند وصاحبش را 1816مسأله 
نمایند وچنانچه صاحب مال راضى نشود، در صورتى که انسان بداند بشناسد باید یکدیگر را راضى 

یا نه، باید چیزى را که یقین  چیز معینى مال او است وشک کند که بیشتر از آن هم مال او هست
دارد مال او است به او بدهد بقیه مال خود او است، واگر مال معین را نداند به او تعلق دارد در 

داند مال   ید او است با مراجعه به حاکم شرع حد اقل مقدارى را که مىصورتى که تمام مال تحت
دهد وبقیه بر خودش حالل است، واگر تحت ید او نباشد مقدار متیقن مال آن  او است به او مى
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دارد، ودر مقدار  دهد البته با نظر حاکم ومقدارى که یقینا مال او است بر مى شخص را به او مى
  .دارند هر کدام نصف آن مال را بر مى. کنند  شرع نصف مىمشتبه با اجازه حاکم

 ـ اگر خمس مال حالل مخلوط به حرام را بدهد، و بعد بفهمد که مقدار حرام 1817مسأله 
داند از خمس بیشتر بوده، از طرف   بیشتر از خمس بوده، بنا بر احتیاط مستحب مقدارى را که مى

  .صاحب آن صدقه بدهد

س مال حالل مخلوط به حرام را بدهد، یا مالى که صاحبش را  ـ اگر خم1818مسأله 
شناسد به نیت اوصدقه بدهد، بعد از آنکه صاحبش پیدا شد، الزم نیست به مقدار مالش به او  نمى
  .بدهد

 ـ اگر مال حاللى با حرام مخلوط شود ومقدار حرام معلوم باشد وانسان بداند که 1819مسأله 
یرون نیست ولى نتواند بفهمد کیست چنانچه مال دست او باشد صاحب آن از چند نفر معین ب

وتسلط بر او بوجه شرعى نباشد باید همه آنها را راضى نماید واگر در دست او نباشد یا تسلط به 
  .نماید  کند با همه افراد، وبطور مساوى قمست مى وجه شرعى باشد حاکم شرع مصالحه مى

  آید دریا بدست مىاسطه فرو رفتن در  ـ جواهرى که به و5

 ـ اگر به واسطه غواصى یعنى فرو رفتن در دریا لؤلؤ ومرجان یا جواهر دیگرى 1820مسأله 
بیرون آورند،، روئیدنى باشد، یا معدنى، چنانچ قبل از کم کردن مخارجى که براى بیرون آوردن آن 

 دفعه آن را از دریا چه در یک.  نخود طال برسد، باید خمس آن را بدهند18کرده اند، قیمت آن به 
بیرون آورده باشند یا در چند دفعه، آنچه بیرون آمده از یک جنس باشد، یا از چند جنس، یک نفر 

  .ا چند نفرآن را بیرون آورده باشد، ی

 ـ اگر بدون فرو رفتن در دریا به وسیله اسبابى جواهر بیرون آورد یا از روى آب 1821مسأله 
بگیرد، در صورتى باید خمس آن را بدهد که آنچه را بدست آورده به دریا یا از کنار دریا جواهر 

  تنهایى یا با منفعتهاى دیگر کسب او از مخارج سالش زیادتر باشد

گیرد، در   ـ خمس ماهى وحیوانات دیگرى که انسان بدون فرو رفتن در دریا مى1822مسأله 
  .از مخارج سالش زیادتر باشدصورتى واجب است که به تنهایى یا با منفعتهاى دیگر کسب او 

 ـ اگر انسان بدون قصد اینکه چیزى از دریا بیرون آورد در دریا فرو رود واتفاقا 1823مسأله 
  .جواهرى بدستش آید باید خمس آن را بدهد

 ـ اگر انسان در دریا فرو رود وحیوانى را بیرون آورد ودر شکم آن جواهرى پیدا 1824مسأله 
 یا بیشتر باشد، چنانچه آن حیوان مانند صدف باشد که نوعا در شکمش که قیمتش هجده نخود طال

د، در صورتى خمس آن واجب جواهر هست، باید خمس آن را بدهد واگر اتفاقا جواهر بلعیده باش
  .مخارج سالش زیادتر باشداست که به تنهایى یا با منفعتهاى دیگر کسب او از 
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انند دجله وفرات فرو رود و جواهرى بیرون آورد،  ـ اگر در رودخانه هاى بزرگ م1825مسأله 
  .آید بنا بر احتیاط باید خمس آن را بدهد  چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل مى

 نخود طال هم 18 ـ اگر در آب فرو رود ومقدارى عنبر بیرون آورد که قیمت آن 1826مسأله 
آورد، اگر چه  کنار دریا بدست  آب یا ازنباشد، باید خمس آن را بدهد وهمچنین چنانچه از روى

  . نخود طال هم نرسد خمس آن واجب است18قیمت آن به مقدار 

 ـ کسى که کسبش غواصى یا بیرون آوردن معدن است، اگر خمس آنها را بدهد 1828مسأله 
  .وچیزى از مخارج سالش زیاد بیاید، الزم نیست دوباره خمس آن را بدهد

ا بیرون آورد، یامال حالل مخلوط به حرام داشته باشد، یا اى معدنى ر  ـ اگر بچه1828مسأله 
گنجى پیدا کند، یا به واسطه فرو رفتن در دریا، جواهرى بیرون آورد ولى او باید خمس آنها را 

  .بدهد

   ـ غنیمت6

 ـ اگر مسلمانان به امر امام علیه السالم باکفار جنگ کنند وچیزهایى در جنگ 1829مسأله 
شود، ومخارجى را که براى غنیمت کرده اند، مانند مخارج   ها غنیمت گفته مىبدست آورند، به آن

نگهدارى وحمل ونقل آن وچیزهایى که مخصوص به امام است، باید از غنیمت کنار بگذارند 
  .وخمس بقیه آن را بدهند

   ـ زمینى که کافر ذمى از مسلمان بخرد7

د، باید خمس آن را از همان زمین یا ازمال  ـ اگر کافر ذمى زمینى را از مسلمان بخر1830مسأله 
ونیز اگر خانه ودکان ومانند اینها را از مسلمانان بخرد، باید خمس زمین آن را بدهد . دیگرش بدهد

گیرد، الزم  ودر دادن این خمس قصد قربت الزم نیست، بلکه حاکم شرع هم که خمس را از او مى
  .نیست قصد قربت نماید

ر ذمى زمینى را که از مسلمان خریده به مسلمان دیگرى هم بفروشد ،  ـ اگر کاف1831مسأله 
ببرد، باید خمس اگر بمیرد ومسلمانى آن زمین را از او ارث شود، ونیز  خمس از کافر ساقط نمى

  آن را از همان زمین، یا از مال دیگر کافر بدهد

یا شرط کند که  ـ اگر کافر ذمى موقع خریدن زمین شرط کند که خمس ندهد، 1832مسأله 
فروشنده خمس آن را بدهد، شرط او صحیح نیست وباید خمس را بدهد ولى اگر شرط کند که 

  .فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد اشکال ندارد

 ـ اگر مسلمان زمین را به غیر خرید وفروش ملک کافر کند وعوض آن را بگیرد 1833مسأله 
  . کافر ذمى الزم نیست خمس آن را بدهدمثال به او صلح نماید،

  . ـ اگر کافر ذمى صغیر باشد، وولى او برایش زمینى بخرد، باید خمس آن را بدهد1834مسأله 



٢١٢ توضيح المسائل

  مصرف خمس

یک قسمت آن سهم سادات است وباید به سید :  ـ خمس را باید دو قسمت کنند1835مسأله 
ه بدهند ونصف دیگر آن سهم امام علیه فقیر، یا سید یتیم، یا به سیدى که در سفر درمانده شد

او اجازه میدهد یا به مصرفى که . امع الشرایط بدهندالسالم است که در این زمان باید به مجتهد ج
کند بدهد، در صورتى  برسانند ولى اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدى که از او تقلید نمى

کند، سهم امام را به یک  جتهدى که از او تقلید مىشود که بداند آن مجتهد وم به او اذن داده مى
  .کنند  طور مصرف مى

دهند، باید فقیر باشد ولى به سیدى که در سفر    ـ سید یتیمى که به او خمس مى1836مسأله 
  .شود خمس داد  درمانده شده، اگر در وطنش فقیر هم نباشد، مى

و سفر معصیت باشد، خمس بدهند  ـ به سیدى که در سفر درمانده شده، اگر سفر ا1837مسأله 
  .اشکال ندارد

شود خمس داد ولى به سیدى که دوازده امامى   ـ به سیدى که عادل نیست مى1838مسأله 
  .نیست بنا بر احتیاط نباید خمس بدهند

 ـ به سیدى که معصیتکار است، اگر خمس دادن کمک به معصیت او باشد وندادن 1839مسأله 
  .شود ت نکند نباید خمس داد ولى اگر داده شود ذمه برى مىشود که معصی  خمس موجب مى

شود به او خمس داد، مگر آنکه یک نفر عادل، بلکه    ـ اگر کسى بگوید سیدم نمى1840مسأله 
موثق سید بودن او را تصدیق کند، یا در بین مردم بطورى معروف باشد که انسان یقین کند یا 

  .اطمینان پیدا کند که سید است

 ـ به کسى که در شهر خودش مشهور باشد سید است، اگر چه انسان به سید بودن 1841مسأله 
  .شود خمس داد او یقین نداشته باشد مى

 ـ کسى که زنش سیده است بنابر احتیاط واجب نباید به او خمس بدهند که به 1842مسأله 
اند مخارج آنان ولى اگر مخارج دیگران بر آن زن واجب باشد ونتو. مصرف مخارج خودش برساند

  .را بدهد، جایز است انسان خمس به آن زن بدهد که به مصرف آنان برساند

 ـ اگر مخارج سیدى که عیال انسان نیست بر انسان واجب باشد، بنا بر احتیاط 1843مسأله 
تواند از خمس خوراک وپوشاک او را بدهد، وهمچنین اگر مقدارى خمس ملک اوکند   واجب، نمى

ارج خودش برساند ولى اگر مقدارى خمس ملک او کند که صرف در چیزهایى که به مصرف مخ
  .که نفقات واجبه نیست بنماید مانعى ندارد

تواند مخارج آن   ـ به سید فقیرى که مخارجش بر دیگرى واجب است و او نمى1844مسأله 
  .شود خمس داد سید را بدهد، یا دارد ونمى دهد مى
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است که بیشتر از مخارج یک سال به یک سید فقیر خمس  ـ احتیاط واجب آن 1845مسأله 
  .ندهند

 ـ اگر در شهر انسان سید مستحقى نباشد واحتمال هم ندهد که پیدا شود، یا 1846مسأله 
مستحق شدن مستحق ممکن نباشد، باید خمس را به شهر دیگر ببرد به نگهدارى خمس تا پیدا 

و اگر خمس از بین برود، چنانچه در . ر داردبرساند ومى تواند مخارج بردن آن را از خمس ب
  .نگهدارى آن کوتاهى کرده، باید عوض آن را بدهد واگر کوتاهى نکرده، چیزى بر او واجب نیست

 ـ هر گاه در شهر خودش مستحقى نباشد ولى احتمال دهد که پیدا شود اگر چه 1847مسأله 
چه مس را به شهر دیگر ببرد وچنانتواند خ نگهدارى خمس تا پیدا شدن مستحق ممکن باشد، مى

مخارج بردن آن را از تواند   در نگهدارى آن کوتاهى نکند وتلف شود، نباید چیزى بدهد، ولى نمى
  .خمس بردارد

تواند خمس را به شهر دیگر   ـ اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود، باز هم مى1848مسأله 
ید از خودش بدهد ودر صورتى که خمس از ببرد وبه مستحق برساند، ولى مخارج بردن آن را با

  بین برود، اگر چه در نگهدارى آن کوتاهى نکرده باشد ضامن است

 ـ اگر با اذن حاکم شرع خمس را به شهر دیگر ببرد، واز بین برود الزم نیست 1849مسأله 
وهمچنین است اگر به کسى بدهد که از طرف حاکم شرع وکیل بوده که . دوباره خمس بدهد

  .را بگیرد واز آن شهر به شهر دیگر ببردخمس 

 ـ اگر خمس را از خود مال ندهد واز جنس دیگر بدهد، باید به قیمت واقعى آن 1850مسأله 
جنس حساب کند وچنانچه گرانتر از قیمت حساب کند، اگر چه مستحق به آن قیمت راضى شده 

  .باشد، باید مقدارى را که زیاد حساب کرده بدهد

حساب کند خود را بابت خمس تواند طلب  کسى که از مستحق طلبکار است مى ـ 1851مسأله 
وبنابر احتیاط واجب باید از حاکم شرع اجازه بگیرد یا آنکه خمس را به او بدهد وبعدا مستحق 
بابت بدهى خود به او برگرداند ومى تواند از مستحق وکالت گرفته وخود از جانب او قبض نموده 

  .ندوبابت طلبش دریافت ک

  احکام زکوۀ

چهارم ـ . سوم ـ خرما. اول ـ گندم ـ دوم ـ جو:  چیز واجب است9 ـ زکوۀ 1852مسأله 
یکى  واگر کسى مالک .نهم ـ گوسفند. هشتم ـ گاو. هفتم ـ شتر. ششم ـ نقره. پنجم ـ طال. کشمش

ه یکى از شود، باید مقدارى که معین شده ، ب از این نه چیز باشد، با شرایطى که بعدا گفته مى
  .اند برساند  مصرفهایى که دستور داده
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 سلت که دانه ایست به نرمى گندم وخاصیت جو دارد وعلس که مثل گندم است 1853مسأله 
  .باشد، زکوتشان بنا بر احتیاط واجب باید داده شود وخوراک مردمان صنعاء مى

  شرایط واجب شدن زکوۀ

شود،  گفتهل به مقدار نصاب که بعدا ماشود که   ـ زکوۀ در صورتى واجب مى1854مسأله 
برسد ومالک آن، آزاد باشد وبتواند در آن مال تصرف کند ودر خصوص طال ونقره معتبر است 

  .مالک عاقل وبالغ باشد ولى در بقیه آن نه جنس عقل وبلوغ شرط نیست

 دوازدهم  ـ اگر انسان یازده ماه مالک گاو وگوسفند وشتر وطال ونقره باشد اول ماه1855مسأله 
  .ولى اول سال بعد را باید بعد از تمام شدن ماه دوازدهم حساب کند. باید زکوۀ آنها را بدهد

بدهد مثال نقره در بین سال بالغ شود، واجب نیست که زکوۀ را  ـ اگر مالک طال و1856مسأله 
، یازده ماه اى در اول محرم مالک طال به حد نصاب شود وبعد از گذشتن دو ماه بالغ گردد اگر بچه

شود مگر بعد از گذشتن  که از اول محرم بگذرد، اگر چه شرایط دیگر را هم دارا باشد زکاۀ واجب
  .یازده ماه از بلوغ

شود که به آنها گندم وجو گفته شود و زکوۀ   ـ زکوۀ گندم وجو وقتى واجب مى1857مسأله 
که خرما را خرما مى شود وموقعى هم   گویند واجب مى کشمش در وقتى که به آن کشمش مى

شود ولى وقت دادن زکوۀ در گندم وجو موقع خرمن وجدا کردن کاه آنها   نامند زکوۀ آن واجب مى
  .است، ودر خرما وکشمش موقعى است که خشک شده باشند

 ـ اگر موقع واجب شدن زکوۀ گندم وجو وکشمش وخرما که در مسأله پیش گفته 1858مسأله 
ید زکوۀ آنها رابدهد، واگر بالغ نباشد باید بعد از بالغ شدن بدهد ویا شد، صاحب آنها بالغ باشد با

  .ولى او قبل از بلوغ بدهد

تعلق  سال دیوانه باشد، زکوۀ به مال او  ـ اگر صاحب گاو وگوسفند وشتر در تمام1859مسأله 
قدارى از گیرد ولى اگر مالک طال ونقره دیوانه باشد زکاۀ بر او واجب نیست وهمچنین اگر در م مى

  .سال دیوانه باشد و در آخر سال عاقل گردد، زکوۀ بر او واجب نیست

 ـ اگر صاحب گاو وگوسفند وشتر وطال ونقره در مقدارى از سال مست یا بیهوش 1860مسأله 
وهمچنین است اگر موقع واجب شدن زکوۀ گندم وجو وخرما . شود شود، زکوۀ از او ساقط نمى

  .وکشمش مست یا بیهوش باشد

. ندارداند ونمى تواند در آن تصرف کند زکوۀ   ـ مالى را که از انسان غصب کرده1861مسأله 
شود در دست غصب کننده باشد   واگر زراعتى را از او غصب کنند وموقعى که زکوۀ آن واجب مى
  .وقتى که به صاحبش بر گشت، واجب نیست که زکوۀ آن را بدهد
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یگرى را که زکوۀ آن واجب است قرض کند ویک سال  ـ اگر طال ونقره یا چیز د1862مسأله 
  .نزد او بماند، باید زکوۀ ان را بدهد وبر کسى که قرض داده چیزى واجب نیست

  .و وخرما وکشمشزکوۀ گندم وج

شود که به مقدار نصاب برسند   ـ زکوۀ گندم وجو وخرما وکشمش وقتى واجب مى1863مسأله 
 نخودى است که 24 است وهرمن ششصد وچهل مثقال  مثقال کم45 من تبریز 288ونصاب آنها 

  شود   کیلو گرم مى847تقریا 

 ـ اگر پیش از دادن زکوۀ از انگور وخرما وجو وگندمى که که زکوۀ آنها واجب 1864مسأله 
کرده شده خود وعیاالتش بخورند، یا مثال به فقیر بدهد مجانا، باید زکوۀ مقدارى را که مصرف 

  .بدهد

گر بعد از آنکه زکوۀ گندم وجو وخرما وانگور واجب شد مالک آن بمیرد، باید  ـ ا1865مسأله 
ولى اگر پیش از واجب شدن زکوۀ بمیرد، هر یک از ورثه که سهم . مقدار زکوۀ را از مال او بدهند

  .او به اندازه نصاب است، باید زکوۀ سهم خود را بدهد

رى زکوۀ است، موقع خرمن که  ـ کسى که از طرف حاکم شرع مأمور جمع آو1866مسأله 
تواند زکوۀ را مطالبه کند،   کنند وبعد از خشک شدن خرما و انگور، مى  گندم وجو را از کاه جدا مى

  .واگر مالک ندهد وچیزى که زکوۀ آن واجب شده از بین برود باید عوض آن را بدهد

 جو زکوۀ آنها  ـ اگر بعد از مالک شدن درخت خرما وانگور، یا زراعت گندم و1867مسأله 
  .واجب شود، مثال خرما در ملک او خرما شود، باید زکوۀ آن را بدهد

 ـ اگر بعد از آنکه زکوۀ گندم وجو وخرما وانگور واجب شد زراعت ودرخت را 1868مسأله 
  .بفروشد، باید زکوۀ آنها را فروشنده بدهد

آن را داند که فروشنده زکوۀ ان گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد وب ـ اگر انس1869مسأله 
داده، یا شک کند که داده یا نه، چیزى بر او واجب نیست واگر بداند که زکوۀ آن را نداده، چه 
حاکم شرع معامله مقدارى را که باید از بابت زکوۀ داده شود، اجازه بدهد چه ندهد معامله آن 

کند   کاۀ از عین مال از خریدار مىمقدار صحیح است ولى اگر اجازه ندهد مستحق یا حاکم مطالبه ز
ید قیمت آن کند واگر معامله مقدار زکوۀ را اجازه دهد، خریدار با چنانچه بدهد او از بایع مطالبه مى

تواند از   مقدار را به فروشنده داده باشد، مىمقدار را به حاکم شرع بدهد ودر صورتى که قیمت آن 
  .او پس بگیرد

 مثقال 45 من و 288تر است به   جو وخرما وکشمش موقعى که ـ اگر وزن گندم و1870مسأله 
  .کم برسد وبعد از خشک شدن کمتر از این مقدار شود، زکوۀ آنها واجب نیست
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 ـ اگر گندم وجو وخرما را پیش از خشک شدن مصرف کند، چنانچه خشک آنها 1871مسأله 
  .به اندازه نصاب باشد، باید زکوۀ آنها را بدهد

خورند واگر بماند بعد از خشک شدن، خرما به آن  مایى که تازه آن را مى ـ خر1872مسأله 
 مثقال کم برسد، زکوۀ آن واجب 45 من و 288گویند، ولو مقدارى باشد که خشک آن به  نمى

  .نیست

 ـ گندم وجو وخرما وکشمشى که زکوۀ آنها را داده، اگر چند سال هم نزد او بماند 1873مسأله 
  .زکوۀ ندارد

 ـ اگر گندم وجو وخرما وانگور از آب باران یا نهر مشروب شوند یا مثل زراعتهاى 1874مسأله 
آن آبیارى شود، فاده کنند، زکوۀ آنها ده یک است واگر با دلو ومانند ل مصر از رطوبت زمین است
واگر مقدارى از باران، یا نهر، یا رطوبت زمین استفاده کنند وبه همان . زکوۀ آنها بیست یک است

قدار از آبیارى با دلو و مانند آن استفاده نمایند زکوۀ نصف آنها ده یک وزکوۀ نص دیگر آنها م
  .باشد یعنى از چهل قسمت سه قسمت آن را باید بابت زکوۀ بدهند بیست یک مى

 ـ اگر گندم وجو وخرما وانگور، هم از آب باران مشروب شود، وهم از آب دلو 1875مسأله 
د، چنانچه طورى باشد که عرفاً بگویند آبیارى با دلو ومانند آن شده، زکوۀ آنها ومانند آن استفاده کن

  .بیست یک است واگر عرفاً بگویند آبیارى با آب نهر وباران شده، زکوۀ آنها ده یک است

گویند با آب باران   ـ اگر شک کند که آبیارى با آب باران وآب دلو بوده یا عرفاً مى1876مسأله 
تواند از نصف آن ده یک واز نصف دیگر آن بیست یک بدهد ونیز اگر شک کند   مىآبیارى شده، 

  .آن را بیست یک بدهدتواند زکوۀ تمام   ، مىگویند آبیارى با دلو شده که با هر دو بوده، یا عرفاً مى

 ـ اگر گندم وجو وخرما وانگور با آب باران ونهر مشروب شوند وبه آب دلو ومانند 1877مسأله 
ج نباشند ولى با آب دلو هم آبیارى شوند، وآب دلو به زیاد شدن محصول کمک نکند، آن محتا

زکوۀ آنها ده یک است واگر با دلو ومانند آن آبیارى شوند وبه آب نهر وباران محتاج نباشد ولى با 
آب نهر وباران هم مشروب شوند وآنها به زیاد شدن محصول کمک نکنند، زکوۀ آنها بیست یک 

  .است

 ـ اگر زراعتى را با دلو ومانند آن آبیارى کنند ودر زمینى که پهلوى آن است زراعتى 1878ه مسأل
کنند که از رطوبت آن زمین استفاده نماید ومحتاج به آبیارى نشود زکوۀ زراعتى که با دلو آبیارى 

  .شده بیست یک و زکوۀ زراعتى که پهلوى آن است ده یک میباشد

 براى گندم وجو وخرما وانگور کرده است، و مقدارى از قیمت  ـ مخارجى را که1879مسأله 
تواند از حاصل کسر کند بلى بعد از مالحطه  اسباب ولباس را که به واسطه زراعت کم شده، نمى



٢١٧ توضيح المسائل

نصاب، زکاۀ آن مصارف الزم نیست بدهد وده یک یا بیست یک با قیمانده را باید بدهد یعنى 
  . مثقال کم برسد باید زکوۀ باقیمانده آن را بدهد45 من و 288چنانچه قبل از کسر آنها 

تواند قیمتى را که در حین زرع داشته   ـ تخمى را که به مصرف زراعت رسانده مى1880مسأله 
  .جزء مخارج حساب نماید وحکم آن در مسأله قبل بیان شد

کرایه آنها  ـ اگر زمین واسباب زراعت یا یکى از این دو ملک خود او باشد، نباید 1881مسأله 
اجرت انجام داده،   ونیز براى کارهایى که خودش کرده، یا دیگرى بى. را جزء مخارج حساب کند
  .شود  چیزى از حاصل کسر نمى

ولى اگر خرما .  ـ اکر درخت انگور یا خرما را بخرد، قیمت آن جزء مخارج نیست1882مسأله 
  .شود  جزء مخارج حساب مىیا انگور را پیش از چیدن بخرد، پولى را که براى آن داده

 ـ اگر زمینى را بخرد ودر آن زمین گندم یا جو بکارد، پولى را که براى خرید زمین 1883مسأله 
خرید آن داده ولى اگر زراعت را بخرد، پولى را که براى . شود داده جزء مخارج حساب نمى

 را که از آن بدست تواند جزء مخارج حساب نماید واز حاصل کم کند اما باید قیمت کاهى مى
آید، از پولى که براى خرید زراعت داده کسر نماید مثال اگر زراعتى را پانصد تومان بخرد  مى

  .تواند جزء مخارج حساب نماید  وقیمت کاه آن صد تومان باشد فقط چهار صد تومان آن را مى

واند ت  ـ کسى که بدون گاو وچیزهاى دیگرى که براى زراعت الزم است مى1884مسأله 
  .زراعت کند، اگر اینها را بخرد، نباید پولى را که براى خرید اینها داده جزء مخارج حساب نماید

تواند    ـ کسى که بدون گاو وچیزهاى دیگرى که براى زراعت الزم است نمى1885مسأله 
ا را تواند تمام قیمت آنه زراعت کند، اگر آنها را بخرد وبه واسطه زراعت بکلى از بین بروند، مى

تواند آن مقدار را جزء مخارج  جزء مخارج حساب نماید واگر مقدارى از قیمت آنها کم شود، مى
نباید چیزى از قیمت آنها را جزء ان کم نشود، حساب کند ولى اگر بعد از زراعت چیزى از قیمتش

  .مخارج حساب نماید

زکوۀ آن واجب نیست  ـ اگر در یک زمین جو وگندم وچیزى مثل برنج ولوبیا که 1886مسأله 
بکارد، چنانچه مقصودش زراعت کردن چیزى بوده که زکوۀ ندارد وبعدا چیزى را که زکوۀ دارد 
زراعت کرده، نباید مخارج را حساب کند واگر مقصودش زراعت کردن چیزى بوده که زکوۀ دارد 

صل کم  واز حاتواند تمام مخارج را حساب نماید  وبعدا چیزى را که زکوۀ ندارد زراعت کردۀ، مى
مخارجى را که کرده، باید به هر دو، قسمت کند و در صورتى که مقصودش زراعت هر دو بوده 

تواند نصف مخارج را از جنسى که زکوۀ دارد کسر   نماید مثال اگر هر دو به یک اندازه بوده، مى
  .نماید
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وزراعت میوه آنها  ـ اگر انسان در چند شهر که فصل آنها با یکدیگر اختالف دارد 1887مسأله 
آید گندم یا جو یا خرما یا انگور داشته باشد وهمه آنها محصول یک سال   در یک وقت بدست نمى

 مثقال کم باشد، 45من و  288 رسد به اندازه نصاب یعنى حساب شود، چنانچه چیزى که اول مى
داء نماید واگر آید ا رسد بدهد وزکوۀ بقیه را هر وقت بدست مى باید زکوۀ آن را موقعى که مى

کند تا بقیه آن برسد، پس اگر رویهم به مقدار  رسد به اندازه نصاب نباشد، صبر مى آنچه اول مى
  .نصاب شود، زکوۀ آن واجب است واگر به مقدار نصاب نشود، زکوۀ آن واجب نیست

 ـ اگر درخت خرما یا انگور در یک سال دو مرتبه میوه دهد، چنانچه روى هم به 1888مسأله 
  .کوۀ آن واجب استمقدار نصاب باشد بنا بر احتیاط ز

شود ،   ـ اگر مقدارى رطب یا انگور تازه دارد که خشک آن به اندازه نصاب مى1889مسأله 
چنانچه به قصد زکوۀ از تازه آن به قدرى به مستحق بدهد که اگر خشک شود به اندازه زکوتى 

  .باشد که بر او واجب است اشکال دارد

تواند زکوۀ آن را   ـ اگر زکوۀ خرماى خشک یا کشمش بر او واجب باشد، نمى1890مسأله 
 زکوۀ تواند خرماى تازه یا انگور بدهد ونیز اگر زکوۀ خرماى تازه یا انگور بر او واجب باشد نمى

به قصد قیمت زکوۀ اما اگر یکى از اینها یا چیز دیگرى را . آن را خرماى خشک یا کشمش بدهد
  .اردبدهد مانعى ند

 ـ کسى که بدهکار است ومالى هم دارد که زکوۀ آن واجب شده اگر بمیرد باید اول 1891مسأله 
  .تمام زکوۀ را از مالى که زکوۀ آن واجب شده بدهند، بعد قرض او را اداء نمایند

 ـ کسى که بدهکار است وگندم یا جو یا خرما یا کشمش هم دارد، اگر بمیرد 1892مسأله 
که سهمشان دیگر بدهند، هر کدام کوۀ اینها واجب شود، ورثه قرض او را ازمال وپیش از آنکه ز

 مثقال کم برسد، باید زکوۀ بدهد واگر پیش از آنکه زکوۀ اینها واجب شود، قرض 450 من و 288
او را ندهند، چنانچه مال میت فقط به اندازه بدهى او باشد بنا بر احتیاط باید زکاۀ را بدهند وطلب 

ن را یا استرضاء از آنها بنمایند، وهمچنین اگر مال میت بیشتر از بدهى او باشد، در صورتى طلبکارا
که بدهى او به قدرى است که اگر بخواهند اداء نمایند، باید مقدارى از گندم وجو وخرما وکشمش 

  .را هم به طلبکار بدهند

خوب وبد دارد،  ـ اگر گندم وجو وخرما وکشمشى که زکوۀ آنها واجب شده 1893مسأله 
احتیاط واجب آن است که زکوۀ هر کدام از خوب وبد را از خود آنها بدهد ولى چنانچه خوب 

  .وخوبتر دارد اظهر اکتفاء به دادن از خوب است

  نصاب طال
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 18نصاب اول بیست مثقال شرعى است که هر مثقال آن :  ـ طال دو نصاب دارد1894مسأله 
مثقال شرعى که پانزده مثقال معمولى است برسد، اگر شرایط نخود است، پس وقتى طال به بیست 

دیگر را هم که بیان شد داشته باشد، انسان باید چهل یک آن را که نه نخودشود از بابت زکوۀ بدهد 
واگر به این مقدار نرسد، زکوۀ آن واجب نیست، ونصاب دوم آن چهار مثقال شرعى است که سه 

 مثقال را 18ه مثقال به پانزده مثقال اضافه شود، باید زکوۀ تمام شود یعنى اگر س  مثقال معمولى مى
 مثقال آن را بدهد و 15از قرار چهل یک بدهد واگر کمتر از سه مثقال اضافه شود ، فقط باید زکوۀ 

ال رود یعنى اگر سه مثقال اضافه شود، باید زکوۀ زیادى آن زکوۀ ندارد وهمچنین است هر چه با
  .اضافه شود، مقدارى که اضافه شده زکوۀ نداردواگر کمتر تمام آنها را بدهد 

  نصاب نقره

 105 مثقال معمولى است که اگر نقره به 105نصاب اول آن :  ـ نقره دو نصاب دارد1895مسأله 
 مثقال و 2مثقال برسد و شرایط دیگر را هم که بیان شد داشته باشد، انسان باید چهل یک آن را که 

 21 دوم آن ۀ بدهد واگر به این مقدار نرسد، زکوۀ آن واجب نیست، ونصاب نخود از بابت زکو15
 مثقال را بطورى که 126زکوۀ تمام  مثقال اضافه شود، باید 105 مثقال به 21یعنى اگر . مثقال است

 مثقال آن را بدهد و زیادى 105 مثقال اضافه شود، فقط باید زکوۀ 21گفته شد بدهد واگر کمتر از 
 مثقال اضافه شود، باید زکوۀ تمام آنها 21رد وهمچنین است هر چه باال رود، یعنى اگر آن زکوۀ ندا

بنابر .  مثقال است زکوۀ ندارد21را بدهد واگر کمتر اضافه شود، مقدارى که اضافه شده و کمتر از 
  بدهد، زکوتى را که بر او واجب بوده داده وگاهىاین اگر انسان چهل یک هر چه طال ونقره دارد

 مثقال نقره دارد، اگر چهل یک آن را بدهد، 110داده است مثال کسى که هم بیشتر از مقدار واجب 
 مثقال آن داده که واجب نبوده 5 مثقال آن را که واجب بوده داده ومقدارى هم براى 105زکوۀ 
  .است

 باشد، تا  ـ کسى که طال یا نقره او به اندازه نصاب است، اگر چه زکوۀ آن را داده1896مسأله 
  .وقتى از نصاب اول کم نشده، همه ساله باید زکوۀ آن را بدهد

ومعامله با شود که آن را سکه زده باشند  ورتى واجب مى ـ زکوۀ طال ونقره در ص1897مسأله 
آن را ئج باشد یعنى معامله پول طال ونقره با آن بشود واگر سکه آن از بین رفته باشد الزم نیست 

  .زکوۀ آن را بدهند

برند، زکوۀ آن واجب    ـ طال ونقره سکه دارى که زنها براى زینت بکار مى1898مسأله 
  .باشد نمى

 104 ـ کسى که طال ونقره دارد، اگر هیچ کدام آنها به اندازه نصاب اول نباشد مثال 1899مسأله 
  .او واجب نیست مثقال طال داشته باشد، زکوۀ بر 14مثقال نقره و 
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شود که انسان   سابقا گفته شد زکوۀ طال ونقره در صورتى واجب مى ـ چنانچه1900مسأله 
یازده ماه مالک مقدار نصاب باشد واگر در بین یازده ماه، طال و نقره او از نصاب اول کمتر شود 

  .زکوۀ بر او واجب نیست

عوض اى را که دارد با طال یا نقره یا چیز دیگر   ـ اگر در بین یازده ماه طال ونقره1901مسأله 
  .ا بکندولو براى فرار از دادن زکوۀ این کارها ر. نماید یا آنها را آب کند، زکوۀ بر او واجب نیست

 ـ اگر در ماه دوازدهم پول طال ونقره را آب کند، باید زکوۀ آنها را بدهد وچنانچه 1902مسأله 
ردن بر او واجب به واسطه آب کردن، وزن یا قیمت آنها کم شود، باید زکوتى را که پیش از آب ک

  .بوده بدهد

تواند زکوۀ هر کدام از   اى که دارد خوب وبد داشته باشد، مى  ـ اگر طال ونقره1903مسأله 
  .خوب وبد را از خود آن بدهد ولى بهتر است زکوۀ همه آنها را از طال و نقره خوب بدهد

ه حدى که به آن پول اى که بیشتر از اندازه معمول فلز دیگر دراد، ب  ـ طال ونقره1904مسأله 
طال ونقره نگویند اگر خالص آن به اندازه نصاب که مقدار آن گفته شد برسد انسان باید زکوۀ آن را 
بدهد ولى اگر به آن پول طال ونقره بگویند زکاۀ آن واجب است ولو خالص آن به اندازه نصاب 

  .نباشد

ز دیگر به آن مخلوط باشد،تواند اى که دارد به مقدار معمول فل   ـ اگر طال ونقره1905مسأله 
بقدرى بدهد که یقین ولى اگر . لز دیگر دارداى بدهد که بیشتر از معمول ف  زکوۀ آن را از طال ونقره

باشد که بر او واجب است اشکال  کند طال ونقره خالصى که در آن هست، به اندازه زکوتى مى
  .ندارد

  زکوۀ شتر وگاو وگوسفند

اول : گاو وگوسفند غیر از شرطهایى که گفته شد دو شرط دیگر دارد ـ زکوۀ شتر و1906مسأله 
آنکه حیوان در تمام سال بیکار باشد ولى اگر در تمام سال یکى دو روز هم کار کرده باشد، زکوۀ 

سال یا مقدارى از آن را س اگر تمام دوم آنکه در تمام سال از علف بیابان بچرد پ. آن واجب است
ولى اگر . از زراعتى که ملک مالک یا ملک کس دیگر است بچرد زکوۀ ندارداز علف چیده شده، یا 

  .در تمام سال یک روز یا دو روز از علف مالک بخورد، زکوۀ آن واجب است

 ـ اگر انسان براى شتر وگاو وگوسفند خود چراگاهى را که کسى نکاشته بخرد ، یا 1907مسأله 
  نصاب شتر. ، الزم نیست زکوۀ آنها را بدهداجاره کند، یا براى چراندن در آن باج بدهد

شماره  ـ شتر دوازده نصاب دارد، او ل ـ پنچ شتر وزکوۀ آن یک گوسفند است وتا 1908 مسأله
سوم ـ پانزده شتر . دوم ـ ده شتر وزکوۀ آن دو گوسفند است. شتر به این مقدار نرسد زکوۀ ندارد

پنجم ـ بیست . ۀ آن چهار گوسفند استچهارم ـ بیست شتر وزکو. وزکوۀ آن سه گوسفند است
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ششم ـ بیست وشش شتر وزکوۀ آن یک شتر است که . وپنج شتر وزکوۀ آن پنج گوسفند است
هفتم ـ سى وشش شتر وزکوۀ آن یک شتر است که داخل سال سوم . داخل سال دوم شده باشد

نهم . ه باشدداخل سال چهارم شد ـ چهل وشش شتر وزکوۀ آن یک شتر است که هشتم. شده باشد
دهم ـ هفتاد وپنج . ـ شصت ویک شتر وزکوۀ آن یک شتر است که داخل سال پنجم شده باشد

یازدهم ـ نود ویک شتر وزکوۀ آن دو . شتر وزکوۀ آن دو شتر است که داخل سال سوم شده باشد
 دوازدهم ـ صد وبیست ویک شتر وباالتر از آن است که. شتر است که داخل سال چهارم شده باشد

باید چهل تا چهل تا حساب کند وبراى هر چهل تا یک شترى بدهد که داخل سال سوم شده باشد، 
حساب کند، وبراى هر پنجاه تا یک شترى بدهد که داخل سال چهارم شده  تا یا پنجاه تا پنجاه

باشد ویا با چهل وپنجاه حساب کند، ولى در هر صورت بهتر است طورى حساب کند که چیزى 
 شتر دارد، براى صد تا دو 140ماند از نه تا بیشتر نباشد، مثال اگر  د، یا اگر چیزى باقى مىباقى نمان

  .شترى که داخل سال چهارم شده وبراى چهل تا یک شترى که داخل سال سوم شده بدهد

نصاب د از  ـ زکوۀ ما بین دو نصاب واجب نیست پس اگر شماره شترهایى که دار1909مسأله 
. بگذرد تا به نصاب دوم که ده تا است نرسیده فقط باید زکوۀ پنج تاى آن را بدهداول که پنج است 

  .وهمچنین است در نصابهاى بعد

  نصاب گاو

نصاب اول آن سى تا است که وقتى شماره گاو به سى :  ـ گاو دو نصاب دارد1910مسأله 
که داخل سال دوم شده اى  رسید، اگر شرایطى را که گفته شد داشته باشد، انسان باید یک گوساله

از بابت زکوۀ بدهد، ونصاب دوم آن چهل است وزکوۀ آن یک گوساله ماده ایست که داخل سال 
سوم شده باشد، وزکوۀ ما بین سى وچهل واجب نیست مثال کسى که سى ونه گاو دارد، فقط باید 

ت نرسیده، فقط باید زکوۀ سى تاى آنها را بدهد، ونیز اگر از چهل گاو زیادتر داشته باشد تا به شص
زکوۀ چهل تاى آنها را بدهد وبعد از آنکه به شصت رسید؟ چون دو برابر نصاب اول را دارد، باید 

اى که داخل سال دوم شده بدهد، وهمچنین هرچه باال رود، باید یا سى تا سى تا  دو گوساله
تورى که گفته شد اب نماید وزکوۀ آن را به دسحساب کند یا چهل تا چهلتا یا با سى وچهل حس

ماند از نه تا بیشتر  چیزى باقى نماند، یا اگر چیزى باقى مىولى باید طورى حساب کند که . بدهد
نباشد، مثال اگر هفتاد گاو دارد، باید به حساب سى وچهل حساب کند وبراى سى تاى آن زکوۀ سى 

اب کند، ده تا زکوۀ تا وبراى چهل تاى آن زکوۀ چهل تا را بدهد، چون اگر به حساب سى تا حس
  .ماند نداده مى

  نصاب گوسفند
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گوسفند ۀ آن یک گوسفند است، وتا  ـ گوسفند پنج نصاب دارد، اول ـ چهل وزکو1911مسأله 
دوم ـ صد وبیست ویک وزکوۀ آن دو گوسفند است ـ سوم ـ دویست . به چهل نرسد زکوۀ ندارد

پنجم ـ .  آن چهار گوسفند استچهارم ـ سیصد ویک وزکوۀ. ویک وزکوۀ آن سه گوسفند است
چهار صد وباالتر از آن است که باید آنها را صد تا صد تا حساب کند وبراى هر صد تاى آنها یک 

والزم نیست زکوۀ را از خود گوسفندها بدهد، بلکه اگر گوسفند دیگرى بدهد، یا . گوسفند بدهد
  .مطابق قیمت گوسفند پول یا جنس دیگر بدهد کافى است

 ـ زکوۀ ما بین دو نصاب واجب نیست پس اگر شماره گوسفندهاى کسى از نصاب 1912مسأله 
او ل که چهل است بیشتر باشد تا به نصاب دوم که صد وبیست ویک است نرسیده، فقط باید زکوۀ 

  .چهل تاى آنها را بدهد وزیادى آن زکوۀ ندارد وهمچنین است در نصابهاى بعد

فندى که به مقدار نصاب برسد واجب است چه همه آنها  ـ زکوۀ شتر وگاو وگوس1913مسأله 
  .نر باشند، یا ماده، یا بعضى نر باشند وبعضى ماده

وشتر عربى وغیر عربى یک . شوند  ـ در زکوۀ گاو وگاومیش یک جنس حساب مى1914مسأله 
  .وهمچنین بز ومیش وشیشک در زکوۀ باهم فرق ندارند. جنس است

واگر بز بدهد . ى زکوۀ بدهد، باید اقال داخل ماه هشتم شده باشد ـ اگر گوسفند برا1915مسأله 
  .باید داخل سال دوم شده باشد

دهد، اگر قیمتش مختصرى از گوسفندهاى دیگر   ـ گوسفندى را که بابت زکوۀ مى1916مسأله 
تمام گوسفندهایش بیشتر را که قیمت آن از او کمتر باشد اشکال ندارد، ولى بهتر است گوسفندى 

  .ت بدهد وهمچنین است در گاو و شتراس

 ـ اگر چند نفر باهم شریک باشند هر کدام آنان که سهمش به نصاب اول رسیده، 1917مسأله 
  .باید زکوۀ بدهد وبر کسى که سهم او کمتر از نصاب اول است زکوۀ واجب نیست

م به اندازه  ـ اگر یک نفر در چند جا گاو یا شتر یا گوسفند داشته باشد و رویه1918مسأله 
  .نصاب باشند باید، زکوۀ آنها را بدهد

آنها وشترى که دارد مریض ومعیوب هم باشند، باید زکوۀ  ـ اگر گاو وگوسفند 1919مسأله 
  .رابدهد

 ـ اگر گاو وگوسفند وشترى که دارد همه مریض یا معیوب یا پیر باشند،تواند زکوۀ 1920مسأله 
تواند زکوۀ آنها را مریض، یا  لم وبى عیب وجوان باشند، نمىولى اگر همه سا. را از خود آنها بدهد

اى معیوب ودسته دیگر  معیوب، یا پیر بدهد بلکه اگر بعضى از آنها سالم وبعضى مریض دسته
بى عیب وجوان عیب ومقدارى پیر ومقدارى جوان باشند، واجب است براى زکوۀ آنها سالم و  بى

  .بدهد
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دن ماه یازدهم، گاو وگوسفند وشترى را که دارد یا چیز دیگر  ـ اگر پیش از تمام ش1921مسأله 
عوض کند، یا نصابى را که دارد با مقدار نصاب از همان جنس عوض نماید، مثال چهل گوسفند 

  .بدهد وچهل گوسفند دیگر بگیرد، زکوۀ بر او واجب نیست

ها را از مال دیگرش  ـ کسى که باید زکوۀ گاو وگوسفند وشتر را بدهد، اگر زکوۀ آن1922مسأله 
بدهد دیگرش بدهد، تا وقتى شماره آنها از نصاب کم نشده، همه ساله باید زکوۀ را بدهد، واگر از 
خود آنها بدهد واز نصاب اول کمتر شوند، زکوۀ بر او واجب نیست، مثال کسى که چهل گوسفند 

از چهل کم نشده، همه ساله دارد، اگر از مال دیگرش زکوۀ آنها را بدهد تا وقتى که گوسفندهاى او 
  .باید یک گوسفند بدهد واگر از خود آنها بدهد، تا وقتى به چهل نرسیده، زکوۀ بر او واجب نیست

  مصرف زکوۀ

اول ـ فقیر و او کسى که : تواند زکوۀ را در هشت مورد مصرف کند  ـ انسان مى1923مسأله 
تواند  اى دارد که مى یا سرمایهمخارج سال خود وعیاالتش را ندارد وکسى که صنعت یا ملک 

دوم ـ مسکین وآن کسى است که از فقیر سخت تر : مخارج سال خود را بگذارند فقیر نیست
سوم ـ کسى که از طرف امام علیه السالم یا نایب امام مأموراست که زکوۀ را جمع . گذراند مى

چهارم ـ . ام یا فقراء برساندونگهدارى نماید وبه حساب آن رسیدگى کند وآن را به امام یا نائب ام
زکوۀ به آنان ندهند باشند وخوف آن هست که اگر   کافرهایى که مسلمان شده وضعیف االعتقاد مى

ششم ـ بدهکارى که . وآزاد کردن آنانپنچم ـ خریدارى بنده ها . از دین اسالم خارج شوند
توان کرد   آنها قصد قربۀ مىهفتم ـ سبیل اهللا یعنى کارهایى که به. تواند قرض خود را بدهد نمى

هشتم . شود  اى که علوم دینیه در آن خوانده مى  مثل آسفالت نمودن راهها وساختن مسجد ومدرسه
  .واحکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد. ـ ابن السبیل یعنى مسافرى که در سفر درمانده شده

واگر یاالتش را از زکوۀ نگیرد ج سال خود وعتواند بیشتر از مخار   ـ فقیر نمى1924مسأله 
تواند بگیرد وهمچنین  مقدارى پول یا جنس دارد فقط به اندازه کسرى مخارج یک سالش زکوۀ مى

  .مسکین

 ـ کسى که مخارج سالش را داشته، اگر مقدارى از آن را مصرف کند وبعد شک 1925مسأله 
  .تواند زکوۀ بگیرد مىکند که آنچه باقى مانده به اندازه مخارج سال او هست یا نه، ن

تواند   ـ صنعتگر یا مالک یا تاجرى که در آمد او از مخارج سالش کمتر است، مى1926مسأله 
خود را به مصرف ى مخارجش زکوۀ بگیرد، والزم نیست ابزار کار، یا ملک، یا سرمایه براى کسر

  .مخارج برساند

اى دارد که ملک اوست  گر خانه ـ فقیرى که خرج سال خود وعیاالتش را ندارد، ا1927مسأله 
ودر آن نشسته، یا مال سوارى دارد، چنانچه بدون اینها نتواند زندگى کند، اگر چه براى حفظ 
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وهمچنین است اثاث خانه وظرف ولباس تابستانى وزمستانى . تواند زکوۀ بگیرد  آبرویش باشد، مى
احتیاج داشته باشد،  به اینها  اگروفقیرى که اینها را ندارد،. وچیزهایى که به آنها احتیاج دارد

  .تواند از زکوۀ خریدارى نماید مى

 ـ فقیرى که یاد گرفتن صنعت براى او مشکل نیست، الزم نیست یاد بگیرد وبا 1928مسأله 
تواند بکند، مگر آنکه یاد گرفتن خیلى آسان باشد به نحوى که عرفاً بگویند  گرفتن زکوۀ زندگى مى

 زکاۀ زندگى بکند در این صورت واجب است یاد بگیرد وبا زکاۀ تواند بدون  این شخص مى
  .تواند زکوۀ بگیرد تواند زندگى کند ولى تا وقتى مشغول یاد گرفتن است، مى نمى

 ـ به کسى که قبال فقیر بوده ومى گوید فقیرم، اگر چه انسان از گفته او اطمینان پیدا 1929مسأله 
  .شود زکوۀ داد نکند، مى

گوید فقیرم وقبال فقیر نبوده، یا معلوم نیست فقیر بوده یا نه، چنانچه  ـ کسى که مى 1930مسأله 
  .از گفته او اطمینان پیدا نشود وخود او هم ثقه نباشد احتیاط واجب آن است که به او زکوۀ ندهند

 تواند طلبى را که از او  ـ کسى که باید زکوۀ بدهد، اگر از فقیرى طلبکار باشد، مى1931مسأله 
  .دارد، بابت زکوۀ حساب کند

تواند طلبى را که از او    ـ اگر فقیر بمیرد ومال او به اندازه قرضش نباشد، انسان مى1932مسأله 
دارد بابت زکوۀ حساب کند، ولى اگر مال او به اندازه قرضش باشد وورثه قرض او را ندهند، یا به 

  . را که از او دارد، بابت زکوۀ حساب کندجهت دیگر انسان نتواند طلب خود را بگیرد، نباید طلبى

دهد الزم نیست به او بگوید که زکوۀ   ـ چیزى را که انسان بابت زکوۀ به فقیر مى1933مسأله 
است، بکله اگر فقیر، خجالت بکشد، مستحب است به اسم پیشکش بدهد ولى باید قصد زکوۀ 

  .نماید

او زکوۀ بدهد، بعد فهمید فقیر نبوده،، یا از  ـ اگر به خیال اینکه کسى فقیر است به 1934مسأله 
داند فقیر نیست زکوۀ بدهد، کافى نیست، پس چنانچه چیزى  روى ندانستن مسأله به کسى که مى

را که به او داده باقى باشد، باید از او بگیرد وبه مستحق بدهد واگر از بین رفته باشد پس اگر کسى 
آن را از او بگیرد وبه مستحق بدهد، ، انسان باید عوض زکوۀ استدانسته  که آن چیز را گرفته مى

تواند چیزى از او بگیرد وباید از مال خودش زکوۀ را به مستحق  دانسته زکوۀ است، نمى واگر نمى
  .بدهد

 ـ کسى که بدهکار است ونمى تواند بدهى خود را بدهد، اگر چه مخارج سال خود 1935مسأله 
ادن قرض خود زکوۀ بگیرد، ولو مالى را که قرض کرده در معصیت تواند براى د را داشته باشد، مى

  .خرج کرده باشد، واز آن معصیت توبه نکرده باشد
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بدهد، بعد گر به کسى که بدهکار است ونمى تواند بدهى خود را بدهد زکوۀ  ـ ا1936مسأله 
 را به او داده تواند آنچه بفهمد قرض را در معصیت مصرف کرده، چنانچه آن بدهکار فقیر باشد مى

  .بابت زکوۀ حساب کند

 ـ کسى که بدهکار است ونمى تواند بدهى خود را بدهد، اگر چه فقیر نباشد، 1937مسأله 
  .تواند طلبى را که از او دارد، بابت زکوۀ حساب کند انسان مى

 ـ مسافرى که خرجى او تمام شده، یا مرکبش از کار افتاده چنانچه سفر او سفر 1938مسأله 
صیت نباشد ونتواند با قرض کردن یا فروختن چیزى خود را به مقصد برساند اگر چه در وطن مع

تواند زکوۀ بگیرد، ولى اگر بتواند در جاى دیگر با قرض کردن یا فروختن  خود فقیر نباشد، مى
  .تواند زکوۀ بگیرد  چیزى مخارج سفر خود را فراهم کند، فقط به مقدارى که به آنجا برسد مى

 ـ مسافرى که در سفر درمانده شده و زکوۀ گرفته بعد از آنکه به وطنش رسید، اگر 1939 مسأله
  .زکوۀ استهد وبگوید آن چیز چیزى از زکوۀ زیاد آمده باشد، باید آن را به حاکم شرع بد

  شرایط کسانى که مستحق زکوتند

نسان کسى را شیعه گیرد باید شیعه دوازده امامى باشد واگر ا  ـ کسى که زکوۀ مى1940مسأله 
  .بداند وبه او زکوۀ بدهد، بعد معلوم شود شیعه نبوده، باید دوباره زکوۀ بدهد

تواند به ولى او زکوۀ بدهد،  اى از شیعه فقیر باشد، انسان مى  ـ اگر طفل یا دیوانه1941مسأله 
  .دهد ملک طفل یا دیوانه باشد به قصد اینکه آنچه را مى

تواند خودش یا به وسیله یک نفر   فل ودیوانه دسترسى ندارد، مى ـ اگر به ولى ط1942مسأله 
امین زکوۀ را به مصرف طفل یا دیوانه برساند وباید موقعى که زکوۀ به مصرف آنان میرسد نیت 

  .زکوۀ کند

ولى به کسى که زکوۀ را در . شود زکوۀ داد کند، مى   ـ به فقیرى که گدایى مى1943مسأله 
شود  شود نمى ندادن زکاۀ به او جلوى معصیت کردن او گرفته مىکند وبه  معصیت مصرف مى

  .زکوۀ داد، ولى چنانچه داده شود مجزى است

  .آورد بهتر است که زکوۀ ندهند   ـ به کسى که معصیت کبیره را آشکارا بجا مى1944مسأله 

و بر  ـ به کسى که بدهکار است ونمى تواند بدهى خود را بدهد، اگر چه مخارج ا1945مسأله 
  .شود زکوۀ داد انسان واجب باشد، مى

تواند مخارج کسانى را که مثل اوالد خرجشان بر او واجب است از   ـ انسان نمى1946مسأله 
  .توانند به آنان زکوۀ بدهند ولى اگر مخارج آنان را ندهد، دیگران مى. زکوۀ بدهد

اشکال لفت خود نماید  ـ اگر انسان زکوۀ به پسرش بدهد که خرج زن ونوکر وک1947مسأله 
  .ندارد
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تواند براى خریدن   ـ اگر پسر به کتابهاى علمى دینى احتیاج داشته باشد، پدر مى1948مسأله 
  .آنها به او زکوۀ بدهد

تواند   تواند به پسرش زکوۀ بدهد که براى خود زن بگیرد، پسر هم مى  ـ پدر مى1949مسأله 
  .و بدهدبراى آنکه پدرش زن بگیرد زکوۀ خود را به ا

است دهد ولى ممکن   دهد، یا خرجى نمى  ـ به زنى که شوهرش مخارج او را مى1950مسأله 
  .شود زکوۀ داد او را به دادن خرجى مجبور کنند، نمى

. توانند به او زکوۀ بدهند   ـ زنى که صیغه شده اگر فقیر باشد، شوهرش ودیگران مى1951مسأله 
 مخارج او را بدهد، یا به جهت دیگرى دادن ولى اگر شوهرش در ضمن عقد شرط کند که

  .شود به زن زکوۀ داد  مخارجش بر او واجب باشد، در صورتى که مخارج آن زن را بدهد نمى

صرف ا تواند به شوهر فقیر خود زکوۀ بدهد، اگر چه شوهر زکوۀ ر   ـ زن مى1952مسأله 
  .مخارج خود آن زن نماید

د زکوۀ بگیرد ولى ار خمس وسایر وجوهات کفایت تواند از غیر سی  ـ سید نمى1953مسأله 
تواند از غیر سید زکوۀ بگیرد وبنابر احتیاط   مخارج او را نکند واز گرفتن زکوۀ ناچار باشد، مى

  .واجب باید به مقدار حاجت روز خود بگیرد

  .شود زکوۀ داد   ـ به کسى که معلوم نیست سید است یا نه، مى1954مسأله 

  نیت زکوۀ

بدهد وبنا  قصد قربت یعنى براى انجام فرمان خداوند عالم  ـ انسان باید زکوۀ را به1955مسأله 
دهد زکوۀ مال است یا زکوۀ فطره، واگر بخواهد  بر احتیاط واجب در نیت معین کند که آنچه را مى

به سید زکاۀ بدهد ودر ذمه اش خمس هم هست باید تعیین کند که بعنوان زکاۀ است یا خمس ولى 
دهد زکوۀ گندم   ال زکوۀ گندم وجو بر او واجب باشد الزم نیست معین کند چیزى را که مىاگر مث

  .است یا زکوۀ جو

 ـ کسى که زکوۀ چند مال بر او واجب شده، اگر مقدارى زکوۀ بدهد ونیت هیچ 1956مسأله 
 نباشد، کدام آنها را نکند، چیزى را که داده همجنس یکى از آنها باشد ویا همجنس هیچ کدام آنها

شود، پس کسى که زکوۀ چهل گوسفند وزکوۀ پانزده مثقال طال بر او واجب  به همه آنها قسمت مى
است اگر مثال یک گوسفند از بابت زکوۀ بدهد ونیت هیچ کدام آنها را نکند، به زکوتى که براى 

  .شود گوسفند وطال بدهکار است تقسیم مى

 مال او را بدهد، موقعى که زکوۀ را به آن وکیل  ـ اگر کسى را وکیل کند که زکوۀ1957مسأله 
زکوۀ باشد، دهد  دهد، بنا بر احتیاط واجب باید نیت کند که آنچه را وکیل او بعدا به فقیر مى مى

  .دهد، باید از طرف مالک نیت زکوۀ کند وکیل هم وقتى که زکوۀ را به فقیر مى
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ۀ را به فقیر بدهد وپیش از آنکه آن  ـ اگر مالک یا وکیل او بدون قصد قربت زکو1958مسأله 
  .شود مال از بین برود، خود مالک نیت زکوۀ کند، زکوۀ حساب مى

  مسائل متفرقه زکوۀ

وکشمش  کنند وموقع خشک شدن خرما   ـ موقعى که گندم وجو را از کاه جدا مى1959مسأله 
نقره وگاو و گوسفند وشتر انسان باید زکوۀ را به فقیر بدهد، یا از مال خود جدا کند، و زکوۀ طال و

را بعد از تمام شدن ماه یازدهم باید به فقیر بدهد، یا از مال خود جدا نماید و اگر منتظر فقیر معینى 
تواند   تواند زکوۀ را جدا نکند بلکه مى باشد یا بخواهد به فقیرى بدهد که از جهتى برترى دارد نمى

  با جدا کردن منتظر باشد

  .دا کردن زکوۀ الزم نیست فورا آن را به مستحق بدهد  ـ بعد از ج1960مسأله 

تواند زکوۀ را به مستحق برساند، اگر ندهد وبه واسطه کوتاهى او از    ـ کسى که مى1961مسأله 
  .بین برود، باید عوض آن را بدهد

تواند زکاۀ را به مستحق برساند، اگر زکوۀ را ندهد وبدون آنکه در   ـ کسى که مى1962مسأله 
ارى آن کوتاهى کند از بین برود چنانچه دادن زکوۀ را بقدرى تإخیر انداخته که نمى گویند نگهد

واگر به این مقدار تأخیر نینداخته مثال دو سه ساعت تأخیر . فورا داده است، باید عوض آن را بدهد
حاضر نبوده، چیزى بر او واجب تلف شده، در صورتى که مستحق انداخته ودر همان دو ساعت 

  .ست واگر مستحق حاضر بوده بنابر احتیاط واجب باید عوض آن را بدهدنی

تواند در بقیه آن تصرف کند واگر از   ـ اگر زکوۀ را از خود مال کنار بگذارد، مى1963مسأله 
  .تواند در تمام مال تصرف نماید  مال دیگرش کنار بگذارد، مى

ه براى خود بر دارد وچیز دیگرى بجاى تواند زکوتى را که کنار گذاشت  ـ انسان نمى1964مسأله 
  .آن بگذارد

 ـ اگر از زکوتى که کنار گذاشته منفعتى ببرد مثال گوسفندى که براى زکوۀ گذاشته 1965مسأله 
  .بره بیاورد، مال فقیر است

گذارد مستحقى حاضر باشد، بهتر است زکوۀ را    ـ اگر موقعى که زکوۀ را کنار مى1966مسأله 
  .ا در نظر داشته باشد که دادن زکوۀ به او از جهتى بهتر باشدمگر کسى ر. بدهد

 ـ اگر بدون اجازه حاکم شرع با مالى که براى زکوۀ کنار گذاشته تجارت کند وضرر 1967مسأله 
  .بدهد  منفعت کند، باید آن را به مستحق نماید نباید چیزى از زکوۀ کم کند، ولى اگر

بر او واجب شود، چیزى بابت زکوۀ به فقیر بدهد، زکوۀ  ـ اگر پیش از آنکه زکوۀ 1968مسأله 
شود وبعد از آنکه زکوۀ بر او واجب شد، اگر چیزى را که به فقیر داده از بین نرفته  حساب نمى

  .تواند چیزى را که به او داده بابت زکوۀ حساب کند  باشد وآن فقیر هم به فقر خود باقى باشد، مى
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 زکوۀ بر انسان واجب نشده، اگر چیزى بابت زکوۀ بگیرد داند   ـ فقیرى که مى1969مسأله 
اگر آن فقیر به فقر . وپیش او تلف شود ضامن است پس موقعى که زکوۀ بر انسان واجب میشود

  .تواند عوض چیزى را که به او داده بابت زکوۀ حساب کند  خود باقى باشد، مى

ه، اگر چیزى بابت زکوۀ بگیرد داند زکوۀ بر انسان واجب نشد  ـ فقیرى که نمى1970مسأله 
  .تواند عوض آن را بابت زکوۀ حساب کند وپیش او تلف شود، ضامن نیست وانسان نمى

 ـ مستحب است زکوۀ گاو وگوسفند وشتر را به فقیرهاى آبرومند بدهد ودر دادن 1971مسأله 
 اهل سؤال نیستند زکوۀ، خویشان خود را بر دیگران، واهل علم وکمال را بر غیر آنان وکسانى را که

بر اهل سؤال مقدم بدارد، ولى اگر دادن زکوۀ به فقیرى از جهت دیگرى بهتر باشد، مستحب است 
  .زکوۀ را به او بدهد

  . ـ بهتر است زکوۀ را آشکارا وصدقه مستحبى را مخفى بدهند1972مسأله 

د زکوۀ را به خواهد زکوۀ بدهد مستحقى نباشد ونتوان  ـ اگر در شهر کسى که مى1973مسأله 
مستحق پیدا شده برساند، چنانچه امید نداشته باشد که بعدا مصرف دیگرى هم که براى آن معین 

کند باید زکوۀ را به شهر دیگر ببرد وبه مصرف زکوۀ برساند ومى تواند مخارج بردن به آن شهر را 
  .از زکوۀ بردارد واگر زکوۀ تلف شود ضامن نیست

ولى . تواند زکوۀ را به شهر دیگر ببرد  ودش مستحق پیدا شود، مى ـ اگر در شهر خ1974مسأله 
مخارج بردن به آن شهر را باید از خودش بدهد واگر زکوۀ تلف شود ضامن است، مگر آنکه به امر 

  .حاکم شرع برده باشد

 ـ اجرت وزن کردن وپیمانه نمودن گندم وجو وکشمش وخرمایى را که براى زکوۀ 1975مسأله 
  .ود اوستدهد با خ مى

 نخود نقره یا بیشتر از بابت زکوۀ بدهکار است بنا بر 15 مثقال و 2 ـ کسى که 1976مسأله 
 نخود نقره به یک فقیر ندهد واگر غیر نقره چیز دیگرى 15 مثقال و 2احتیاط واجب باید کمتر از 

 یک فقیر تواند به  نخود نقره برسد مى15 مثقال و 2مثل گندم وجو بدهکار باشد وقیمت آن به 
  . آن ندهدکمتر از آن بدهد ولى بهتر است که به یک فقیر کمتر از

 ـ مکروه است انسان از مستحق در خواست کند که زکوتى را که از او گرفته به او 1977مسأله 
بفروشد ولى اگر مستحق بخواهد چیزى را که گرفته بفروشد بعد از آنکه به قیمت رساند کسى که 

  . در خریدن آن بر دیگران مقدم استزکوۀ را به او داده

 ـ اگر شک کند زکوتى را که بر او واجب بوده داده یا نه، باید زکوۀ را بدهد هر 1978مسأله 
  .چند شک او براى زکوۀ سالهاى پیش باشد
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از تواند زکوۀ را به کمتر از مقدار آن صلح کند، یا چیزى را گرانتر    ـ فقیر نمى1979مسأله 
ولى کسى که زکوۀ . وۀ قبول نماید، یا زکوۀ را از مالک بگیرد وبه او ببخشدقیمت آن بابت زک

تواند  زیادى بدهکار است وفقیر شده ونمى تواند زکوۀ را بدهد، چنانچه بخواهد توبه کند، فقیر مى
  .زکوۀ را از او بگیرد وبه او ببخشد

 دعا بخرد و وقف نماید ، تواند از زکوۀ، قرآن یا کتاب دینى یا کتاب   ـ انسان مى1980مسأله 
تولیت وقف تواند   بر او واجب است ونیز مىاگر چه بر اوالد و بر کسانى وقف کند که خرج آنان 

  .را براى خود یا اوالد خود قرار دهد

تواند از زکوۀ ملک بخرد و بر اوالد خود یا بر   ـ بنابر احتیاط واجب انسان نمى1981مسأله 
واجب است وقف نماید که عایدى آن را به مصرف مخارج خود کسانى که مخارج آنان بر او 

  .برسانند

  .تواند براى رفتن به حج و زیارت ومانند اینها زکوۀ بگیرد  ـ فقیر مى1982مسأله 

احتمال ل او را بدهد، چنانچه آن فقیر  ـ اگر مالک فقیرى را وکیل کند که زکوۀ ما1983مسأله 
تواند چیزى از آن را براى   ن فقیر از زکوۀ بر ندارد، نمىدهد که قصد مالک این بوده که خود آ

  .تواند بردارد  خودش بردارد، واگر یقین داشته باشد که قصد مالک این نبوده، براى خودش هم مى

 ـ اگر فقیر شتر وگاو وگوسفند وطال ونقره را بابت زکوۀ بگیرد، چنانچه شرطهایى 1984مسأله 
  .شد در آنها جمع شود، باید زکوۀ آنها را بدهدرا که براى واجب شدن زکوۀ گفته 

آنان زکاۀ ـ اگر دو نفر در مالى که زکاۀ آن واجب شده باهم شریک باشند ویکى از  1985مسأله 
ولو بداند شریکش زکاۀ سهم خود را نداده، تصرف . قسمت خود را بدهد وبعد مال را تقسیم کنند

  .او در سهم خودش اشکال ندارد

کسى که خمس یا زکاۀ بدهکار است وکفاره ونذر ومانند اینها هم بر او واجب  ـ 1986مسأله 
است وقرض هم دارد چنانچه نتواند همه آنها را بدهد، اگر مالى که خمس یا زکوۀ آن واجب شده، 

تواند خمس یا زکاۀ را  مى بین رفته باشد از بین نرفته باشد، باید خمس وزکاۀ را بدهد، واگر از
  .ره ونذر وقرض ومانند اینها را اداء نمایدبدهد، یا کفا

 ـ کسى که خمس یا زکوۀ بدهکار است ونذر ومانند اینها هم بر او واجب است 1987مسأله 
وقرض هم دارد، اگر بمیرد ومال او براى همه آنها کافى نباشد، چنانچه مالى که خمس وزکوۀ آن 

هند وبقیه مال او را به چیزهاى دیگرى که واجب شده از بین نرفته باشد، باید خمس یا زکاۀ را بد
بر او واجب است قسمت کنند واگر مالى که خمس وزکاۀ آن واجب شده از بین رفته باشد، باید 
مال او را به خمس و زکاۀ وقرض ونذر ومانند اینها قسمت نمایند مثال اگر چهل تومان خمس بر او 

  .و بدهندواجب است وبیست تومان بابت خمس وده تومان بدین ا
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تواند براى معاش    ـ کسى که مشغول تحصیل علم است واگر تحصیل نکند مى1988مسأله 
واگر . شود به او زکاۀ داد  خود کسب کند چنانچه تحصیل آن علم واجب یا مستحب باشد، مى

  .تحصیل آن علم واجب یا مستحب نباشد، زکاۀ دادن به او جایز نیست

  زکوۀ فطره

وقع غروب شب عید فطر بالغ وعاقل است وفقیر نیست وبنا بر احتیاط  ـ کسى که م1989مسأله 
ولو هشیار نباشد، باید براى خودش وکسانى که نان خور او هستند، هر نفرى یک صاع که تقریبا 
سه کیلو است گندم یا جو یا خرما یا کشمش یا برنج یا ذرت ومانند اینها به مستحق بدهد، واگر 

  .بدهد کافى استپول یکى از اینها را هم 

 ـ کسى که مخارج سال خود وعیاالتش را ندارد وکسى هم ندارد که مخارج سال 1990مسأله 
  .او وعیالتش را بگذارد فقیر است ودادن زکوۀ فطره بر او واجب نیست

 ـ انسان باید فطره کسانى را که در غروب شب عید فطر نان خور او حساب 1991مسأله 
د یا بزرگ، مسلمان باشند یا کافر، دادن خرج آنان بر او واجب باشد شوند بدهد، کوچک باشن مى

  .یا نه، در شهر خود او باشند یا در شهر دیگر

 ـ اگر کسى را که نان خور او است ودر شهر دیگر است وکیل کند که از مال او 1992مسأله 
فطره او را یست خودش دهد، الزم ن ه اطمینان داشته باشد که فطره را مىفطره خود را بدهد، چنانچ

  .بدهد

 ـ فطره مهمانى که پیش از غروب شب عید فطر با رضایت صاحبخانه وارد شده 1993مسأله 
  .شود، بر او واجب است  ونان خور او حساب مى

 ـ فطره مهمانى که پیش از غروب شب عید فطر بدون رضایت صاحبخانه وارد 1994مسأله 
 احتیاط، واجب است وهمچنین است فطره کسى که انسان را ماند، بنا بر  شود ومدتى نزد او مى مى

  .ا بدهداند که خرجى او ر  مجبور کرده

شود، بر صاحبخانه واجب   ـ فطره مهمانى که بعد از غروب شب عید فطر وارد مى1995مسأله 
  .نیست اگر چه پیش از غروب او را دعوت کرده باشد ودر خانه او هم افطار کند

سى موقع غروب شب عید فطر دیوانه باشد زکوۀ فطره بر او واجب نیست  ـ اگر ک1996مسأله 
  .واگر بیهوش باشد بنا بر احتیاط واجب باید فطره بدهد

 ـ اگر پیش از غروب بچه بالغ شود، یا دیوانه عاقل گردد، یا فقیر غنى شود، در 1997مسأله 
  .ا بدهدصورتى که شرایط واجب شدن فطره را دارا باشد، باید زکوۀ فطره ر

زکوۀ فطره بر او واجب نیست، اگر تا پیش :  ـ کسى که موقع غروب شب عید فطر1998مسأله 
  .مستحب است زکوۀ فطره را بدهد. از ظهر روز عید شرطهاى واجب شدن فطرۀ در او پیدا شود
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.  ـ کافرى که بعد از غروب شب عید فطر مسلمان شده، فطره بر او واجب نیست1999مسأله 
  .بدهده را انى که شیعه نبوده، اگر بعد از دیدن ماه شیعه شود، باید زکوۀ فطرولى مسلم

 ـ کسى که فقط به اندازه یک صاع که تقریبا سه کیلو است گندم ومانند آن دارد، 2000مسأله 
مستحب است زکوۀ فطره را بدهد وچنانچه عیاالتى داشته باشد وبخواهد فطره آنها را هم بدهد 

 فطره، آن یک صاع را به یکى از عیاالتش بدهد واو هم به همین قصد به دیگرى تواند به قصد مى
گیرد به کسى بدهد که از   بدهد وهمچنین تا به نفر آخر برسد، وبهتر است نفر آخر چیزى را که مى

  .گیرد او مىر باشد، ولى او بجاى خودشان نباشد واگر یکى از آنها صغی

عید فطر بچه دار شود، یا کسى نان خور او حساب شود،  ـ اگر بعد از غروب شب 2001مسأله 
اگر چه مستحب است فطره کسانى را که بعد از غروب تا پیش از . واجب نیست فطره او را بدهد

  شوند بدهد ظهر روز عید نان خور او حساب مى

 ـ اگر انسان نان خور کسى باشد وپیش از غروب نان خورکس دیگر شود، فطره او 2002مسأله 
شوهر رود،  خانه  کسى که نان خور او شده واجب است مثال اگر دختر پیش از غروب بهبر

  .شوهرش باید فطره او را بدهد

  . ـ کسى که دیگرى باید فطره او را بدهد، واجب نیست فطره خود را بدهد2003مسأله 

اجب  ـ اگر فطره انسان بر کسى واجب باشد واو فطره را ندهد بر خود انسان و2004مسأله 
  .شود نمى

 ـ اگر کسى که فطره او بر دیگرى واجب است خودش فطره را بدهد از کسى که 2005مسأله 
  .شود فطره بر او واجب شده ساقط نمى

باشد، فطره خارج او را نمى دهد، چنانچه نان خور کس دیگر  ـ زنى که شوهرش م2006مسأله 
صورتى که فقیر نباشد ، باید فطره اش بر آن کس واجب است واگر نان خور کس دیگر نیست در 

  .خود را بدهد

خورد، بر کسى است که مخارج مادر یا   ـ فطره طفلى که از مادر یا دایه شیر مى2007مسأله 
دارد فطره طفل بر کسى  دهد، ولى اگر مادر یا دایه مخارج خود را از مال طفل بر مى دایه را مى

  .واجب نیست

مال ل حرام بدهد باید، فطره آنان را از ج عیاالتش را از ما ـ انسان اگرچه مخار2008مسأله 
  .حالل بدهد

بنا بر احتیاط .  ـ اگر انسان کسى را اجیر نماید وشرط کند که مخارج او را بدهد2009مسأله 
واجب باید فطره او را هم بدهد وچنانچه شرط کند که مقدار مخارج او را بدهد، مثال پولى براى 

  . نیست فطره او را بدهدمخارجش بدهد، واجب
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 ـ اگر کسى بعد از غروب شب عید فطر بمیرد، باید فطره را وعیاالتش را از مال او 2010مسأله 
  .بدهند نیست فطره او وعیاالتش را از مال او بدهند واگر پیش از غوب بمیرد، واجب

  مصرف زکوۀ فطره

قا براى زکاۀ مال کفته شد  ـ اگر زکاۀ فطره را به یکى از هشت مصرفى که ساب2011مسأله 
  .ولى بهتر است که فقط به فقراى شیعه بدهند. برسانند کافى است

تواند فطره را به مصرف او برساند ویا به   اى فقیر باشد، انسان مى  ـ اگر طفل شیعه2012مسأله 
  .واسطه دادن بولى طفل، ملک طفل نماید

واجب آن یست عادل باشد، ولى احتیاط دهند، الزم ن طره به او مى ـ فقیرى که ف2013مسأله 
  .کند فطره ندهند است که به شرابخوار وکسى که آشکارا معصیت مى

  .کند نباید فطره بدهند   ـ به کسى که فطره را در معصیت مصرف مى2014مسأله 

 ـ واجب است که به یک فقیر کمتر از یک صاع که تقریبا سه کیلو است فطره 2015مسأله 
  .بیشتر بدهند اشکال نداردندهند، ولى اگر 

 ـ اگر از جنسى که قیمتش دو برابر قیمت معمولى آن است مثال از گندمى که 2016مسأله 
قیمت آن دو برابر قیمت گندم معمولى است، نصف صاع که معناى آن در مسأله پیش گفته شد 

  .بدهد کافى نیست، واگر آن را به قصد قیمت فطره هم بدهد اشکال دارد

تواند نصف صاع را از یک جنس مثال گندم ونصف دیگر آن را از   ـ انسان نمى2017مسأله 
  .واگر آن را به قصد قیمت فطره هم بدهد اشکال دارد. جنس دیگر مثال جو بدهد

 ـ مستحب است در دادن زکاۀ فطره، خویشان فقیر خود را بر دیگران مقدم دارد 2018مسأله 
داشته باشند، م فقیر را، ولى اگر دیگران از جهتى برترى ن فقیر را، بعد اهل علوبعد همسایگا

  .مستحب است آنها را مقدم بدارد

 ـ اگر انسان به خیال اینکه کسى فقیر است به او فطره بدهد وبعد بفهمد فقیر 19 ـ 2مسأله 
 نتواد واگر. چنانچه مالى را که به او داده از بین نرفته باشد، باید پس بگیرد وبه مستحق بدهد. نبوده

در صورتى که گیرنده فطره . واگر از بین رفته باشد. بگیرد، باید از مال خودش فطره را بدهد
دانسته، دادن عوض بر او   نمىد عوض آن را بدهد واگر دانسته آنچه را گرفته فطره است، بای مى

  .واجب نیست وانسان باید دوباره فطره را بدهد

شود به او فطره داد، مگر آنکه از گفته او اطمینان   مى ـ اگر کسى بگوید فقیرم، ن2020مسأله 
  .پیداشود یا انسان بداند که قبال فقیر بوده است یا آنکه ثقه باشد

  مسائل متفرقه زکوۀ فطره
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 ـ انسان باید زکوۀ فطره را به قصد قربت یعنى براى انجام فرمان خداوند عالم 2021مسأله 
  .ن فطره نمایددهد، نیت داد بدهد وموقعى که آن را مى

 ـ اگر پیش از ماه رمضان فطره را بدهد صحیح نیست، ولى جایز است که در ماه 2022مسأله 
رمضان فطره را بدهد واگر پیش از رمضان یا در ماه رمضان به فقیر قرض بدهد و بعد از آنکه فطره 

  .بر او واجب شد، طلب خود را بابت فطره حساب کند مانعى ندارد

دهد، باید به جنس دیگر یا خاک  ندم یا چیز دیگرى را که براى فطره مى ـ گ2023مسأله 
است برسد، یا کیلو مخلوط نباشد وچنانچه مخلوط باشد، اگر خالص آن به یک صاع که تقریبا سه 

  .آنچه مخلوط شده بقدرى کم باشد که قابل اعتناء نباشد اشکال ندارد

  .کافى نیست ـ اگر فطره را از چیز معیوب بدهد 2024مسأله 

دهد، الزم نیست همه را از یک جنس بدهد واگر    ـ کسى که فطره چند نفر را مى2025مسأله 
  .مثال فطره بعضى را گندم وفطره بعض دیگر را جو بدهد کافى است

خواند، بهتر است فطره را پیش از نماز عید بدهد ،    ـ کسى که نماز عید فطر مى2026مسأله 
  .اند جائز است تا غروب تأخیر بیندازدد یا نخوولى نماز بخوان

 ـ اگر به نیت فطره مقدارى از مال خود را کنار بگذارد و تا غروب روز عید به 2027مسأله 
  .دهد نیت فطره نماید مستحق ندهد، احتیاط واجب آن است که هر وقت آن را مى

ر هم نگذارد ،  ـ اگر موقعى که دادن زکوۀ فطره واجب است فطره را ندهد وکنا2028مسأله 
  .بعدا باید بدون اینکه نیت اداء وقضاء کند فطره را بدهد

دیگرى را ومال . ش برداردتواند آن را براى خود  ـ اگر فطره را کنار بگذارد، نمى2029مسأله 
  .براى فطره بگذارد

د  ـ اگر انسان مالى داشته باشد که قیمتش از فطره بیشتر است چنانچه فطره را نده2030مسأله 
  ونیت کند که مقدارى از آن مال براى فطره باشد اشکال دارد

 ـ اگر مالى را که براى فطره کنار گذاشته از بین برود، چنانچه دسترس به فقیر 2031مسأله 
داشته ودادن فطره را تأخیر انداخته، باید عوض آن را بدهد واگر دسترس به فقیر نداشته ضامن 

  .نیست

 خودش مستحق پیدا شود، احتیاط واجب آن است که فطره را به  ـ اگر در محل2032مسأله 
  .جاى دیگر نبرد، واگر بجاى دیگر ببرد وتلف شود، باید عوض آن را بدهد

  احکام حج

اند در آنجا بجا  زیارت کردن خانه خدا وانجام اعمالى است که دستور داده:  ـ حج2033مسأله 
اول ـ : شود  ط را دارا باشد، یک مرتبه واجب مىآورده شود ودر تمام عمر بر کسى که این شرای
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مجبور نشود که کار  سوم ـ به واسطه رفتن به حج. دوم ـ آنکه عاقل وآزاد باشد. آنکه بالغ باشد
حرامى را انجام دهد، یا عمل واجبى را که از حج مهمتر است ترک نماید، پس اگر مثال مجبور 

چهارم ـ آنکه مستطیع باشد . شد نباید حج برودباشد از راه غصبى برود و راه دیگرى هم نبا
ومستطیع بودن به چند چیز است، اول ـ آنکه توشه راه ومرکب سوارى یا مالى که بتواند آنهارا تهیه 

دوم ـ سالمت مزاج وتوانایى آن را داشته باشد که بتواند مکه رود وحج را بجا . کند داشته باشد
بسته باشد یا انسان بترسد که در راه جان یا عرض  شد واگر راهسوم در راه مانعى از رفتن نبا. آورد

او از بین برود یا مال او را ببرند، حج بر او واجب نیست ولى اگر از راه دیگرى بتواند برود، اگر 
پنجم ـ . چهارم ـ بقدر بجا آوردن اعمال حج وقت داشته باشد. چه دورتر باشد، باید از آن راه برود

که خرجى آنان بر او واجب است مثل زن وبچه و مخارج کسانى را که مردم مخارج کسانى را 
ششم ـ بعد از برگشتن، کسب یا زراعت، یا . دانند داشته باشد  خرجى دادن به آنها را الزم مى

  .عایدى ملک، یا راه دیگرى براى معاش خود داشته باشد که مجبور نشود به زحمت زندگى کند

شود، وقتى حج بر او واجب است   خانه ملکى رفع احتیاجش نمى ـ کسى که بدون2034مسأله 
  .که پول خانه را هم داشته باشد

تواند مکه برود، اگر بعد از برگشتن از خودش مال نداشته باشد   ـ زنى که مى2035مسأله 
وشوهرش هم مثال فقیر باشد وخرجى او را ندهد، وناچار شود که به سختى زندگى کند، حج بر او 

  .نیستواجب 

حج برو  ـ اگر کسى توشه راه ومرکب سوارى نداشته باشد ودیگرى به او بگوید 2036له مسأ
دهم، در صورتى که اطمینان داشته  من خرج تو وعیاالت تو را در موقعى که در سفر حج هستى مى

  .شود دهد حج بر او واجب مى باشد که خرج او را مى

رود  جى عیاالت کسى را در مدتى که مکه مى ـ اگر خرجى رفتن وبرگشتن وخر2037مسأله 
گردد، به او ببخشند وبا او شرط کنند که حج کند واو قبول نماید، حج بر او واجب مى  وبر مى

زندگى کند نداشته ع برگشتن هم مالى که بتواند با آن شود، اگر چه قرض داشته باشد، ودر موق
  .باشد

رود  ج عیاالت کسى را در مدتى که مکه مى ـ اگر مخارج رفتن وبرگشتن ومخار2038مسأله 
گردد به او بدهند وبگویند حج برو ولى ملک او نکنند، در صورتى که اطمینان داشته باشد  وبر مى

  .شود گیرند، حج بر او واجب مى که از او پس نمى

 ـ اگر مقدارى مال که براى حج کافى است به کسى بدهند وبا او شرط کنند که در 2039مسأله 
  .شود داده بنماید، حج بر او واجب نمىه مکه خدمت کسى که مال را را
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 ـ اگر مقدارى مال به کسى بدهند وحج بر او واجب شود، چنانچه حج نماید، هر 2040مسأله 
  .چند بعدا مالى از خود پیدا کند، دیگر حج بر او واجب نیست

رد که اگر بخواهد از آنجا به  ـ اگر براى تجارت مثال تا جده برود ومالى بدست آو2041مسأله 
تواند، باید حج کند ودر صورتى که حج نماید اگر چه بعدا مالى پیدا کند که بتواند از  مکه رود مى

  .وطن خود به مکه رود، دیگر حج بر او واجب نیست

 اگر انسان اجیر شود که از طرف کس دیگر حج کند، چنانچه خودش نتواند برود 2042 0مسأله 
گرى را از طرف خودش بفرستند، باید از کسى که او را اجیر کرده اجازه بگیرد مگر وبخواهد دی

  .آنکه اجیر شده باشد بعنوان اعم از مباشرت وتسبیب که در این صورت اجازه گرفتن الزم نیست

 ـ اگر کسى مستطیع شود ومکه نرود وفقیر شود، باید اگر چه به زحمت باشد بعدا 2043مسأله 
کند، باید به مکه او را براى حج اجیر ه هیچ قسم نتواند حج برود، چنانچه کسى حج کند واگر ب

رود وحج کسى را که براى او اجیر شده بجا آورد وتا سال بعد در مکه بماند وبراى خود حج 
شود واجرت را نقد بگیرد وکسى که او را اجیر کرده راضى . نماید، ولى اگر ممکن باشد که اجیر

 سال بعد بجا آورده شود، باید سال اول براى خود وسال بعد براى کسى که اجیر شود که حج او در
  .شده حج نماید

 ـ اگر در سال اولى که مستطیع شده، به مکه رود و در وقت معینى که دستور 2044مسأله 
بر او واجب اند به عرفات ومشعر الحرام نرسد، چنانچه در سالهاى بعد مستطیع نباشد، حج  دهدا

  . ولى اگر از سالهاى پیش مستطیع بوده ونرفته، اگر چه به زحمت باشد باید حج کند.نیست

 ـ اگر در سال اولى که مستطیع شده حج نکند وبعد به واسطه پیرى یا مرض 2045مسأله 
وناتوانى نتواند حج نماید ونا امید باشد از اینکه بعدا خودش حج کند، باید دیگرى را از طرف خود 

 اگر در سال اولى که بقدر رفتن حج مال پیدا کرده به واسطه پیرى یامرض یا ناتوانى بفرستد، بلکه
نتواند حج کند ویا ناامید باشد که خودش بتواند حج کند ، واجب است کسى را از طرف خود 

  .بفرستد که حج نماید

او  ـ کسى که از طرف دیگرى براى حج اجیر شده، باید طواف نساء، را از طرف 2046مسأله 
  .شود بجا آورد اگر بجا نیاورد، زن بر آن اجیر حرام مى

 ـ اگر طواف نساء را درست بجا نیاورد یا فراموش کند، چنانچه بعد از چند روز 2047مسأله 
  .استیادش بیاید واز بین راه برگردد وبجا آورد صحیح 

  احکام خرید وفروش چیزهاى که در خرید وفروش مستحب است

رید وفروش واجب است یادگرفتن احکام آن اگر احتمال عدم صحت  ـ در خ2048مسأله 
خواهد خرید وفروش کند، باید   کسى که مى: حضرت صادق علیه السالم فرمودند. معامله را بدهد
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احکام آن را یاد بگیرد واگر پیش از یاد گرفتن احکام آن، خرید وفروش کند، بواسطه معامله هاى 
بین اول ـ آنکه در قیمت جنس : فتد وچهار چیز مستحب استا باطل وشبهه ناک به هالکت مى
سوم ـ چیزى را که . جنس سختگیرى نکنددوم ـ آنکه در قیمت . مشتریهاى مسلمان فرق نگذارد

چهارم ـ کسى که با او معامله کرده، اگر . خرد کمتر بگیرد فروشد زیادتر بدهد وآنچه را مى مى
  .له را بهم بزند، براى بهم زدن معامله حاضر شودپشیمان شود واز او تقاضا کند که معام

اى که کرده صحیح است یا باطل چنانچه حکم معامله را    ـ اگر انسان نداند معامله2049مسأله 
آن را صحیح ند ونداند تواند در مالى که گرفته تصرف نماید، ولى اگر حکم را بدا داند، نمى نمى

  .ه گرفته تصرف نمایدتواند در مالى ک ایجاد کرده یا فاسد مى

 ـ کسى که مال ندارد ومخارجى بر او واجب است مثل خرج زن وبچه باید کسب 2050مسأله 
کند وبراى کارهاى مستحب مانند وسعت دادن به عیاالت ودستگیرى از فقرا، کسب کردن مستحب 

  .است

  معامالت مکروهه

لک فروشى مگر آنکه با آن پول اول ـ م:  ـ عمده معامالت مکروه از این قرار است2051مسأله 
پنجم ـ . پستچهارم ـ معامله با مردمان . سوم ـ کفن فروشى. دوم ـ قصابى.  بخردملک دیگرى

ششم ـ آنکه کار خود را خرید وفروش گندم وجو ومانند اینها . معامله بین اذان صبح واول آفتاب
  .رد، داخل معامله او شودخواهد بخ هفتم ـ آنکه براى خریدن جنسى که دیگرى مى. قرار دهد

  معامالت باطله وحرام

 ـ معامالت باطله ـ عمده اش چند چیز است مثل خرید وفروش بعض اعیان نجسه 2052مسأله 
چیزى که مالیت ندارد ـ وفروش مال غصبى، وخرید وفروش میته، وخوک وشراب، وخرید : ـ مانند

م سه تا است اول ـ معامله چیزى که منافع وتفصیل اینها در مسائل آینده خواهد آمد ومعامالت حرا
سوم ـ . اى که در آن ربا باشد دوم ـ معامله. معمولى آن فقط کار حرام باشد مانند اسباب قمار

فروش جنسى که با چیز دیگر مخلوط است، در صورتى که آن چیز معلوم نباشد وفروشنده هم به 
خلوط کرده است واین عمل را غش خریدار نگوید، مثل فروختن روغنى که آن را با پیه م

از ما نیست کسى که در معامله با مسلمانان غش : فرمودهللا علیه وآله پیغمبر اکرم صلى ا. گویند مى
کند یا به آنان ضرر بزند یا تقلب وحیله نماید وهر که بابرادر مسلمان خود غش کند، خداوند 

  .کند را به خودش واگذار مىبندد واو  برد وراه معاش او را مى  برکت روزى او را مى

 ـ فروختن چیز پاکى که نجس شده وآب کشیدن آن ممکن است اشکال ندارد ، 2053مسأله 
واگر مشترى آن را براى کارى بخواهد که شرطش پاک بودن است مثال خوراکى باشد که مى 

است گفتن خواهد آن را بخورد الزم است فروشنده نجاست آن را به مشترى بگوید، ولى اگر لباس 
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الزم نیست اگر چه مشترى با آن نماز بخواند زیرا که در نماز طهارت ظاهرى بدن ولباس کافى 
  .است

 ـ اگر چیز پاکى مانند روغن ونفت که آب کشیدن آن ممکن نیست نجس شود اگر 2054مسأله 
اید آن را براى کارى بخواهند که شرطش پاک بودن است مثالً روغن را براى خوردن بخواهند ب

بودن نیست مثال رط آن پاک نجاست آن را به مشترى بگویند، واگر براى کارى بخواهند که ش
در هر دو صورت فروش آن . بخواهند نفت نجس را بسوزانند الزم نیست نجس بودن آن را بگویند

  .با فرض وجود شرائط صحت معامله اشکال ندارد

حلله که مشروط به طهارت نیست  ـ خرید وفروش دواهاى نجس اگر منفعت م2055مسأله 
دارد جائز است وصحیح، واال فاسد است، ولى اگر پول را براى ظرف آن یا براى زحمت دوا 

  .فروش بدهند اشکال ندارد

اسالمى مى  که از ممالک غیر  ـ خرید وفروش روغن ودواهاى روان وعطرهایى2056مسأله 
گیرند، چنانچه در شهر   از جان دادن آن مىآورند، اشکال ندارد ولى روغنى را که از حیوان بعد

کند،  کفار از دست کافر بگیرند واز حیوانى باشد که اگر رگ آن را ببرند خون از آن جستن مى
  .باشد  جنس است ومعامله آن باطل مى

 ـ اگر روباه ومانند آن را بغیر دستورى که در شرع معین شده کشته باشند، یا 2057مسأله 
  .رید وفروش پوست آن حرام ومعامله آن باطل استخودش مرده باشد خ

یا از آورند،   ـ خرید وفروش گوشت وپیه وچرمى که از ممالک غیر اسالمى مى2058مسأله 
شود باطل است، ولى اگر انسان بداند که آنها از حیوانى است که به دستور  دست کافر گرفته مى

  .شرع کشته شده، خرید وفروش آنها اشکال ندارد

 ـ خرید وفروش گوشت وپیه وچرمى که از دست مسلمان گرفته شود اشکال 2059ه مسأل
ولى اگر انسان بداند که آن مسلمان آن را از دست کافر گرفته وتحقیق نکرده است که از . ندارد

  .عامله آن باطل استحیوانى است که به دستور شرع کشته شده یا نه، م

معامله آنها باطل است مگر مسکرات مستحدثه  ـ خرید وفورش مسکرات حرام و2060مسأله 
  .که شرب، منفعت مقصوده از آنها نیست وفوائد دیگر دارد

وفروشنده باید پولى را که از خریدار گرفته به او .  ـ فروختن مال غصبى باطل است2061مسأله 
  .برگرداند

 است ولى  ـ اگر خریدار قصدش این باشد که پول جنس را ندهد معامله صحیح2062مسأله 
  .فروشنده خیار فسخ دارد ومى تواند معامله را بهم بزند
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 ـ اگر خریدار بخواهد پول جنس را بعدا از حرام بدهد، معامله صحیح است ولى 2063مسأله 
  .باید مقدارى را که بدهکار است از مال حالل بدهد

ر وساز، حتى  ـ خرید وفروش آالت لهو که منافع آن ممحض در لهو است مثل تا2064مسأله 
  .سازهاى کوچک حرام است

شود استفاده حالل از آن ببرند به قصد این بفروشد که آن را   ـ اگر چیزى را که مى2065مسأله 
نمایند، معامله آن آن شراب تهیه در حرام مصرف کنند مثال انگور را به این قصد بفروشند که از 

  .اشکال ندارد

 نیست وهمچنین خرید وفروش صابون که روى آن  ـ خرید وفروش مجسمه حرام2066مسأله 
  .مجسمه دارد، اگر چه مقصود معامله صابون ومجسمه هر دو هم باشد

واگر .  ـ خریدن چیزى که از قمار، یا دزدى، یا معامله باطل تهیه شده حرام است2067مسأله 
  .باید به صاحب اصلیش بر گرداند. کسى آن را بخرد

مثال بگوید ا معین کند  که با پیه مخلوط است بفروشد، چنانچه آن ر ـ اگر روغنى را2068مسأله 
باشد وپولى که  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 وپیه مال فروشنده است ومشترى مى
بهم بزند ولى اگر آن را معین نکند بلکه یک من روغن بفروشد، بعد خالصى را هم که در آن است 

  .تواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص مطالبه نماید  روغنى که پیه دارد بدهد، مشترى مى

همان فروشند، به زیادتر از   ز جنسى را که با وزن یا پیمانه مى ـ اگر مقدارى ا2069مسأله 
 را به یک من ونیم گندم بفروشد، ربا وحرام است، بلکه اگر یکى جنس بفروشد، مثال یک من گندم

از دو جنس، سالم ودیگرى معیوب، یا جنس یکى خوب وجنس دیگرى بد باشد ، یا با یکدیگر 
دهد بگیرد، باز هم ربا وحرام است،   تفاوت قیمت داشته باشند، چنانچه بیشتر از مقدارى که مى

 آن مس شکسته بگیرد، یا برنج صدرى را بدهد وبیشتر از پس اگر مس درست را بدهد وبیشتر از
طالى نساخته بگیرد، ربا وحرام یا طالى ساخته را بدهد وبیشتر از آن آن برنج گرده بگیرد 

  .باشد مى

فروشد، مثال یک من  گیرد غیر از جنسى باشد که مى   ـ اگر چیزى را که اضافه مى2070مسأله 
ل بفروشد باز هم ربا وحرام است بلکه اگر چیزى زیادتر نگیرد گندم به یک من گندم ویک قران پو

  .باشد بنا بر احتیاط  ولى شرط کند که خریدار عملى براى او انجام دهد ربا وحرام مى

ویک ند، مثال یک من گندم دهد چیزى عالوه ک  ـ اگر کسى که مقدار کمتر را مى2071مسأله 
وهمچنین است اگر از هر دو طرف چیزى . ال ندارددستمال را به یک من ونیم گندم بفروشد، اشک

  .زیاد کنند مثال یک من گندم ویک دستمال را به یک من ونیم گندم ویک دستمال بفروشد
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فروشند، یا چیزى راکه مثل گردو و    ـ اگر چیزى را که مثل پارچه یا متر و ذرع مى2072مسأله 
 بگیرد مثال ده تاتخم مرغ بدهدو یازده تا بگیرد کنند، بفروشد و زیادتر  تخم مرغ با شماره معامله مى

  .اشکال ندارد

فروشند ودر بعضى از   ـ جنسى را که در بعضى از شهرها با وزن، یا پیمانه مى2073مسأله 
کنند، جایز نیست که آن جنس را به زیادتر از آن بفروشند در شهرهایى   شهرها با شماره معامله مى
  .فروشند کنند وجایز است در شهرهایى که با شماره مى  مىکه با پیمانه یا وزن معامله 

گیرد از یک جنس نباشند زیادى    ـ اگر چیزى را که میفروشد وعوضى را که مى2074مسأله 
  .صحیح استرد معامله گرفتن اشکال ندارد، پس اگر یک من برنج بفروشد ودو من گندم بگی

گیرد، از یک چیز عمل آمده  که مىفروشد وعوضى را   ـ اگر جنسى را که مى2075مسأله 
باشند، باید در معامله زیادى نگیرد، پس اگر یک من روغن بفروشد ودر عوض آن یک من ونیم 
پنیر بگیرد، ربا وحرام است، واحتیاط واجب آن است که اگر میوه رسیده را با میوه نارس معامله 

  .کند زیادى نگیرد

شوند، پس اگر یک من گندم بدهد   اب مى ـ جو وگندم در ربا یک جنس حس2076مسأله 
خرمن ده من  من وپنج سیر جو بگیرد، ربا وحرام است ونیز اگر مثال ده من جو بخرد که سر ویک

دهد مثل آن است که زیادى گرفته  گندم بدهد، چون جو را نقد گرفته وبعد از مدتى گندم را مى
  .حرام است

د اشکال ندارد، ونیز پدر وفرزند وزن وشوهر  ـ اگر مسلمان از کافرى ربا بگیر2077مسأله 
  .توانند از یکدیگر ربا بگیرند مى

  شرائط فروشنده وخریدار

دوم ـ آنکه . آنکه بالغ باشنداول ـ :  ـ براى فروشنده وخریدار شش چیز شرط است2078مسأله 
چهارم ـ . دسوم ـ آنکه سفیه نباشند یعنى مال خود را در کارهاى بیهوده مصرف نکنن. عاقل باشند

آنکه قصد خرید وفروش داشته باشند، پس اگر مثال به شوخى بگوید مال خود را فروختم، معامله 
  .باطل است

دهند مالک  ششم ـ آنکه جنس وعوضى را که مى. پنجم آنکه کسى آنها را مجبور نکرده باشد
  .باشند واحکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد

باشد که ا بچه نابالغ باطل است، اما اگر پدر یا جد آن بچه به او اذن داده ب ـ معامله 2079مسأله 
معامله کند معامله صحیح است، وهمچنین اگر طفل وسیله باشد که پول را به فروشنده بدهد 
وجنس را به خریدار برساند، یا جنس را به خریدار بدهد وپول را به فرشنده برساند ، چون واقعا 
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کدیگر معامله کرده اند، معامله صحیح است، ولى باید فروشنده وخریدار یقین داشته دو نفر بالغ با ی
  .رساند باشند، که طفل جنس وپول را به صاحبان آنها مى

پول مال  ـ اگر از بچه نابالغ چیزى بخرد، یا چیزى به او بفروشد چنانچه جنس یا 2080أله مس
 به صاحب آن بدهد، یا از صاحبش رضایت بچه نباشد باید جنس یا پولى را که از او گرفته

اى ندارد، باید چیزى را که از  شناسد وبراى شناختن او هم وسیله بخواهد، واگر صاحب آن را نمى
  .بچه گرفته، از طرف صاحب آن مظالم بدهد، واگر مال خود بچه باشد باید به ولى او بدهد

بین  داده از وجنس، یا پولى که به بچه ـ اگر کسى با بچه نابالغ ممیز معامله کند 2081مسأله 
  .تواند از بچه بعد از بلوغ یا ولى او مطالبه نماید، واگر بچه ممیز نباشد حق مطالبه ندارد برود، مى

 ـ اگر خریدار یا روشنده را به معامله مجبور کنند، چنانچه بعد از معامله راضى 2082مسأله 
  .شود وبگوید راضى هستم، معامله صحیح است

توانند مال طفل را    ـ پدر وجد وپدرى طفل ونیز وصى پدر و وصى جد پدرى مى2083سأله م
  .است بفروشدا که غائب تواند مال دیوانه یا طفل یتیم یا مال کسى ر  بفروشند، مجتهد عادل هم مى

 ـ اگر کسى مالى را غصب کند و بفروشد وبعد از فروش، صاحب مال معامله را 2084مسأله 
وچیزى را که غصب کننده به مشترى داده . اجازه دهد، معامله صحیح استبراى خودش 

ومنفعتهاى آن از موقع معامله، ملک مشترى است وچیزى را که مشترى داده ومنفعتهاى آن، از موقع 
  .اند معامله، ملک کسى است که مال او را غصب کرده

خودش باشد،  ه پول آن، مال ـ اگر کسى مالى را غصب کند وبفروشد، به قصد اینک2085مسأله 
چنانچه صاحب مال معامله را اجازه نکند، معامله باطل است واگر براى خودش یا براى کسى که 

  .مال را غصب کرده اجازه نماید، معامله صحیح است

  شرایط جنس وعوض آن

اول ـ : گیرند چهار شرط دارد  فروشند وچیزى که عوض آن مى   ـ جنسى که مى2086مسأله 
دوم ـ آنکه بتوانند آن را تحویل . قدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره ومانند اینها معلوم باشدآنکه م

فرار کرده یا چیزى ح نیست ولى اگر اسبى را که دهند، بنابر این فروختن اسبى که فرار کرده صحی
له صحیح تواند تحویل دهد ـ مثال با یک فرش ـ بفروشد، اگر چه آن اسب پیدا نشود، معام که مى
سوم ـ خصوصیاتى را که در جنس وعوض هست وبه واسطه آنها میل مردم به معامله فرق . است
چهارم ـ خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را پس اگر مثال منفعت یک . کند، معین نمایند مى

 ساله خانه را بفروشد، صحیح نیست، ولى چنانچه خریدار بجاى پول، منفعت یکساله خود را به او
مشترى گرو است فروختن آن صحیح است واز گرو  که نزد واگذار کند اشکال ندارد، واما مالى

  .شود ومشترى با جهل خیار فسخ دارد واحکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد  خارج نمى
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کنند، در آن شهر انسان باید با   ـ جنسى را که در شهرى با وزن یا پیمانه معامله مى2087مسأله 
کنند، با دیدن   تواند همان جنس را در شهرى که با دیدن معامله مى  وزن یا پیمانه بخرد، ولى مى

  .خریدارى نماید

کرد در شود معامله   مانه هم مىکنند با پی  ـ چیزى را که با وزن خرید وفروش مى2088مسأله 
خواهد ده من گندم  گیرد به اینطور که اگر مثال مى صورتى که معلوم باشد پیمانه چه مقدار مى

  .گیرد ده پیمانه بدهد  اى که یک من گندم مى  بفروشد، با پیمانه

 ـ اگر یکى از شرطهایى که گفته شد در معامله نباشد معامله باطل است ولى اگر 2089مسأله 
  .خریدار وفروشنده راضى باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند، تصرف آنها اشکال ندارد

که نتوانند ت، ولى اگر به طورى خراب شود  چیزى که وقف شده باطل اس ـ معامله2090مسأله 
اى را که مال براى آن وقف شده از آن ببرند، مثال حصیر مسجد به طورى پاره شود که  استفاده

فروش آن اشکال ندارد ودر صورتى که ممکن باشد، باید پول آن را . نتوانند روى آن نماز بخوانند
ى برسانند که به مقصود وقف کننده نزدیکتر باشد، ولى فروش خصوص در همان مسجد به مصرف

  .مسجد به هیچ وجه جایز نیست

اند به طورى اختالف پیدا    ـ هر گاه بین کسانى که مال را براى آنان وقف کرده2091مسأله 
ا توانند آن مال ر شود که اگر مال وقف را نفروشند، گمان آن برود که مال یا جانى تلف شود، مى

  .بفروشند وبه مصرفى که به مقصود وقف کنند ه نزدیکتر است برسانند

اند اشکال ندارد، ولى فائده   ـ خرید وفروش ملکى که آن را به دیگرى اجاره داده2092مسأله 
آن ملک در مدت اجاره مال مستأجر است واگر خریدار نداند که آن ملک را اجاره داده اند، یا به 

د معامله خودش را توان پس از اطالع مى. ه کم است، ملک را خریده باشدگمان اینکه مدت اجار
  .بهم بزند

  صیغه خرید و فروش

مثال اگر فروشنده به فارسى .  ـ در خرید وفروش الزم نیست صیغه عربى بخوانند2093مسأله 
ى این مال را در عوض این پول فروختم ومشترى بگوید قبول کردم معامله صحیح است، ول: بگوید

قصد انشاء داشته باشند یعنى به گفتن این دو جمله مقصودشان خرید . خریدار وفروشنده باید
  .وفروش باشد

خریدار  مالى که از  ـ اگر در موقع معامله صیغه نخوانند، ولى فروشنده در مقابل2094مسأله 
خرید .ندشو گیرد، مال خود را ملک او کند واو بگیرد معامله صحیح است وهر دو مالک مى مى

  وفروش میوه ها
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اى که گل آن ریخته ودانه بسته، پیش از چیدن صحیح است ونیز    ـ فروش میوه2095مسأله 
  .فروختن غوره بر درخت اشکال ندارد

اى را که بر درخت است، پیش از آنکه دانه ببندد وگلش بریزد   ـ جایز است میوه2096مسأله 
  .بفروشند، ولى مکروه است

ولى نباید رمایى را که زرد یا سرخ شده، بر درخت بفروشند اشکال ندارد، ر خ ـ اگ2097مسأله 
عوض آن را خرما بگیرند، اما اگر کسى یک درخت خرما در خانه یا باغ کس دیگر داشته باشد، در 
صورت که مقدار آن را تخمین کنند وصاحب درخت آن را به صاحب خانه یا باغ بفروشد وعوض 

اند نباشد  گیرد کمتر یا زیادتر از مقدارى که تخمین زده چه خرمایى را که مىآن، خرما بگیرد، چنان
  .اشکال ندارد

شوند،  مىرتبه چیده  ـ فروختن خیار وبادنجان وسبزیها ومانند اینها که سالى چند م2098مسأله 
 در صورتى که ظاهر ونمایان شده باشند ومعین کنند که مشترى در سال چند دفعه آنها را بچیند

  .اشکال ندارد

 ـ اگر خوشه گندم وجو را بعد از آنکه دانه بسته، به چیز دیگرى غیر گندم وجو 2099مسأله 
  .بفروشند اشکال ندارد

  نقد ونسیه

توانند جنس    ـ اگر جنسى را نقد بفروشند، خریدار وفروشنده بعد از معامله مى2100مسأله 
اینها به این وتحویل دادن خانه وزمین ومانند بگیرند، وپول را از یکدیگر مطالبه نموده وتحویل 

است که آن را در اختیار خریدار بگذارند که بتواند در آن تصرف کنند، وتحویل دادن فرش ولباس 
ومانند اینها به این است که آن را طورى در اختیار خریدار بگذارند که اگر بخواهد آن را به جاى 

  .دیگر ببرد فروشنده جلو گیرى نکند

 ـ در معامله نسیه باید مدت کامال معلوم باشد، پس اگر جنسى را بفروشد که سر 2101له مسأ
  .خرمن پول آن را بگیرد، چون مدت کامال معین نشده معامله باطل است

 ـ اگر جنسى را نسیه بفروشد، پیش از تمام شدن مدتى که قرار گذاشته اند، نمى 2102مسأله 
به نماید، ولى اگر خریدار بمیرد و از خودش مال داشته باشد، تواند عوض آن را از خریدار مطال

  .تواند پس از تمام شدن مدت، طلبى را که دارد از ورثه او مطالبه نماید فروشنده مى

اند،    ـ اگر جنسى را نسیه بفروشد، بعد از تمام شدن مدتى که قرار گذاشته2103مسأله 
  .مهلت دهد خریدار نتواند بپردازد باید او را  ولى اگرتواند عوض آنر ا از خریدار مطالبه نماید، مى

داند، مقدارى نسیه بدهد وقیمت آن را به او    ـ اگر به کسى که قیمت جنس را نمى2140مسأله 
دانسته بدهد وگرانتر حساب  ولى اگر کسى که قیمت نقدى جنس را مى. نگوید معامله باطل است
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فروشم  دهم تومانى یک ریال از قیمتى که نقد مى  مىکند، مثال بگوید جنسى را که به تو نسیه
  .کنم واو قبول کند اشکال ندارد  گرانتر حساب مى

اگر مثال  و براى گرفتن پول آن مدتى قرار داده،  ـ کسى که جنسى را نسیه فروخته2105مسأله 
  .دبعد از گذشتن نصف مدت، مقدارى از طلب خود راکم کند وبقیه را نقد بگیرد اشکال ندار

  معامله سلف

 ـ معامله سلف آن است که مشترى پول را بدهد که بعد از مدتى جنس را تحویل 2160مسأله 
دهم که مثال بعد از شش ماه فالن جنس رابگیرم وفرشنده بگوید   بگیرد واگر بگوید این پول را مى

 ماه تحویل قبول کردم، ویا فروشنده پول را بگیرد وبگوید فالن جنس را فروختم که بعد از شش
  .بدهم معامله صحیح است

ولى اگر .  ـ اگر پولى را سلف بفروشد وعوض آن را پول بگیرد، معامله باطل است2107مسأله 
  .جنسى را سلف بفروشد وعوض آن را جنس دیگر یا پول بگیرد معامله صحیح است

  شرایط معامله سلف

که قیمت جنس به واسطه آن اول ـ خصوصیاتى را :  ـ معامله سلف شش شرط داد2108مسأله 
کند معین نماید ولى دقت زیاد هم الزم نیست، همین قدر که مردم بگویند خصوصیات آن  فرق مى

دوم ـ پیش از آنکه خریدار وفروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت . معلوم شده کافى است
 وطلب خود را بابت قیمت جنس را به فروشنده بدهد، یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار باشد

حساب کند واو قبول نماید وچنانچه مقدارى از قیمت آن را بدهد، معامله به آن مقدار صحیح 
سوم ـ مدت را کامال معین کنند واگر . تواند معامله همان مقدار را بهم بزند است، ولى فروشنده مى

 معلوم نشده معامله باطل است دهم چون مدت کامال س را تحویل مىمثال بگوید تا اول خرمن جن
وقتى را براى تحویل جنس معین کنند که در آن وقت، جنس بقدرى کمیاب نباشد که ـ چهارم ـ 

پنچم ـ جاى تحویل جنس را معین نمایند ولى اگر از حرفهاى . فروشنده نتواند آن را تحویل دهد
وزن پیمانه آن را معین کنند ششم ـ . آنان جاى آن معلوم باشد، الزم نیست اسم آنجا را ببرند

کنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد، ولى باید مثل   وجنسى را هم که معموال با دیدن معامله مى
  .مردم به آن اهمیت ندهندم گردو وتخم مرغ تفاوت افراد آن بقدرى کم باشد که بعضى از اقسا

  احکام معامله سلف

لف خریده پیش از تمام شدن مدت بفروشد تواند جنسى را که س   ـ انسان نمى2109مسأله 
  .وبعد از تمام شدن مدت، اگر چه آن را تحویل نگرفته باشد، فروختن آن اشکال ندارد
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 ـ در معامله سلف اگر فروشنده جنسى را که قرار داد کرده بدهد، مشترى باید قبول 2110مسأله 
حساب شود، مشترى  از همان جنس آنچه قرار گذاشته بدهد وطورى باشد کهکند، ونیز اگر بهتر از 

  .باید قبول نماید

تر از جنسى باشد که قرار داد کرده ،   دهد، پست  ـ اگر جنسى را که فروشنده مى2111مسأله 
  .تواند قبول نکند  مشترى مى

 ـ اگر فروشنده بجاى جنسى که قرار داد کرده، جنس دیگرى بدهد، در صورتى که 2112مسأله 
  . نداردمشترى راضى شود اشکال

 ـ اگر جنسى را که سلف فروخته در موقعى که باید آن را تحویل دهد نایاب شود 2113مسأله 
تواند صبر کند تا تهیه نماید یا معامله را بهم بزند وچیزى را که  ونتواند آن را تهیه کند، مشترى مى

  .داده پس بگیرد

دتى تحویل دهد وپول آن را هم  ـ اگر جنسى را بفروشد وقرار بگذارد که بعد از م2114مسأله 
  .بعد از مدتى بگیرد، معامله باطل است

  فروش طال ونقره به طال ونقره

 ـ اگر طال را به طال یا نقره را به نقره بفروشد، سکّه دار باشند یا بى سکّه، در 2115مسأله 
  .صورتى که وزن یکى از آنها زیادتر از دیگرى باشد معامله حرام و باطل است

 ـ اگر طال را به نقره، یا نقره را به طال بفروشد معامله صحیح است والزم نیست 2116مسأله 
  .وزن آنها مساوى باشد

 ـ اگر طال یا نقره را به طال، یا نقره بفروشند باید فروشنده وخریدار پیش از آنکه از 2117مسأله 
دار از چیزى را که یکدیگر جدا شوند، جنس وعوض آن را به یکدیگر تحویل دهند واگر هیچ مق

  .اند تحویل ندهند معامله باطل است  قرار گذاشته

 ـ اگر فروشنده یا خریدار تمام چیزى را که قرار گذاشته تحویل دهد ودیگرى 2118مسأله 
مقدراى از آن را تحویل دهد و از یکدیگر جدا شوند، اگر چه معامله به آن مقدار صحیح است ولى 

  .تواند معامله را بهم بزند سیده مىکسى که تمام مال بدست او نر

 اگر خاک نقره معدن را به نقره خالص وخاک طالى معدن را به طالى خالص 2119مسأله 
قره به بفروشند، معامله باطل است مگر در صورت علم به مقدار طال یا نقره ولى فروختن خاک ن

  .طال وخاک طال به نقره اشکال ندارد

  امله را بهم بزندتواند مع  مواردى که انسان مى

گویند وخریدار وفروشنده در یازده صورت   ـ حق بهم زدن معامله را خیار مى2120مسأله 
  :توانند معامله را بهم بزنند مى
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  .گویند مى) خیار مجلس(اول ـ آنکه از مجلس معامله متفرق نشده باشند واین خیار را 

  ).خیار غبن(دوم ـ آنکه مغبون شده باشند 

بهم ر دو یا یکى از آنان بتوانند معامله را مله قرار داد کنند که تا مدت معینى هسوم ـ در معا
  ).خیار شرط(بزنند 

چهارم ـ فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد وطورى کند که قیمت 
  ).خیار تدلیس(مال در نظر مردم زیاد شود 

دهد طور  جام دهد یا شرط کند مالى را که مىپنجم ـ فروشنده یا خریدار شرط کند کارى ان
تواند معامله را بهم بزند   مخصوصى باشد، و به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگرى مى

  ).خیار تخلف شرط(

  ).خیار عیب(ششم ـ در جنس یا عوض آن عیبى باشد 

احب آن به هفتم ـ معلوم شود مقدراى از جنسى را که فروخته ، مال دیگرى است، که اگر ص
. تواند معامله را بهم بزند، یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد معامله راضى نشود، خریدار مى

ونیز اگر معلوم شود مقدارى از چیزى را که خریدار عوض قرار داده، مال دیگرى است وصاحب 
خیار (ریدار بگیرد تواند معامله را بهم بزند یا عوض آن مقدار را از خ  آن راضى نشود، فروشنده مى

  ).شرکت

هشتم ـ فروشنده خصوصیات جنس معینى را که مشترى ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود 
تواند معامله را بهم بزند، ونیز اگر   که در این صورت مشترى مى. طورى که گفته نبوده است

 نبوده است دهد بگوید، بعد معلوم شود طورى که گفته  مشترى خصوصیات عوض معینى را که مى
  ).خیار رؤیت(تواند معامله را بهم بزند  فروشنده مى

نهم ـ مشترى پول جنسى را که نقد خریده تا سه روز ندهد که اگر مشترى شرط نکرده باشد که 
  ).خیار تأخیر. (تواند معامله را بهم بزند  ول را تأخیر بیندازد، فروشنده مىدادن پ

تواند معامله را بهم بزند واگر در عوض حیوانى    روز مىدهم ـ حیوانى را خریده باشد که تا سه
خیار . (تواند معامله را بهم بزند که خریده، حیوان دیگرى داده باشد، فروشنده هم تا سه روز مى

  ).حیوان

یازدهم ـ فروشنده نتواند جنسى راکه فروخته تحویل دهد، مثال اسبى را که فروخته فرار نماید 
واحکام اینها در مسائل ) ذر تسلیمخیار تع. (تواند معامله را بهم بزند  مىکه در این صورت مشترى 

  .آینده گفته خواهد شد

 ـ اگر خریدار قیمت جنس را نداند، یا در موقع معامله غفلت کند وجنس را گرانتر 2121مسأله 
واند ت دهند، مى  از قیمت معمولى آن بخرد، چنانچه بقدرى گران خریده که مردم به آن اهمیت مى
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معامله را بهم بزند ونیز اگر فروشنده قیمت جنس را نداند، یا موقع معامله غفلت کند وجنس را 
تواند   بدهند، مىارزانتر از قیمت آن بفروشد در صورتى که مردم بمقدارى که ارزان فروخته اهمیت 

  .معامله را بهم بزند

فروشند    را به دویست تومان مى ـ در معامله بیع شرط که مثال خانه هزار تومانى2122مسأله 
گذارند که اگر فروشنده سر مدت پول را بدهد بتواند معامله را بهم بزند، معامله صحیح  وقرار مى

  .است

 ـ در معامله بیع شرط اگر چه فروشنده اطمینان داشته باشد که هر گاه سر مدت 2123مسأله 
 است ولى اگر سر مدت پول را ندهد، دهد معامله صحیح پول را ندهد، خریدار ملک را به او مى

را از ورثه او مطالبه تواند ملک  حق ندارد ملک را از خریدار مطالبه کند واگر خریدار بمیرد، نمى
  .نماید

 ـ اگر چاى اعال را با چاى پست مخلوط کند وبه اسم چاى اعال بفروشد مشترى 2124مسأله 
  .تواند معامله را بهم بزند مى

 خریدار بفهمد مالى را که گرفته عیبى دارد مثال حیوانى را بخرد وبفهمد که  ـ اگر2125مسأله 
دانسته، مى تواند  یک چشم آن کور است، چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمى

ومعیوب آن را معین کند وبه تواند فرق قیمت سالم   عامله را بهم بزند، واگر نتواند رد کند مىم
یمت سالم ومعیوب از پولى که به فروشنده داده پس بگیرد، مثال مالى را که به چهار نسبت تفاوت ق

تومان خریده، اگر بفهمد معیوب است، در صورتى که قیمت سالم آن هشت تومان وقیمت معیوب 
تواند یک چهارم  باشد، مى  آن شش تومان باشد، چون فرق قیمت سالم ومعیوب یک چهارم مى

  .ى یک تومان از فروشنده بگیردپولى را که داده یعن

پیش از  ـ اگر فروشنده بفهمد در عوضى که گرفته عیبى هست، چنانچه آن عیب 2126أله مس
تواند معامله را بهم بزند ودر صورت عدم امکان رد   دانسته مى معامله در عوض بوده واو نمى

  .واند بگیردت  تفاوت قیمت سالم ومعیوب را به دستورى که در مسأله پیش گفته شد مى

 ـ اگر بعد از معامله وپیش از تحویل گرفتن مال عیبى در آن پیدا شود، خریدار 2127مسأله 
تواند معامله را بهم بزند ونیز اگر در عوض مال بعد از معامله وپیش از تحویل گرفتن، عیبى  مى

 بگیرند اشکال تواند معامله را بهم بزند، ولى اگر بخواهند تفاوت قیمت  پیدا شود، فروشنده مى
  .دارد

 ـ اگر بعد از معامله عیب مال را بفهمد وفورا معامله رابهم نزند، حق بهم زدن 2128مسأله 
  .رود ومى تواند معامله را بهم بزند معامله از بین نمى
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 ـ هر گاه بعد از خریدن جنس عیب آن را بفهمد، اگر چه فروشنده حاضر نباشد، 2129مسأله 
  .بهم بزندتواند معامله را  مى

بهم تواند معامله را  ـ در چهار صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبى دارد، نمى 2130مسأله 
اول ـ آنکه موقع خریدن، عیب مال را بداند دوم ـ به عیب مال راضى : بزند، یا تفاوت قیمت بگیرد

مت هم دهم وتفاوت قی سوم ـ در وقت معامله بگوید اگر مال عیبى داشته باشد پس نمى. شود
فروشم ولى   چهارم ـ فروشنده در وقت معامله بگوید این مال را با هر عیبى که دارد مى. گیرم نمى

د، فروشم ومعلوم شود عیب دیگرى هم دار اگر عیبى را معین کند وبگوید مال را با این عیب مى
  . بگیردمال را پس دهد، یا تفاوت قیمتتواند براى عیبى که فروشنده معین نکرده  خریدار مى

تواند معامله را بهم بزند    ـ در سه صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبى دارد، نمى2131مسأله 
اول ـ آنکه بعد از معامله در مال تصرف کند به نحوى که : تواند تفاوت قیمت بگیرد ولى مى

از معامله دوم ـ بعد . موجب تغییر مورد معامله بشود مانند دوختن پارچه وبریدن آن وامثال اینها
تحویل گرفتن مال، عد از سوم ـ ب. بفهمد مال عیب دارد وفقط حق بر گرداندن آن را ساقط کند

عیب دیگرى در آن پیدا شود، ولى اگر حیوان معیوبى را بخرد وپیش از گذشتن سه روز عیب 
 فقط تواند آن را پس دهد نیز اگر  دیگرى پیدا کند اگر چه آن را تحویل گرفته باشد، باز هم مى

خریدار تا مدتى حق بهم زدن معامله را داشته باشد ودر آن مدت، مال عیب دیگرى پیدا کند، اگر 
  .تواند معامله را بهم بزند  چه آن را تحویل گرفته باشد، مى

 ـ اگر انسان مالى داشته باشد که خودش آن را ندیده ودیگرى خصوصیات آن را 2132مسأله 
 همان خصوصیات را به مشترى بگوید وآن را بفروشد وبعد از براى او گفته باشد، چنانچه او

  مسائل متفرقه. تواند معامله را بهم بزند فروش بفهمد که بهتر از آن بوده، مى

 ـ اگر فروشنده قیمت خرید جنس را به مشترى بگوید، باید تمام چیزهایى را که 2133مسأله 
 اگر چه به همان قیمت یا به کمتر از آن شود بگوید، به واسطه آنها قیمت مال کم یا زیاد مى

  .بفروشد مثال باید بگوید که نقد خریده است یا نسیه

 ـ اگر انسان جنسى را به کسى بدهد وقیمت آن را معین کند وبگوید این جنس را 2134مسأله 
به این قیمت بفروش وهر چه زیادتر فروختى مال خودت باشد، هر چه زیادتر از آن قیمت بفروشد 

تواند مزد زحمت خود را از صاحب مال بگیرد، ولى اگر  ل صاحب مال است وفروشنده فقط مىما
بگوید این جنس را به این قیمت به تو فروختم واو بگوید قبول کردم یا بقصد فروختن، جنس را 

  .یمت بفروشد مال خود او استبه او بدهد واو هم بقصد خریدن بگیرد هر چه زیادتر از آن ق

 ـ اگر قصاب گوشت نر بفروشد وبجاى آن، گوشت ماده بدهد معصیت کرده است، 2135مسأله 
تواند  فروشم مشترى مى  پس اگر آن گوشت را معین کرده است، وگفته این گوشت نر را مى
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واگر آن را معین نکرده، در صورتى که مشترى به گوشتى که گرفته راضى . معامله را بهم بزند
  .ه او بدهدنشود، قصاب باید گوشت نر ب

اى   خواهم که رنگ آن نرود وبزّاز پارچه اى مى  ـ اگر مشترى به بزاز بگوید پارچه2136مسأله 
  .تواند معامله را بهم بزند به او بفروشد که رنگ آن برود مشترى مى

  . ـ قسم خودن در معامله اگر راست باشد مکروه است واگر دروغ باشد حرام است2137مسأله 

  احکام شرکت

 ـ اگر دو نفر بخواهند باهم شرکت کنند، چنانچه هر کدام مقدارى ازمال خود را با 2138ه مسأل
مال دیگرى به طورى مخلوط کند که از یکدیگر تشخیص داده نشود وبه نظر مردم یک چیز باشد 

خواهند یا  معلوم باشد مى بخوانند، یا کارى کنند که وبه عربى یا به زبان دیگر صیغه شرکت را
  .ر شریک باشند، شرکت آنان صحیح استیکدیگ

گیرند با یکدیگر شرکت کنند، مثل   ـ اگر چند نفر در مزدى که از کار خودشان مى2139مسأله 
  .گذارند هر قدر مزد گرفتند باهم قسمت کنند شرکت آنان صحیح نیست  دالکها که قرار مى

تبار خود جنسى بخرد وقیمت  ـ اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هرکدام با اع2140مسأله 
یکدیگر شریک اند ودر استفاده آن با   خریدهآن را خودش بدهکار شود ولى در جنسى که هر کدام

باشند صحیح نیست، اما اگر هر کدام دیگرى را وکیل کند که جنس را براى او نسیه بخرد بعد هر 
  . صحیح استشریکى جنس را براى خودش وشریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند شرکت

شوند، باید مکلف وعاقل    ـ کسانى که به واسطه عقد شرکت باهم شریک مى2141مسأله 
ونیز باید بتوانند در مال خود تصرف نمایند، پس آدم . باشند، و از روى قصد واختیار شرکت کنند

در مال خود تصرف کند، چون حق ندارد  رهاى بیهوده مصرف مىسفیهى که مال خود را در کا
  .ید، اگر شرکت کند صحیح نیستنما

کند، یا بیشتر از شریک دیگر کار    ـ اگر در عقد شرکت شرط کنند کسى که کار مى2142مسأله 
اند به او بدهند وهمچنین اگر شرط کنند کسى  کند بیشتر منفعت ببرد، باید آنچه را شرط کرده مى

وباید به آنچه .  آنان اشکال نداردکند بیشتر منفعت ببرد، شرکت  کند، یا کمتر کار مى  که کار نمى
  .اند عمل کنند شرط کرده

آن را ـ اگر قرار بگذارند که همه استفاده رایک نفر ببرد، یا تمام ضررر یا بیشتر  2143مسأله 
  .یکى از آنان بدهد شرکت صحیح است

 یک  ـ اگر شرط نکنند که یکى از شریکها بیشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمایه آنان2144مسأله 
برند، واگر سرمایه آنان یک اندازه نباشد ، باید  اندازه باشد منفعت وضرر را به یک اندازه مى

منفعت وضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند، مثال اگر دو نفر شرکت کنند وسرمایه یکى از آنان 
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ر دو یک دیگرى است چه هاز منفعت وضرر دو برابر سهم دو برابر سرمایه دیگرى باشد، سهم او 
  .اندازه کار کنند، یا یکى کمتر کار کند، یا هیچ کار نکند

 ـ اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو باهم خرید وفروش نمایند، یا هر کدام 2145مسأله 
  .به تنهایى معامله کند، یا فقط یکى از آنان معامله کند، باید به قرار داد عمل نمایند

ه کدام یک آنان با سرمایه خرید وفروش نماید هیچ یک آنان  ـ اگر معین نکنند ک2146مسأله 
  .دتواند با آن سرمایه معامله کن  بدون اجازه دیگرى نمى

 ـ شریکى که اختیار سرمایه شرکت با او است باید به قرار داد شرکت عمل کند، 2147مسأله 
را از محل مخصوصى بخرد، اند که نسیه بخرد ـ یا نقد بفروشد، یا جنس  مثال اگر با او قرار گذاشته

واگر با او قرارى نگذاشته باشند، باید به طور معمول معامله کند . باید به همان قرار داد رفتار نماید
ونباید نسیه بخرد، یا نسیه بفروشد، یا مال . وداد وستدى نماید که براى شرکت ضرر نداشته باشد

  .شرکت را در مسافرت همراه خود ببرد

کند، اگر بر خالف قرار دادى که با او  یکى که با سرمایه شرکت معامله مى ـ شر2148مسأله 
اند خرید وفروش کند وخسارتى براى شرکت پیش آید چنانچه شریک دیگر معامله را اجازه  کرده

بکند صحیح است وضامن نیست، واگر اجازه نکند معامله در حصه او باطل است، ونیز اگر با او 
وبر خالف معمول معامله کند چنانچه معامله را شریک دیگر اجازه نکند در قراردادى نکرده باشند 

  .حصه او باطل است

نگهدارى کند اگر زیاده روى ننماید ودر  معامله مى ـ شریکى که با سرمایه شرکت 2149مسأله 
  .سرمایه کوتاهى نکند واتفاقا مقدارى از آن یا تمام آن تلف شود ضامن نیست

کند اگر بگوید سرمایه تلف شده وقسم   که با سرمایه شرکت معامله مى ـ شریکى2150مسأله 
  .بخورد، باید حرف او را قبول کرد

اند برگردند ،  اى که به تصرف در مال یکدیگر داده  ـ اگر تمام شریکها از اجازه2151مسأله 
گردد ، توانند در مال شرکت تصرف کنند، واگر یکى از آنان از اجازه خود بر   هیچ کدام نمى

تواند در مال شرکت  شریکهاى دیگر حق تصرف ندارند، ولى کسى که از اجازه خود برگشته، مى
  .تصرف کند

 ـ هر وقت یکى از شریکها تقاضا کند که سرمایه شرکت را قسمت کنند اگر چه 2152مسأله 
یا مگر آنکه قسمت موجب نقص در مال و . شرکت مدت داشته باشد، باید دیگران قبول نمایند

  .قیمت به مقدار زیادى بشود که در این صورت قبول الزم نیست
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توانند  نمىگر  ـ اگر یکى از شریکها بمیرد، یا دیوانه یا بیهوش شود، شریکهاى دی2153مسأله 
در مال شرکت تصرف کنند، وهمچنین است اگر یکى از آنان سفیه شود یعنى مال خود را در 

  .کارهاى بیهوده مصرف نماید

 ـ اگر شریک، چیزى را نسیه براى خود بخرد، نفع وضررش مال خود اوست ، ولى 2154مسأله 
اگر براى شرکت بخرد وشریک دیگر بگوید به آن معامله راضى هستم نفع وضررش مال هر دوى 

  .آنان است

اى کنند، بعد بفهمند شرکت باطل بوده، چنانچه   ـ اگر با سرمایه شرکت معامله2155مسأله 
دانستند شرکت درست نیست، به تصرف در مال یکدیگر راضى بودند،  که اگر مىطورى باشد 

معامله صحیح است وهر چه از آن معامله پیدا شود، مال همه آنان است، واگر اینطور نباشد، در 
صورتى که کسانى که به تصرف دیگران راضى نبوده اند، بگویند به آن معامله راضى هستیم، معامله 

باشد، ودر هر صورت هر کدام آنان که براى شرکت کارى کرده است، اگر   طل مىصحیح وگر نه با
 معمول از شریکهاى دیگر تواند مزد زحمتهاى خود را به اندازه به قصد مجانى کار نکرده باشد، مى

  .بگیرد

  احکام صلح

 ـ صلح آن است که انسان با دیگرى سازش کند که مقدارى از مال یا منفعت مال 2156مسأله 
خود را ملک او کند، یا از طلب یاحق خود بگذرد که او هم در عوض، مقدارى از مال، یا منفعت 

بلکه اگر بدون آنکه عوض . مال خود را به او واگذار نماید، یا از طلب، یا حقى که دارد بگذرد
د، باز بگیرد مقدارى از مال، یا منفعت مال خود را به کسى واگذار کند، یا از طلب یا حق خود بگذر

  .هم صلح صحیح است

کنند، باید بالغ وعاقل باشند وکسى   ـ دو نفرى که چیزى را به یکدیگر صلح مى2157مسأله 
  .آنها را مجبور نکرده باشد وقصد صلح داشته باشند

 ـ الزم نیست صیغه صلح به عربى خوانده شود، بلکه با هرلفظى که بفهمانند باهم 2158مسأله 
  .صحیح استاند  صلح وسازش کرده

 ـ اگر کسى گوسفندهاى خود را به چوپان بدهد که مثال یکسال نگهدارى کند و از 2159مسأله 
زحمتهاى چوپان قدارى روغن بدهد، چنانچه شیر گوسفند را در مقابل شیر آن استفاده نماید وم

شیر آن وآن روغن صلح کند صحیح است ونیز اگر گوسفند را یکساله به چوپان اباحه نماید که از 
  .استفاده کند ودر عوض، مقدارى روغن بدهد اشکال ندارد

 ـ اگر کسى بخواهد طلب یا حق خود را به دیگرى صلح کند در صورتى صحیح 2160مسأله 
  .است که او قبول نماید ولى اگر بخواهد از طلب یا حق خود بگذرد قبول کردن او الزم نیست
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طلب خود ا بداند وطلبکار او نداند، چنانچه طلبکار مقدار بدهى خود ر ـ اگر انسان 2161مسأله 
را به کمتر از مقدارى که هست صلح کند، مثال پنجاه تومان طلبکار باشد وطلب خود را به ده تومان 
صلح نماید، زیادى براى بدهکار حالل نیست، مگر آنکه مقدار بدهى خود را به او بگوید و او را 

  .کرد دانست، باز هم به آن مقدار صلح مى  دار طلب خود را مىراضى کند یا طورى باشد که اگر مق

 ـ اگر بخواهند دو چیزى را که از یک جنسند و وزن آنها معلوم است به یکدیگر 2162مسأله 
صلح کنند، باید وزن یکى بیشتر از دیگرى نباشد، و اگر وزن آنها معلوم نباشد، اگر چه احتمال 

  .است صلح خالى از اشکال نیستدهند که وزن یکى بیشتر از دیگرى 

 ـ اگر دو نفر از یک نفر طلبکار باشند، یا دو نفر از دو نفر دیگر طلبکار باشند 2163مسأله 
وبخواهند طلبهاى خود را به یکدیگر صلح کنند، چنانچه طلب آنان از یک جنس و وزن آنها یکى 

چنین است اگر جنس است، وهمباشد مثال هر دو ده من گندم طلبکار باشند، مصالحه آنان صحیح 
گندم طلبکار باشد، ولى اگر طلب طلب آنان یکى نباشد مثال یکى ده من برنج ودیگرى دوازده من 

کنند، در صورتى که  آنان از یک جنس وچیزى باشد که معموال با وزن یا پیمانه آن را معامله مى
  .وزن یا پیمانه آنها مساوى نباشد، مصالحه آنان اشکال دارد

 ـ اگر از کسى طلبى دارد که باید بعد از مدتى بگیرد، چنانچه طلب خود را 2164أله مس
بمقدارکمترى صلح کند و مقصودش این باشد که از مقدارى از طلب خود گذشت کند وبقیه را نقد 

  .بگیرد اشکال ندارد

ح را بهم توانند صل   ـ اگر دو نفر چیزى را با هم صلح کنند، با رضایت یکدیگر مى2165مسأله 
و نیز اگر در ضمن معامله براى هر دو، یا یکى از آنان حق بهم زدن معامله را قرار داده . بزنند

  .تواند صلح را بهم بزند باشند، کسى که آن حق را دارد مى

توانند معامله را   اند مى   ـ تا وقتى خریدار وفروشنده از مجلس معامله متفرق نشده2166مسأله 
وهمچنین اگر . دارد، تا سه روز حق بهم زدن معامله را اگر مشترى حیوانى را بخردو نیز . بهم بزنند

تواند معامله  پول جنسى را که نقد خریده تا سه روز ندهد وجنس را تحویل نگیرد، فروشنده، مى
کند در این سه صورت حق بهم زدن صلح را ندارد و   را بهم بزند، ولى کسى که مالى را صلح مى

  .تواند بهم بزند   دیگر که در احکام خرید وفروش گفته شد صلح را مىدر هشت صورت

ولى . تواند صلح را بهم بزند  ـ اگر چیزى را که به صلح گرفته معیوب باشد، مى2167مسأله 
  .هد تفاوت قیمت صحیح ومعیوب را بگیرد اشکال دارداگر بخوا

 شرط کند که اگر بعد از مرگ  ـ هر گاه مال خود را به کسى صلح نماید و با او2168مسأله 
وارثى نداشتم باید چیزى را که به تو صلح کردم وقف کنى واو هم این شرط را قبول کند، باید به 

  .شرط عمل نماید
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  احکام اجاره

کند باید، مکلف وعاقل باشند، وبه   ـ اجاره دهنده وکسى که چیزى را اجاره مى2169مسأله 
پس سفیهى که مال د حق تصرف داشته باشند، اید در مال خواختیار خودشان اجاره دهند، ونیز ب

کند، چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید اگر چیزى را  خود را در کارهاى بیهوده مصرف مى
  .اجاره کند، یا اجاره دهد صحیح نیست

  .تواند از طرف دیگرى وکیل شود و مال او را اجاره دهد   ـ انسان مى2170مسأله 

 اگر ولى، یا قیم بچه مال او را اجاره دهد، یا خود او را اجیر دیگرى نماید اشکال  ـ2171مسأله 
بچه بالغ شد، ر دهد ، بعد از آنکه واگر مدتى از زمان بالغ شدن او را جزء مدت اجاره قرا. ندارد
  .تواند بقیه اجاره را بهم بزند یعنى اجازه ندهد و در این صورت اجاره صحیح نیست مى

و کسى که . شود اجیر کرد   ـ بچه صغیرى را که ولى ندارد، بدون اجازه مجتهد نمى2172مسأله 
  تواند از مؤمن که عادل باشد، اجازه بگیرد و او را اجیر نماید،  به مجتهد دسترسى ندارد، مى

ه کسى بلکه اگر مالک ب.  ـ اجاره دهنده و مستأجر الزم نیست صیغه عربى بخوانند2173مسأله 
ونیز اگر حرفى . خود را به تو اجاره دادم و او بگوید قبول کردم، اجاره صحیح استبگوید، ملک 

نزنند ومالک به قصد اینکه ملک را اجاره دهد، آن را به مستأجر واگذار کند و او هم به قصد اجاره 
  .باشد  کردن بگیرد اجاره صحیح مى

عملى اجیر شود، همین که  ـ اگر انسان بدون صیغه خواندن بخواهد براى انجام 2174مسأله 
  .مشغول آن عمل شد اجاره صحیح است

داده، یا جاره تواند حرف بزند، اگر به اشاره بفهماند که ملک را ا  ـ کسى که نمى2175مسأله 
  .اجاره کرده صحیح است

 ـ اگر خانه یا دکان یا اطاق یا آسیاب یا کشتى را اجاره کند وصاحب ملک با او 2176مسأله 
و . تواند آن را به دیگرى اجاره دهد  فقط خود او از آن استفاده نماید، مستأجر نمىشرط کند که

ولى اگر بخواهد به زیادتر از مقدارى که . تواند آن را به دیگرى اجاره دهد  اگر شرط نکند مى
  .اجاره کرده آن را اجاره دهد باید در آن، کارى مانند تعمیر وسفید کارى انجام داده باشد

شود او را به   ـ اگر اجیر با انسان شرط کند که فقط براى خود انسان کار کند، نمى2177مسأله 
دیگرى اجاره داد واگر شرط نکند، چنانچه آن را به چیزى که اجرت او قرار داده اجاره دهد، باید 

  .زیادتر نگیرد، بلکه اگر به چیز دیگرى هم اجاره دهد باید زیادتر نگیرد

 خانه ودکان واطاق وآسیاب وکشتى واجیر، چیز دیگر مثال زمین را اجاره  ـ اگر غیر2178مسأله 
کند ومالک با او شرط نکند که فقط خودش از آن استفاده نماید، اگر چه بیشتر از مقدارى که اجاره 

  .کرده آن را اجاره دهد اشکال ندارد
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د و از نصف آن خودش  ـ اگر خانه یا دکانى را مثال یکساله به صد تومان اجاره کن2179مسأله 
تواند نصف دیگر آن را به صد تومان اجاره دهد ولى اگر بخواهد نصف آن را به  استفاده نماید، مى

زیادتر از مقدارى که اجاره کرده مثال به صد و بیست تومان اجاره دهد، باید در آن، کارى مانند 
  .تعمیر انجام داده باشد

  دهند شرایط مالى که آن را اجاره مى

پس اگر . اول ـ آنکه معین باشد: دهند چند شرط دارد  ـ مالى را که اجاره مى2180أله مس
بگوید یکى از خانه هاى خود را که اختالف در صفات دارند اجاره دادم درست نیست ولى اگر در 
صفات متساوى باشند وقصد یکى معین واقعى نماید یا به نحو کلى در معین معامله کند اجاره 

دهد طورى خصوصیات آن را    دوم ـ مستأجر آن را ببیند، یا کسى که آن را اجاره مى.درست است
جاره دادن اسبى که فرار سوم ـ تحویل دادن آن ممکن باشد ، پس ا. بگوید که کامال معلوم باشد

بین نرود، پس اجاره دادن نان ومیوه چهارم ـ آن مال به واسطه استفاده کردن از . کرده باطل است
اند ممکن  پنجم ـ استفاده اى که مال را براى آن، اجاره داده. یهاى دیگر صحیح نیستوخوردن

باشد، پس اجاره دادن زمین براى زراعت، در صورتى که آب باران کفایت آن را نکند و از آب نهر 
دهد مال خود او باشد واگر مال  ششم ـ چیزى را که اجاره مى. هم مشروب نشود، صحیح نیست

  .ش رضایت دهدا اجاره دهد، در صورتى صحیح است که صاحبکسى دیگر ر

بلى بعنوان .  ـ اجاره دادن درخت براى آنکه از میوه اش استفاده کنند اشکال دارد2181مسأله 
  .اباحه به عوض صحیح است

تواند براى آنکه از شیرش استفاده کنند اجیر شود و چنانچه بعنوان اباحه   ـ زن مى2182مسأله 
شد خالى از هرگونه اشکال است، والزم نیست از شوهر خود اجازه بگیرد، ولى اگر به به عوض با

  .تواند اجیر شود بنا بر احتیاط  واسطه شیر دادن، حق شوهر از بین برود بدون اجازه او نمى

  دهند اى که مال را براى آن اجاره مى شرایط استفاده

اول ـ آنکه حالل : دهند سه شرط دارد  مىاى که مال را براى آن اجاره  ـ استفاده2183مسأله 
باشد، بنابر این اجاره دادن دکان براى شراب فروشى، یا نگهدارى شراب وکرایه دادن حیوان براى 

اى   دهند چند فائده دارد، باید فایده دوم ـ اگر چیزى را که اجاره مى. حمل ونقل شراب باطل است
برد   دهد و بار مى رى مىمثال اگر حیوانى را که سوارا که مستأجر باید از آن ببرد معین نمایند 

برى آن، مال مستأجر است یا همه اجاره دهند، باید در موقع اجاره معین کنند که سوارى یا بار 
سوم ـ مدت استفاده را معین نمایند و اگر مدت معلوم نباشد ولى عمل را معین کنند . فائده هاى آن

  .اس معینى را به طور مخصوصى بدوزد کافى استمثال با خیاط قرار بگذارند که لب
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 ـ اگر ابتداى مدت اجاره را معین نکنند، ابتداى آن بعد از خواندن صیغه اجاره 2184مسأله 
  .است

خواندن اى را مثال یکساله اجاره دهند و ابتداى آن را یک ماه بعد از  انه ـ اگر خ2185مسأله 
خوانند خانه در اجاره دیگرى   موقعى که صیغه مىصیغه قرار دهند اجاره صحیح است، اگر چه 

  .باشد

 ـ اگر مدت اجاره را معلوم نکند و بگوید تا هر وقت در خانه نشستى اجاره آن، 2186مسأله 
  .ماهى ده تومان است اجاره صحیح نیست

 ـ اگر به مستأجر بگوید خانه را ماهى ده تومان به تو اجاره دادم اجاره باطل است، 2187مسأله 
بنشینى اجاره آن ماهى ا یکماهه به ده تومان اجاره دادم و بعد از آن هم هر قدر واگر بگوید خانه ر

  .ده تومان است، اجاره ماه اول صحیح است

کنند ومعلوم نیست چقدر در آن   اى را که غریب و زاوار در آن منزل مى  ـ خانه2188مسأله 
مان بدهند و صاحب خانه راضى شود استفاده از آن مى مانند، اگر قرار بگذارند که مثال شبى یک تو

نامند، وچنانچه در حین معامله بنا بگذارند تا  خانه اشکال ندارد، واین معامله را اباحه به عوض مى
  .بیرون کندتواند آنان را از خانه  د بماند، نمىهر وقت آن استفاده کننده بخواه

  مسائل متفرقه اجاره

دهد باید معلوم باشد پس اگر از چیزهایى  مستأجر بابت اجاره مى ـ مالى را که 2189مسأله 
کنند، باید وزن آن معلوم باشد واگر از چیزهایى که مثل تخم  است که مثل گندم با وزن معامله مى

کنند باید شماره آن معین باشد واگر مثل اسب وگوسفند است، باید اجاره  مرغ با شماره معامله مى
  .یا مستأجر خصوصیات آن را به او بگویددهنده آن را ببیند، 

 ـ اگر زمینى را براى زراعت جو، یاگندم اجاره دهد ومال االجاره را جو، یا گندم 2190مسأله 
  .همان زمین قرار دهد اجاره صحیح نیست

 ـ کسى که چیزى را اجاره داده، تا آن چیز را تحویل ندهد، حق ندارد اجاره آن را 2191مسأله 
  . و نیز اگر براى انجام عملى اجیر شده باشد پیش از انجام عمل حق مطالبه اجرت نداردمطالبه کند،

نگیرد، یا دهد، اگر چه مستأجر تحویل  ـ هر گاه چیزى را که اجاره داده تحویل 2192مسأله 
  .تحویل بگیرد و تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نکند، باید مال االجاره آن را بدهد

اگر انسان اجیر شود که در روز معینى کارى را انجام دهد و در آن روز براى  ـ 2193مسأله 
انجام آن کار حاضر شود، کسى که او را اجیر کرده اگر چه آن کار را به او مراجعه نکند، باید 
اجرت او را بدهد، مثال اگر خیاطى را در روز معینى براى دوختن لباسى اجیر نماید وخیاط در آن 
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اجرتش را بدهد چه خیاط بیکار  باشد، اگر چه پارچه را به او ندهد که بدوزد، باید ارروز آماده ک
  .باشد، چه براى خودش یا دیگرى کار کند

 ـ اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، مستأجر باید 2194مسأله 
اى را یک ساله به صد تومان  ر خانهمال االجاره را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد، مثال اگ

اجاره کند بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجاره آن خانه معموال پنچاه تومان است، باید پنجاه 
و نیز اگر بعد از گذشتن . تومان را بپردازدومان است، باید دویست تومان را بدهد واگر دویست ت

ل بوده، باید اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مقدارى از مدت اجاره معلوم شود که اجاره باط
  .صاحب ملک بدهد

 ـ اگر چیزى را که اجاره کرده از بین برود، چنانچه در نگهدارى آن کوتاهى نکرده 2195مسأله 
را که به خیاط  و در استفاده بردن از آن هم زیاده روى ننموده ضامن نیست، و نیز اگر مثال پارچه

در صورتى که خیاط زیاده روى نکرده و در نگهدارى آن هم کوتاهى نکرده باشد، داده از بین برود، 
  .نباید عوض آن را بدهد

 ـ هر گاه صنعتگر چیزى را که گرفته ضایع کند، ضامن است در صورتى که تجاوز 2196مسأله 
  .از حد مأذون فیه نموده واال ضامن نیست

را حرام کند چه مزد گرفته باشد، چه مجانى  ـ اگر قصاب سر حیوانى را ببرد وآن 2197مسأله 
  .سر بریده باشد، باید قیمت آن را به صاحبش بدهد

 ـ اگر حیوانى را اجاره کند و معین نماید که چقدر بار بر آن بگذارد، چنانچه بیشتر 2198مسأله 
 معین از آن مقدار بار کند وآن حیوان بمیرد یا معیوب شود ضامن است، و نیز اگر مقدار بار را

  .باشد نکرده باشند وبیشتر از معمول بار کند وحیوان تلف شود یا معیوب گردد ضامن مى

 ـ اگر حیوانى را براى بردن بار شکستنى اجاره دهد، چنانچه آن حیوان بلغزد ، یازم 2199مسأله 
 ولى اگر صاحب حیوان به واسطه زدن ومانند آن. کند و بار را بشکند، صاحب حیوان ضامن نیست

  .را بشکند ضامن استکارى کند که حیوان زمین بخورد و بار 

اى را ختنه کند وضررى به آن بچه برسد، یا بمیرد چنانچه بیشتر   ـ اگر کسى بچه2200مسأله 
  .از معمول بریده باشد ضامن است

 ـ اگر دکتر بدست خود به مریض دوا بدهد، یا درد ودواى مریض را به او بگوید 2201مسأله 
 دوا بخورد، چنانچه در معالجه خطا کند و به مریض ضررى برسد یا بمیرد، دکتر ضامن ومریض

به است بلکه اگر فقط بگوید فالن دوا براى فالن مرض فایده دارد و به واسطه خوردن دوا ضررى 
  .مریض برسد، یا بمیرد دکتر ضامن است
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رى به مریض برسد ضامن  ـ هر گاه دکتر به مریض یا ولى او بگوید که اگر ضر2202مسأله 
نباشد در صورتى که دقت واحتیاط خود را بکند و به مریض ضررى برسد یا بمیرد، دکتر ضامن 

  .نیست

توانند معامله را   ـ مستأجر و کسى که چیزى را اجاره داده، با رضایت یکدیگر مى2203مسأله 
ه  حق بهم زدن معامله را داشتبهم بزنند، و نیز اگر در اجاره شرط کنند که هر دو یا یکى از آنان

  .توانند مطابق قرار داد، اجاره را بهم بزنند  باشند، مى

 ـ اگر اجاره دهنده یا مستأجر بفهمد که مغبون شده است، چنانچه در موقع خواندن 2204مسأله 
تواند اجاره را بهم بزند، ولى اگر در صیغه اجاره شرط کنند  صیغه ملتفت نباشد که مغبون است مى

  .توانند اجاره را بهم بزنند  ه اگر مغبون هم باشند حق بهم زدن معامله را نداشته باشند، نمىک

 ـ اگر چیزى را اجاره دهد و پیش از آنکه تحویل دهد کسى آن را غصب نماید 2205مسأله 
تواند اجاره را بهم بزند  چنانچه منع غاصب متوجه موجر باشد ونگذارد او تسلیم نماید مستأجر مى

چیزى را که به اجاره دهنده داده پس بگیرد، وچنانچه منع متوجه مستأجر باشد نمى تواند اجاره را و
گیرد، پس  بهم بزند ولى اجاره مدتى را که در تصرف غصب کننده بوده به میزان معمول از او مى

مولى ده اگر حیوانى را یکماهه به ده تومان اجاره نماید وکسى آن را ده روز غصب کند واجاره مع
  .تومان را از غصب کننده بگیردتواند پانزده   روز آن پانزده تومان باشد، مى

 ـ اگر چیزى را که اجاره کرده تحویل بگیرد، وبعد دیگرى آن را غصب کند، 2206مسأله 
تواند اجاره را بهم بزند وفقط حق دارد کرایه آن چیز را به مقدار معمول از غصب کننده  نمى
  .بگیرد

 ـ اگر پیش از آنکه مدت اجاره تمام شود، ملک را به مستأجر بفروشد، اجاره بهم 2207مسأله 
وهمچنین است اگر آن را به دیگرى . ومستأجر باید مال االجاره را به فروشنده بدهد. خورد نمى

  .بفروشد

 ـ اگر پیش از ابتداى مدت اجاره، ملک به طورى خراب شود که هیچ قابل استفاده 2208مسأله 
شود، وپولى که مستأجر به   اجاره باطل مى. اند نباشد اى که شرط کرده  اشد، یا قابل استفادهنب

صاحب ملک داده باید به او برگردانده شود، بلکه اگر طورى باشد که بتواند استفاده مختصرى هم 
  .تواند اجاره را بهم بزند از آن ببرد، مى

گذشتن مقدارى از مدت اجاره به طورى خراب  ـ اگر ملکى را اجاره کند و بعد از 2209مسأله 
مدتى که اند نباشد، اجاره  اى که شرط کرده ود که هیچ قابل استفاده نباشد، یا قابل استفادهش

تواند اجاره مدت باقیمانده  شود واگر استفاده مختصرى هم بتواند از آن ببرد، مى باقیمانده باطل مى
  .را بهم بزند
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 را که مثال دو اطاق دارد اجاره دهد ویک اطاق آن خراب شود، اى  ـ اگر خانه2210مسأله 
شود و مستأجر هم  چنانچه فورا آن را بسازد وهیچ مقدار از استفاده آن از بین نرود اجاره باطل نمى

مقدارى از استفاده مستأجر ن آن بقدرى طول بکشد که تواند اجاره را بهم بزند، ولى اگر ساخت نمى
  .تواند اجاره باقیمانده را بهم بزند شود و مستأجر مى  به آن مقدار باطل مىاز بین برود، اجاره

شود، ولى اگر خانه مال اجاره    ـ اگر اجاره دهنده یا مستأجر بمیرد اجاره باطل نمى2211مسأله 
دهنده نباشد مثال دیگرى وصیت کرده باشد که تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد چنانچه 

  .اره باطل است اجاره دهد وپیش از تمام شدن مدت اجاره بمیرد از وقتى که مرده ، اجآن خانه را

 ـ اگر صاحب کار بنّا را وکیل کند که براى او عمله بگیرد چنانچه بنّا کمتر از 2212مسأله 
گیرد به عمله بدهد، زیادى آن بر او حرام است وباید آن را به  مقدارى که از صاحب کار مى

دهد، ولى اگر اجیر شود که ساختمان را تمام کند وبراى خود اختیار بگذارد که صاحب کار ب
خودش بسازد، یا به دیگرى بدهد در صورتى که کمتر از مقدارى که اجیر شده به دیگرى بدهد، 

  .باشد  زیادى آن براى او حالل مى

دیگر انچه با رنگ  ـ اگر رنگرز قرار بگذارد که مثال پارچه را با نیل رنگ کند، چن2213أله مس
  .رنگ نماید حق ندارد چیزى بگیرد

  احکام جعاله

دهند    ـ جعاله آن است که انسان قرار بگذارد در مقابل کارى که براى او انجام مى2214مسأله 
دهم، وبه کسى که  مال معینى بدهد، مثال بگوید هر کس گمشده مرا پیدا کند، ده تومان به او مى

گویند، وفرق بین جعاله   دهد عامل مى  عل، و به کسى که کار را انجام مىگذارد جا  این قرار را مى
واینکه کسى را براى کارى اجیر کنند، این است که در اجاره بعد از خواندن صیغه، اجیر باید عمل 

ولى در جعاله عامل . شود  را انجام دهد وکسى هم که او را اجیر کرده اجرت را به او بدهکار مى
  .شود   عمل نشود وتا عمل را انجام ندهد، جاعل بدهکار نمىتواند مشغول مى

 ـ جاعل باید، بالغ، وعاقل باشد، واز روى قصد واختیار قرار داد کند وشرعا بتواند 2215مسأله 
کارهاى بیهوده مصرف د را در در مال خود تصرف نماید، بنا بر این جعاله آدم سفیهى که مال خو

  .کند صحیح نیست مى

گوید براى او انجام دهند، باید حرام نباشد، پس اگر   ـ کارى را که جاعل مى2216مسأله 
  .دهم، جعاله صحیح نیست  بگوید هرکس شراب بخورد، ده تومان به او مى

گذارد بدهد معین کند مثال بگوید هر کس اسب مرا پیدا    ـ اگر مالى را که قرار مى2217مسأله 
است وزن و وصفى که تفاوت آن موجب تفاوت مالیت است دهم، الزم   کند، این گندم را به او مى
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مرا پیدا کند ده من گندم به ر مال را معین نکند مثال بگوید کسى که اسب تعیین کند، وهمچنین اگ
  .دهم، باید خصوصیات آن را کامال معین نماید او مى

ه مرا پیدا کند  ـ اگر جاعل مزد معینى براى کار قرار ندهد، مثال بگوید هر کس بچ2218مسأله 
دهم ومقدار آن را معین نکند، جعاله باطل است، ولى چنانچه کسى آن عمل را انجام  پولى به او مى

  .دهد، باید مزد او را به مقدارى که کار او در نظر مردم ارزش دارد بدهد

قصد اینکه ر را انجام داده باشد، یا بعد از قرارداد به  ـ اگر عامل پیش از قرار داد، کا2219مسأله 
  .پول نگیرد انجام دهد، حقى به مزد ندارد

  .توانند جعاله را بهم بزنند جاعل وعامل مى.  ـ پیش از آنکه عامل شروع به کار کند2220مسأله 

 ـ بعد از آنکه عامل شروع بکار کرد، اگر جاعل بخواهد جعاله را بهم بزند اشکال 2221مسأله 
  .مل را داردبلى عامل استحقاق اجرت مثل ع. ندارد

ضرر کردن عمل اسباب تواند عمل را ناتمام بگذارد، ولى اگر تمام ن  ـ عامل مى2222مسأله 
مثال اگر بگوید هر کس چشم مرا عمل کند فالن مقدار به او . جاعل شود، باید آن را تمام نماید

، چشم دهم ودکتر جراح شروع به عمل کند، چنانچه طورى باشد که اگر عمل را تمام نکند مى
  .شود، باید آن را تمام نماید ودر صورتى که ناتمام بگذارد، حقى به جاعل ندارد معیوب مى

 ـ اگر عامل کار را ناتمام بگذارد، چنانچه آن کار مثل پیدا اسب است که تا تمام 2223مسأله 
 مزد جاعلتواند چیزى مطالبه کند، وهمچنین است اگر   عامل نمىنشود، براى جاعل فائده ندارد،

. دهم را براى تمام کردن عمل قرار بگذارد مثال بگوید هر کس لباس مرا بدوزد ده تومان به او مى
ولى اگر مقصودش این باشد که هر مقدار از عمل که انجام گیرد، براى آن مقدار مزد بدهد، جاعل 

ور مصالحه باید مزد مقدارى را که انجام شده به عامل بدهد، اگر چه احتیاط این است که به ط
  .یکدیگر را راضى نمایند

  احکام مزارعه

اختیار او  است که مالک با زارع به این قسم معامله کند که زمین را در  ـ مزارعه آن2224مسأله 
  .بگذارد، تا زراعت کند ومقدارى از حاصل آن را به مالک بدهد

گوید زمین را به تو اول ـ آنکه صاحب زمین به زارع ب:  ـ مزارعه چند شرط دارد2225مسأله 
واگذار کردم و زارع هم بگوید قبول کردم، یا بدون اینکه حرفى بزنند مالک، زمینى را واگذار کند و 

دوم ـ صاحب زمین و زارع هر دو مکلف وعاقل باشند و با قصد واختیار خود . زارع قبول نماید
سوم ـ مالک . مصرف نکنندیهوده فیه نباشند یعنى مال خود را در کارهاى بمزارعه را انجام دهند وس

رسد، مال یکى  و زارع از تمام حاصل زمین ببرند پس اگر مثال شرط کنند که آنچه اول یا آخر مى
چهارم ـ سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل ومانند اینها باشد پس . از آنان باشد مزارعه باطل است
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پنجم ـ . ه من بده صحیح نیستخواهى ب اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن وهر چه مى
مدتى را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند و باید مدت به قدرى باشد که در آن مدت 

ششم ـ زمین قابل زراعت باشد، ولى اگر زراعت در آن ممکن . ت آمدن حاصل ممکن باشدبدس
هفتم ـ اگر منظور هر . تنباشد، اما بتوانند کارى کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح اس

کدام آنان زراعت مخصوصى است، چیزى را که زارع باید بکارد معین کنند ولى اگر زراعت معینى 
. را در نظر ندارند یا زراعتى را که هر دو در نظر دارند معلوم است، الزم نیست آن را معین نمایند

اگر به  دارند، دارد وباهم تفاوتهشتم ـ مالک، زمینى را معین کند، پس کسى که چند قطعه زمین 
نهم ـ خرجى . زارع بگوید در یکى از این زمینها زراعت کن وآن را معین نکند مزارعه باطل است

را که هر کدام آنان باید بکنند معین نمایند، ولى اگر خرجى را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، 
  .الزم نیست آن را معین نمایند

مالک با زارع قرار بگذارد که مقدار از حاصل براى او باشد وبقیه را بین  ـ اگر 2226مسأله 
زارعه ماند م  خودشان قسمت کنند، چنانچه بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار چیزى باقى مى

  .صحیح است

 ـ اگر مدت مزراعه تمام شود وحاصل بدست نیاید، چنانچه مالک راضى شود که با 2227مسأله 
ن اجاره زراعت در زمین او بماند و زارع هم راضى شد مانعى ندارد، واگر مالک راضى اجاره یا بدو
تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند واگر براى چیدن زراعت ضررى به زارع   نشود، مى

برسد الزم نیست عوض آن را به او بدهد، ولى زارع اگر چه راضى شود که به مالک چیزى بدهد، 
مگر در صورتى که بقاء زرع موجب ضرر . مالک را مجبور کند که زراعت در زمین بماندتواند  نمى

مالک نشود وچیدن آن موجب ضرر زارع شود وحاصل بدست نیامدن از ناحیه تأخیر زارع ویا 
تواند مجبور کند مالک را به بقاء زرع و اجرت المثل  اهمال او نباشد در خصوص این صورت مى

  .دهدزمین را هم باید ب

 ـ اگر به واسطه پیش آمدى زراعت در زمین ممکن نباشد مثال آب از زمین قطع 2228مسأله 
خورد، واگر بدون عذر زراعت نکند، چنانچه زمین در تصرف او بوده ومالک  شود، مزارعه بهم مى

  .در آن تصرفى نداشته است، باید اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالک بدهد

توانند مزارعه   اگر مالک و زارع صیغه خوانده باشند، بدون رضایت یکدیگر نمى ـ2229مسأله 
را بهم بزنند ونیز اگر مالک به قصد مزارعه زمین را به کسى واگذار کند، بعد از آنکه او مشغول 
عمل شد یا قبل از شروع در عمل در صورتى که معامله تمام شده باشد، جایز نیست بدون رضایت 

شرط کرده باشند که هر دو یا ه مزارعه له را بهم بزنند، ولى اگر در ضمن خواندن صیغیکدیگر معام
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اند معامله را  توانند مطابق قرارى که گذاشته  یکى از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند، مى
  .بهم بزنند

خورد ووارثشان   ـ اگر بعد از قرار داد مزارعه، مالک یا زارع بمیرد، مزارعه بهم نمى2230مسأله 
بجاى آنان است، ولى اگر زارع بمیرد وشرط کرده باشند که خود زارع زراعت را انجام دهد، 

 بدهند خورد وچنانچه زراعت نمایان شده باشد، باید سهم او را به ورثه اش  مزارعه بهم مى
ر کنند که مالک را مجبوتوانند  برند ولى نمى وحقوق دیگرى هم که زارع داشته، ورثه او ارث مى

  .زراعت در زمین باقى بماند

 ـ اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده، چنانچه تخم مال مالک بوده 2231مسأله 
آید مال اوست و باید مزد زارع ومخارجى را که کرده وکرایه گاو یا   حاصلى هم که بدست مى

 او بدهد، واگر تخم مال زارع بوده حیوان دیگرى را که مال زارع بوده ودر آن زمین کار کرده به
وکرایه گاو یا حیوان دیگرى ین وخرجهاى را که مالک کرده زراعت هم مال اوست و باید اجاره زم

  .که مال او بوده ودر آن زراعت کار کرده به او بدهد

 ـ اگر تخم مال زارع باشد وبعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده، چنانچه 2232مسأله 
 و زارع راضى شوند که با اجرت یا بى اجرت زراعت در زمین بماند اشکال ندارد، واگر مالک

تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند، و  مالک راضى نشود، پیش از رسیدن زراعت هم مى
کند که زراعت در زمین  را مجبور تواند او  زارع اگر چه راضى شود چیزى به مالک بدهد، نمى

تواند زارع را مجبور کند که اجاره بدهد وزراعت را در زمین باقى بگذارد  یز مالک نمىبماند، ون
مگر در صورتى که بقاء زرع موجب ضرر مالک و از کندن آن نفعى نبرد، وچیدن آن موجب ضرر 

تواند مالک را مجبور کند به بقاء زرع، واجرۀ المثل زمین  زارع شود، در خصوص این صورت مى
  .او بدهدرا باید به 

 ـ اگر بعد از جمع کردن حاصل وتمام شدن مدت مزارعه ریشه زراعت در زمین 2233مسأله 
آنکه شرط ند وسال بعد دو مرتبه حاصل دهد، حاصل سال دوم مال صاحب تخم است مگر بما

  .کرده باشند که آن راهم مثل سال اول قسمت کنند که در این صورت باید به شرط عمل شود

  احکام مساقات

اى را که میوه آن مال   ـ اگر انسان با کسى به این قسم معامله کند که درختهاى میوه2234مسأله 
خود اوست، یا اختیار میوه هاى آن با اوست، تا مدت معینى به آن کس واگذار کند که تربیت نماید 

  .گویند  مىمساقات گذراند از میوه آن بردارد، این معامله را   وآب دهد وبه مقدارى که قرار مى

 ـ معامله مساقات در درختهایى که مثل بید وچنار میوه نمیدهد صحیح نیست ودر 2235مسأله 
  .کنند اشکال ندارد مثل درخت حنا که از برگ آن استفاده مى
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 ـ در معامله مساقات الزم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر صاحب درخت به قصد 2236مسأله 
کند بهمین قصد مشغول کار شود، معامله صحیح  ه کار مىمساقات آن را واگذار کند وکسى ک

  .است

گیرد، باید مکلف وعاقل باشند   ـ مالک وکسى که تربیت درختها را به عهده مى2237مسأله 
وکسى آنها را مجبور نکرده باشد ونیز مالک باید سفیه نباشد، یعنى مال خود را در کارهاى بیهوده 

  .مصرف نکند

قات باید معلوم باشد واگر اول آن را معین کنند وآخر آن را موقعى قرار  ـ مدت مسا238مسأله 
  .آید صحیح است دهتد که میوه آن سال بدست مى

 ـ باید سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل ومانند اینها باشد، واگر قرار بگذراند که 2239مسأله 
  .ند، معامله باطل استک مثال صد من از میوه ها مال مالک وبقیه مال کسى باشد که کار مى

 ـ باید قرار معامله مساقات را پیش از ظاهر شدن میوه بگذارند واگر بعد از ظاهر 2240مسأله 
شدن میوه پیش از رسیدن آن قرار بگذارند اشکال دارد اگر چه کارى مانند آبیارى که براى تربیت 

  .یوه ونگهدارى آن داشته باشددرخت الزم است باقى مانده باشد، یا احتیاج به کارى مانند چیدن م

  .امله مساقات در بوته خربزه وخیار ومانند اینها صحیح نیست ـ مع2241مسأله 

کند وبه آبیارى احتیاج ندارد،   ـ درختى که از آب باران یا رطوبت زمین استفاده مى2242مسأله 
  .در آن صحیح استاگر به کارهاى دیگر مانند بیل زدن وکود دادن محتاج باشد، معامله مساقات 

. توانند معامله را بهم بزنند   ـ دو نفرى که مساقات کرده اند، با رضایت یکدیگر مى2243مسأله 
ونیز اگر در ضمن خواندن صیغه مساقات شرط کنند که هر دو، یا یکى از آنان حق بهم زدن معامله 

دارد، بلکه اگر در معامله را داشته باشند، مطابق قرارى که گذاشته اند، بهم زدن معامله اشکال ن
  .تواند معامله را بهم بزند اند، مى شرطى کنند وعملى نشود، کسى که براى نفع او شرط کرده

  .خورد و ورثه اش بجاى او هستند   ـ اگر مالک بمیرد، معامله مساقات بهم نمى2244مسأله 

نچه در عقد شرط  ـ اگر کسى که تربیت درختها به او واگذار شده، بمیرد، چنا2245مسأله 
خودشان عمل را ش آنها را تربیت کند، ورثه اش بجاى او هستند وچنانچه نکرده باشند که خود

گیرد وحاصل را بین ورثه میت   انجام ندهند و اجیر هم نگیرند، حاکم شرع از مال میت اجیر مى
اند   قرار گذاشتهکند، واگر شرط کرده باشند که خود او درختها را تربیت نماید، پس اگر   قسمت مى

تواند  خورد، واگر قرار نگذاشته اند، مالک مى  که به دیگرى واگذار نکند، با مردن او معامله بهم مى
تربیت کنند، درختها را  عقد را بهم بزند، یا راضى شود که ورثه او یا کسى که آنها اجیرش مى

  .نماید
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ومیوه مال .  مساقات باطل است ـ اگر شرط کنند که تمام حاصل براى مالک باشد،2246مسأله 
تواند مطالبه اجرت نماید، ولى اگر باطل بودن مساقات   کند نمى باشد وکسى که کار مى مالک مى

به جهت دیگر باشد، مالک باید مزد آبیارى وکارهاى دیگر را به مقدار معمول به کسى که درختها 
  .را تربیت کرده بدهد

آید  واگذار کند که در آن درخت بکارد وآنچه عمل مى ـ اگر زمینى را به دیگرى 2247مسأله 
تربیت هم مال  باشد، معامله باطل است، پس اگر درختها مال صاحب زمین بوده، بعد از مال هر دو

اوست وباید مزد کسى که آنها را تربیت کرده بدهد، واگر مال کسى بوده که آنها را تربیت کرده بعد 
 آنها را بکند، ولى باید گودالهایى را که به واسطه کندن درختها از تربیت هم مال اوست ومى تواند

پیدا شده پر کند واجازه زمین را از روزى که درختها راکاشته به صاحب زمین بدهد ومالک هم 
رخت، عیبى در آن پیدا تواند او را مجبور نماید که درختها را بکند، واگر به واسطه کندن د مى

بدهد ونمى تواند او رامجبور کند که با اجاره، یا را به صاحب درخت شود، باید تفاوت قیمت آن 
  .بدون اجاره، درخت را در زمین باقى بگذارد

  توانند در مال خود تصرف کنند  کسانى که نمى

تواند در مال خود تصرف کند ونشانه بالغ شدن  اى که بالغ نشده شرعا نمى   ـ بچه2248مسأله 
انه بالغ شدن مرد یکى از سه چیز است اول ـ تمام شدن پانزده زن تمام شدن نه سال قمرى ونش

محتلم شدن یعنى بیرون دن موى درشت، زیر شکم باالى عورت سوم ـ سال قمرى دوم ـ روئی
  .آمدن منى

 ـ روئیدن موى درشت در صورت وپشت لب و در سینه و زیر بغل ودرشت شدن 2249مسأله 
  .، مگر انسان بواسطه اینها به بالغ شدن یقین کندصدا ومانند اینها نشانه بالغ شدن نیست

کند، نمى   ـ دیوانه وسفیه یعنى کسى که مال خود را در کارهاى بیهوده مصرف مى2250مسأله 
  .تواند در مال خود تصرف نماید

مال خود ى که گاهى عاقل وگاهى دیوانه است، تصرفى که موقع دیوانگى در  ـ کس2251مسأله 
  .کند صحیح نیست مى

رود در تمام اموال خود هر  تواند در مرضى که به آن مرض از دنیا مى   ـ انسان مى2252مسأله 
نوع تصرفى اعم از فروختن اجاره دادن بخشیدن وغیر اینها انجام دهد ومتوقف بر اجازه ورثه 

  .نیست مانند حال سالمتى

  احکام وکالت

الت کند، به دیگرى واگذار نماید تا از تواند در آن دخ وکالت آن است که انسان کارى را که مى
طرف او انجام دهد، مثال کسى را وکیل کند که خانه او را بفروشد یا زنى را براى او عقد نماید، 
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کند، چون حق ندارد در مال خود  پس آدم سفیهى که مال خود را در کارهاى بیهوده مصرف مى
  .دتواند براى فروش آن کسى را وکیل نمای نمى. تصرف کند

 ـ در وکالت الزم نیست صیغه بخواند، واگر انسان به دیگرى بفهماند که او را وکیل 2253مسأله 
کرده واو هم بفهماند قبول نموده، مثال مال خود را به کسى بدهد که براى او بفروشد واو مال را 

  .بگیرد وکالت صحیح است

شود، باید  ز کسى که وکیل مىکند، ونی   ـ موکل یعنى کسى که دیگرى را وکیل مى2254مسأله 
بالغ وعاقل باشند و از روى قصد واختیار اقدام کنند، بلى وکالت صبى در خصوص اجراء صیغه 

  .اشکال ندارد

تواند براى  تواند انجام دهد، یا شرعا نباید انجام دهد نمى  ـ کارى را که انسان نمى2255مسأله 
اشویى را حرام حج است چون نباید صیغه زنانجام آن از طرف دیگرى وکیل شود، کسى که در ا

  .تواند براى خواندن صیغه از طرف دیگرى وکیل شود بخواند، نمى

 ـ اگر انسان کسى را براى انجام تمام کارهاى خودش وکیل کند صحیح است ، 2256مسأله 
  .ولى اگر براى یکى از کارهاى خود وکیل نماید وآن کار را معین نکند وکالت صحیح نیست

 ـ اگر وکیل را عزل کند یعنى از کار بر کنار نماید، بعد از آنکه خبر به او رسید 2257أله مس
تواند آن کار را انجام دهد، ولى اگر پیش از رسیدن خبر، آن کار را انجام داده باشد صحیح  نمى
  .است

  .تواند از وکالت کناره کند بنا بر احتیاط  ـ وکیل نمى2258مسأله 

. تواند براى انجام کارى که به او واگذار شده دیگرى را وکیل نماید ل نمى ـ وکی2259مسأله 
تواند   ولى اگر موکل به او اجازه داده باشد که وکیل بگیرد، به هر طورى که به او دستور داده، مى

رفتار نماید، پس اگر گفته باشد براى من وکیل بگیر باید از طرف او وکیل بگیرد ونمى تواند کسى 
  .رف خودش وکیل کندرا از ط

تواند آن    ـ اگر انسان با اجازه موکل خودش کسى را از طرف او وکیل کند، نمى2260مسأله 
  .شود  واگر وکیل اول بمیرد، یا موکل، او را عزل کند وکالت دومى باطل نمى. وکیل را عزل نماید

ل ووکیل اول  ـ اگر وکیل با اجازه موکل، کسى را از طرف خودش وکیل کند موک2261مسأله 
  .توانند آن وکیل را عزل کنند واگر وکیل اول بمیرد، یا عزل شود، وکالت دومى باطل مى شود مى

به  کارى وکیل کند وبه آنها اجازه دهد که هر کدام  ـ اگر چند نفر را براى انجام2262مسأله 
، وچنانچه یکى از آنان تواند آن کار را انجام دهد  تنهایى در آن کار اقدام کنند، هر یک از آنان مى

ولى اگر نگفته باشد که باهم یا به تنهایى انجام دهند، یا گفته . شود بمیرد، وکالت دیگران باطل نمى
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توانند به تنهایى اقدام نمایند ودر صورتى که یکى از آنان بمیرد،  باشد که با هم انجام دهند، نمى
  .شود وکالت دیگران باطل مى

تصرف ونیز اگر چیزى که براى . دشو  یا موکل بمیرد، وکالت باطل مى ـ اگر وکیل 2263مسأله 
در آن وکیل شده است از بین برود مثال گوسفندى که براى فروش آن وکیل شده بمیرد، وکالت 

شود، ولى تصرفات  واگروکیل یا موکل دیوانه یا بیهوش شود وکالت باطل نمى. شود باطل مى
  .وکیل در حال دیوانگى اثر ندارد

 ـ اگر انسان کسى را براى کارى وکیل کند وچیزى براى او قرار بگذارد، بعد از 2264سأله م
  .انجام آن کار، چیزى را که قرار گذاشته باید به او بدهد

تصرفى یل در نگهدارى مالى که در اختیار اوست کوتاهى نکند وغیر از  ـ اگر وک2265مسأله 
 آن ننماید واتفاقا آن مال از بین برود نباید عوض آن را که به او اجازه داده اند، تصرف دیگرى در

  .بدهد

 ـ اگر وکیل در نگهدارى مالى که در اختیار او است کوتاهى کند یا غیر از تصرفى 2266مسأله 
پس اگر . اند تصرف دیگرى در آن بنماید وآن مال از بین برود ضامن است که به او اجازه داده

  .، بپوشد وآن لباس تلف شود، باید عوض آن را بدهداند بفروش لباسى را که گفته

 ـ اگر وکیل غیر از تصرفى که به او اجازه داده اند، تصرف دیگرى در مال بکند، 2267مسأله 
اند بنماید آن تصرف   اند بفروش، بپوشد وبعدا تصرفى را که به او اجازه داده مثال لباسى را که گفته

  .صحیح است

  احکام قرض

کارهاى مستحبى است که در آیات قرآن واخبار راجع به آن زیاد سفارش شده قرض دادن از 
است، از پیغمبر اکرم صلى اهللا علیه وآله وسلم روایت شده که هر کسى به برادر مسلمان خود 

فرستد واگر با بدهکار خود مدارا کند،  شود ومالئکه بر او رحمت مى قرض بدهد مال او زیاد مى
وکسى که برادر مسلمانش از او قرض بخواهد . گذارد  از صراط مىبدون حساب و به سرعت

  .شود  وندهد، بهشت بر او حرام مى

 ـ در قرض الزم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر چیزى رابه نیت قرض به کسى 2268مسأله 
  .بدهد واو هم به همین قصد بگیرد، صحیح است

  .قبول نماید طلبکار باید د را بدهد، ـ اگر موعد پرداخت برسد وبدهکار بدهى خو2269مسأله 

 ـ اگر در صیغه قرض براى پرداخت آن مدتى قرار دهند، جائز نیست که طلبکار 2270مسأله 
پیش از تمام شدن آن مدت طلب خود را مطالبه کند ولى اگر مدت نداشته باشد، طلبکار هر وقت 

  .تواند طلب خود را مطالبه نماید بخواهد، مى
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ر طلبکار طلب خود را مطالبه کند چنانچه بدهکار بتواند بدهى خود را بدهد،  ـ اگ2271مسأله 
  .باید فورا آن را بپردازد واگر تأخیر بیندازد گناهکار است

اى که در آن نشسته واثاثیه منزل وچیزهاى دیگرى که به   ـ اگر بدهکار غیر از خانه2272مسأله 
تواند طلب خود را از او مطالبه نماید، بلکه باید   نمىآنها احتیاج دارد، چیزى نداشته باشد، طلبکار 

  .صبر کند تا بتواند بدهى خود را بدهد

 ـ کسى که بدهکار است ونمى تواند بدهى خود را بدهد، چنانچه بتواند کاسبى 2273مسأله 
  .الیق به شأن خود کند، باید کسب کند وبدهى خود را بدهد

را پیدا خود ندارد، چنانچه امید نداشته باشد که او کار  ـ کسى که دسترس به طلب2274مسأله 
  .کند، باید طلب او را به فقیر صدقه بدهد

 ـ اگر مال میت بیشتر از خرج واجب کفن ودفن وبدهى او نباشد باید مالش را به 2275مسأله 
  .رسد  همین مصرفها برسانند وبه وارث او چیزى نمى

نقره قرض کند وقیمت آن کم شود یا چند برابر  ـ اگر کسى مقدارى پول طال یا 2276مسأله 
ولى اگر هر دو به غیر آن راضى . گردد، چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد کافى است

  .شوند اشکال ندارد

 ـ اگر مالى را که قرض کرده از بین نرفته باشد وصاحب مال، آن را مطالبه کند ، 2277مسأله 
  . را به او بدهدالزم نیست که بدهکار همان مال

دهد بگیرد ،  دهد شرط کند که زیادتر از مقدارى که مى   ـ اگر کسى که قرض مى2278مسأله 
یا ده تخم مرغ بدهد که یازده تا . مثال یک من گندم بدهد وشرط کند که یک من وپنج سیر بگیرد

هد، یا چیزى راکه بگیرد، ربا وحرام است، بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کارى براى او انجام د
قرض کرده با مقدارى جنس دیگر پس دهد، مثال شرط کند یک تومانى را که قرض کرده با یک 

گیرد به طور  ونیز اگر با او شرط کند که چیزى را که قرض مى. کبریت پس دهد ربا وحرام است
رد، باز مخصوصى پس دهد، مثال مقدارى طالى نساخته به او بدهد و شرط کند که ساخته پس بگی

ولى اگر بدون اینکه شرط کند، خود بدهکار زیادتر از آنچه قرض کرده . باشد هم ربا وحرام مى
  .پس بدهد اشکال ندارد بلکه مستحب است

 ـ ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است وکسى که قرض ربائى گرفته مالک آن نمى 2279مسأله 
  .لم به رضاى مالک آن داشته باشدتواند در آن تصرف کند در صورتى که ع شود، ولى مى

 ـ اگر گندم، یا چیزى مانند آن را به طور قرض ربایى بگیرد وبا آن زراعت کند ، 2280مسأله 
  .آید مال قرض دهنده است  حاصلى که از آن به دست مى
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باس  ـ اگر لباسى را بخرد وبعدا پول حاللى که مخلوط با ربا است به صاحب ل2281مسأله 
که این لباس را ولى اگر فروشنده بگوید .  آن لباس ونماز خواندن با آن اشکال نداردبدهد، پوشیدن
خرم، پوشیدن آن لباس حرام است واگر بداند پوشیدن آن حرام است، نماز هم با آن  با این پول مى

  .باشد  باطل مى

 بگیرد،  ـ اگر انسان مقدارى پول به تاجر بدهد که در شهر دیگر از طرف او کمتر2282مسأله 
  .گویند  اشکال ندارد واین صرف برات مى

 ـ اگر مقدارى پول به کسى قرض بدهد که بعد از چند روز در شهر دیگر زیادتر 2283مسأله 
بگیرد، مثال نهصد ونود تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر دیگر هزار تومان بگیرد ربا وحرام 

ابل زیادى، جنس بدهد یا عملى انجام دهد اشکال گیرد در مق است، ولى اگر کسى که زیادى را مى
  .ندارد

 ـ اگر در مقابل طلبى که از کسى دارد سفته یا براتى داشته باشد وبخواهد طلب 2284مسأله 
  .خود را پیش از وعده آن به کمتر از آن بفروشد اشکال ندارد

  احکام حواله دادن

وطلبکار ه طلب خود را از دیگرى بگیرد گر انسان طلبکار خود را حواله بدهد ک ـ ا2285مسأله 
شود، ودیگر  قبول نماید، بعد از آنکه حواله درست شد، کسى که به او حواله شده بدهکار مى

  .تواند طلبى را که دارد از بدهکار اولى مطالبه نماید طلبکار نمى

وکسى  ـ بدهکار وطلبکار وکسى که سر او حواله شده، باید مکلف وعاقل باشند 2286مسأله 
آنها را مجبور نکرده باشد ونیز باید سفیه نباشند، یعنى مال خود را در کارهاى بیهوده مصرف نکنند 

سفیه بدون بدهکار مانعى اله بر کسى باشد که مدیون نیست به بدهکار بلى در صورتى که حو
  .ندارد

قبول  ـ حواله دادن سر کسى که بدهکار نیست، در صورتى صحیح است که او 2287مسأله 
کند، ونیز اگر انسان بخواهد به کسى که جنسى بدهکار است، جنس دیگر حواله دهد مثال به کسى 

  .که جو بدهکار است گندم حواله دهد، تا او قبول نکند حواله صحیح نیست

دهد باید بدهکار باشد، پس اگر بخواهد از کسى    ـ موقعى که انسان حواله مى2288مسأله 
بعدا قرض تواند او را به کسى حواله دهد که آنچه را   او قرض نکرده نمى کند، تا وقتى از قرض
  .دهد از آن کس بگیرد مى

 ـ باید مقدار حواله وجنس آن معین باشد واقعا پس اگر مثال ده من گندم وده تومان 2289مسأله 
معین نکند، پول به یکنفر بدهکار باشد وبه او بگوید یکى از دو طلب خود را از فالنى بگیر وآن را 

  .حواله درست نیست
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 ـ اگر بدهى واقعا معین باشد ولى بدهکار وطلبکار در موقع حواله دادن، مقدار آن 2290مسأله 
یا جنس آن را ندانند حواله صحیح است مثال اگر طلب کسى را در دفتر نوشته باشد وپیش از دیدن 

  .باشد  ش را بگوید، وحواله صحیح مىدفتر حواله بدهد وبعد دفتر را ببیند وبه طلبکار مقدرا طلب

تواند حواله را قبول نکند، اگر چه کسى که به او حواله شده فقیر   ـ طلبکار مى2291مسأله 
  .نباشد ودر پرداختن حواله هم کوتاهى ننماید

 ـ اگر سر کسى حواله بدهد که بدهکار نیست، چنانچه او حواله را قبول کند، پیش 2292مسأله 
تواند مقدار حواله را از حواله دهنده مطالبه نموده وبگیرد، واگر طلبکار  اله نمىاز پرداختن حو

تواند از  طلب خود را به مقدار کمترى صلح کند، کسى که حواله را قبول کرده، همان قدر را مى
  .حواله دهنده مطالبه نماید

واله شده،  ـ بعد از آنکه حواله درست شد، حواله دهنده وکسى که به او ح2293مسأله 
توانند حواله را بهم بزنند، وهر گاه کسى که به او حواله شده در موقع حواله فقیر نباشد، اگر  نمى

. حواله فقیر باشدتواند حواله را بهم بزند، وهمچنین است اگر موقع  کار نمىطلب. چه بعدا فقیر شود
 چه در آن وقت مالدار شده وطلبکار بداند فقیر است، ولى اگر نداند فقیر است وبعد بفهمد، اگر

  .تواند حواله را بهم بزند وطلب خود را از حواله دهنده بگیرد باشد، طلبکار مى

 ـ اگر بدهکار وطلبکار وکسى که به او حواله شده، یا یکى از آنان براى خود حق 2294مسأله 
  . بهم بزنندتوانند حواله را  بهم زدن حواله را قرار دهند، مطابق قرارى که گذاشته اند، مى

 ـ اگر حواله دهنده خودش طلب طلبکار را بدهد، چنانچه به خواهش کسى که به 2295مسأله 
تواند چیزى را که داده از او بگیرد واگر بدون خواهش او داده   او حواله شده داده است، مى

  .تواند چیزى را که داده از او مطالبه نماید وقصدش این بوده که عوض آن را نگیرد، نمى

  احکام رهن

 طلب  ـ رهن آن است که بدهکار مقدارى از مال خود را نزد طلبکار بگذارد که اگر2296مسأله 
  .او را ندهد طلبش را از آن مال بدست آورد

 ـ در رهن الزم نیست صیغه بخوانند وهمین قدر که بدهکار مال خود را به قصد 2297مسأله 
  .د بگیرد رهن صحیح استگرو به طلبکار بدهد وطلبکار هم به همین قص

گیرد باید مکلف وعاقل باشند وکسى آنها   ـ گرو دهنده وکسى که مال را گرو مى2298مسأله 
را مجبور نکرده باشد ونیز باید گرو دهنده سفیه نباشد یعنى مال خود را درکارهاى بیهوده مصرف 

  .نکند
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واگر مال . اند در آن تصرف کندتواند گرو بگذارد که شرعا بتو   ـ انسان مالى را مى2299مسأله 
کس دیگر را گرو بگذارد، در صورتى صحیح است که صاحب مال بگوید به گرو گذاشتن راضى 

  .هستم

گذارند، باید خرید وفروش آن یا مصالحه آن صحیح باشد،   ـ چیزى را که گرو مى2300مسأله 
  .پس اگر شراب ومانند آن را گرو بگذارند درست نیست

  .گذارند، مال کسى است که آن را گرو گذاشته استفاده چیزى را که گرو مى ـ 2301مسأله 

تواند مالى را که گرو گذاشته شده، بدون اجازه بدهکار ملک کسى   ـ طلبکار نمى2302مسأله 
کند، مثال ببخشد یا بفروشد ولى اگر آن را ببخشد یا بفروشد، بعد بدهکار بگوید راضى هستم 

تواند ببخشد یا بفروشد بدون اجازه طلبکار ولى حق الرهن از بین   ر مىاما بدهکا. اشکال ندارد
تواند اگر طلبش داده نشد آن عین را بفروشد  رود وباقى است به همان چیز وطلبکار مى نمى

  .وطلب خود را بردارد، ولى خریدار اگر جاهل باشد خیار فسخ دارد

 اجازه بدهکار بفروشد چنانچه حق رهن  ـ اگر طلبکار چیزى را که گرو برداشته با2303مسأله 
  .اسقاط شده حقى ندارد واال خود مال در گرو باقى است

 ـ اگر موقعى که باید بدهى خود را بدهد، طلبکار مطالبه کند واو ندهد چنانچه 2304مسأله 
تواند مالى را که گرو برداشته بفروشد وطلب خود را بردارد وباید   طلبکار وکیل در بیع باشد مى

د نمای کند واو را الزام مى  بقیه را به بدهکار بدهد، واگر وکیل نباشد، به بدهکار مراجعه در بیع مى
نماید، واگر قبول نکرد حاکم نماید، تا حاکم او رامجبور  واگر قبول نکرد، رجوع به حاکم شرع مى

  .دهد که طلبکار بفروشد فروشد یا اجازه مى از طرف او مى

اى که در آن نشسته وچیزهایى که مانند اثاثیه خانه محل   کار غیر از خانه ـ اگر بده2305مسأله 
تواند طلب خود را از او مطالبه کند ولى اگر   احتیاج او است، چیز دیگرى نداشته باشد، طلبکار نمى

  .ردتواند بفروشد وطلب خود را بردا  مالى را که گرو گذاشته خانه واثاثیه هم باشد، طلبکار مى

   شدناحکام ضامن

 ـ اگر انسان بخواهد ضامن شود که بدهى کسى را بدهد، ضامن شدن او در 2306مسأله 
صورتى صحیح است که به هر لفظى اگر چه عربى نباشد ویا با فعلى به طلبکار بفهماند که من 
ضامن شده ام طلب تو را بدهم، وطلبکار هم رضایت خود را بفهماند، ولى راضى بودن بدهکار 

  .شرط نیست

 ـ ضامن وطلبکار باید مکلف وعاقل باشند وکسى هم آنها را مجبور نکرده باشد 2307سأله م
شرطها در بدهکار نیز باید سفیه نباشند یعنى مال خود را در کارهاى بیهوده مصرف نکنند، واین و

  .نیست مثال اگر کسى ضامن شود که بدهى بچه یا دیوانه را بدهد صحیح است



٢٦٩ توضيح المسائل

راى ضامن شدن خودش شرطى قرار دهد، مثال بگوید اگر بدهکار قرض  ـ هر گاه ب2308مسأله 
  .دهم بنا بر احتیاط واجب ضامن شدن او باطل است تو را نداد من مى

شود الزم نیست بدهکار باشد، پس اگر کسى   ـ کسى که انسان ضامن بدهى او مى2309مسأله 
بده من ضامن وید به او قرض تواند ضامن او شود وبگ هد از دیگرى قرض کند، انسان مىبخوا

  .دهم  قرض هستم اگر قرض گیرنده اداء نکرد من مى

تواند ضامن شود که طلبکار وبدهکار وجنس بدهى همه   ـ در صورتى انسان مى2310مسأله 
معین باشند، پس اگر دو نفر از کسى طلبکار باشند وانسان بگوید من ضامن هستم که طلب یکى از 

ونیز اگر . دهد ضامن شدن او باطل است  ین نکرده که طلب کدام را مىشماها را بدهم، چون مع
که طلب یکى از آن دو نفر را به تو وید من ضامن هستم کسى از دو نفر طلبکار باشد وانسان بگ

وهمچنین اگر کسى . دهد، ضامن شدن او باطل است بدهم، چون معین نکرده که بدهى کدام را مى
ده تومان پول طلبکار باشد وانسان بگوید من ضامن یکى از دو طلب از دیگرى مثال ده من گندم و

  .تو هستم ومعین نکند که ضامن گندم است یا ضامن پول صحیح نیست

تواند از بدهکار چیزى    ـ اگر طلبکار طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمى2311مسأله 
  .طالبه نمایدتواند آن مقدار را م بخشد، نمىبگیرد واگر مقدارى از آن را ب

تواند از ضامن شدن خود بر   ـ اگر انسان ضامن شود که بدهى کسى را بدهد، نمى2312مسأله 
  .گردد

توانند شرط کنند که هر وقت بخواهند ضامن بودن ضامن را   ـ ضامن وطلبکار مى2313مسأله 
  .بهم بزنند

ا بدهد اگر چه بعد فقیر  ـ هر گاه انسان در موقع ضامن شدن، بتواند طلب طلبکار ر2314مسأله 
مطالبه نماید، ار اول تواند ضامن بودن او را بهم بزند وطلب خود را از بدهک شود، طلبکار نمى

وهمچنین است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد ولى طلبکار بداند وبه ضامن شدن او راضى 
  .شود

 طلب طلبکار را بدهد وطلبکار در شود، نتواند  ـ اگر انسان در موقعى که ضامن مى2315مسأله 
تواند ضامن بودن او را بهم بزند ولو اینکه پیش از آنکه  آن وقت نداند وبعد ملتفت شود، مى

  .طلبکار ملتفت شود، ضامن قدرت پیدا کرده باشد

تواند چیزى  نمىهى او را بدهد،  ـ اگر کسى بدون اجازه بدهکار ضامن شود که بد2316مسأله 
  .از او بگیرد

تواند مقدارى را   ـ اگر کسى با اجازه بدهکار ضامن شود که بدهى او رابدهد مى2317مسأله 
که ضامن شده از او مطالبه نماید، ولى اگر بجاى جنسى که بدهکار بوده جنس دیگرى به طلبکار او 
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ضامن ده تواند چیزى را که داده از او مطالبه نماید، مثال اگر ده من گندم بدهکار باشد و بدهد، نمى
بدهد اشکال تواند برنج را از او مطالبه نماید، اما اگر خودش راضى شود که   من برنج بدهد، نمى

  .ندارد

  احکام کفالت

 ـ کفالت آن است که انسان ضامن شود که هر وقت طلبکار بدهکار را خواست، او 2318مسأله 
  .گویند شود کفیل مى را بدست او بدهد وبه کسى که این طور ضامن مى

 ـ کفالت در صورتى صحیح است که کفیل به هر لفظى اگر چه عربى نباشد ویا 2319مسأله 
فعلى به طلبکار بفهماند که من ضامنم هر وقت بدهکار خود را بخواهى بدست تو بدهم وطلبکار 

  .هم قبول نماید

اند کسى  ـ کفیل باید مکلف وعاقل باشد واو را در کفالت مجبور نکرده باشند وبتو2320مسأله 
  .را که کفیل او شده حاضر نماید

اول ـ کفیل، بدهکار را بدست طلبکار : زند   ـ یکى از پنج چیز، کفالت را بهم مى2321مسأله 
. چهارم ـ بدهکار بمیرد. سوم ـ طلبکار از طلب خود بگذرد. دوم ـ طلب طلبکار داده شود. بدهد

  .پنجم ـ طلبکار کفیل را از کفالت آزاد کند

دسترسى به لبکار  ـ اگر کسى به زور بدهکار را از دست طلبکار رها کند، چنانچه ط2322مسأله 
  .او نداشته باشد، کسى که بدهکار را رها کرده، باید او را بدست طلبکار بدهد، یا طلب را بدهد

  )امانت(احکام ودیعه 

واو هم قبول کند،  ـ اگر انسان مال خود رابه کسى بدهد وبگوید نزد تو امانت باشد 2323مسأله 
دهد واو هم به  یا بدون اینکه حرفى بزنند صاحب مال بفهماند که مال را براى نگهدارى به او مى

  .شود عمل نماید  قصد نگهدارى کردن بگیرد، باید به احکام ودیعه وامانت دارى که بعدا گفته

بالغ ویا بچه ممیز با گذارد، باید هر دو،   ـ امانت دار و کسى که مال را امانت مى2324مسأله 
اذن ولى، وعاقل باشند، پس اگر انسان مالى را پیش بچه بدون اذن ولى یا دیوانه امانت بگذارد، یا 

  .دیوانه وبچه بدون اذن ولى مالى را پیش کسى امانت بگذارند صحیح نیست

د آن را به  ـ اگر از بچه بدون اذن ولى یا دیوانه چیزى به طور امانت قبول کند، بای2325مسأله 
وچنانچه در رساندن مال  چیز مال خود بچه یا دیوانه است، بولى او برساند، صاحبش بدهد واگر آن

  .باید عوض آن را بدهد. به آنان کوتاهى کند وتلف شود

  .تواند امانت را نگهدارى نماید، بنابر احتیاط قبول نکند  ـ کسى که نمى2326مسأله 

ب مال بفهماند که براى نگهدارى مال او حاضر نیست، چنانچه  ـ اگر انسان به صاح2327مسأله 
  .او مال را بگذارد وبرود وآن مال تلف شود، کسى که امانت را قبول نکرده ضامن نیست



٢٧١ توضيح المسائل

بگیرد تواند آن را پس  گذارد، هر وقت بخواهد مى  سى که چیزى را امانت مى ـ ک2328مسأله 
  .تواند آن را به صاحبش بر گرداند  هد مىکند، هر وقت بخوا  وکسى هم که امانت قبول مى

 ـ اگر انسان از نگهدارى امانت منصرف شود و ودیعه را بهم بزند، باید هر چه 2329مسأله 
زودتر مال را به صاحب آن یا وکیل یا ولى صاحبش برساند، یا به آنان خبر دهد که به نگهدارى 

ر هم ندهد، چنانچه مال تلف شود، باید حاضر نیست واگر بدون عذر، مال را به آنان نرساند وخب
  .عوض آن را بدهد

کند، اگر براى آن، جاى مناسبى ندارد، باید جاى    ـ کسى که امانت را قبول مى2330مسأله 
مناسب تهیه نماید وطورى آن را نگهدارى کند که مردم نگویند در امانت خیانت کرده ودر 

ه مناسب نیست بگذارد وتلف شود، باید عوض نگهدارى آن کوتاهى نموده است واگر در جایى ک
  .آن را بدهد

کند، اگر در نگهدارى آن کوتاهى نکند وتعدى یعنى    ـ کسى که امانت را قبول مى2331مسأله 
در جایى بگذارد که م ننماید واتفاقا آن مال تلف شود، ضامن نیست ولى اگر آن را زیاده روى ه

  . چنانچه تلف شود، باید عوض آن را به صاحبش بدهدرود ظالمى بفهمد وآن را ببرد، گمان مى

 ـ اگر صاحب مال براى نگهدارى مال خود جایى را معین کند وبه کسى که امانت 2332مسأله 
را قبول کرده بگوید که باید مال را در آنجا حفظ کنى واگر احتمال هم بدهى که از بین برود، نباید 

دار احتمال دهد که در آنجا از بین برود وبداند چون آنجا در آن را به جاى دیگر ببرى، چنانچه امانت
تواند آن را به  نظر صاحب مال براى حفظ بهتر بوده گفته است که نباید از آنجا بیرون ببرى، مى

جاى دیگر ببرد واگر در آنجا ببرد وتلف شود ضامن نیست، ولى اگر نداند به چه جهت گفته که به 
  .اى دیگر ببرد وتلف شود، باید عوض آن را بدهدجاى دیگر نبر چنانچه به ج

 ـ اگر صاحب مال براى نگهدارى مال خود جایى را معین کند ولى به کسى که 2333مسأله 
در آنجا از  نبر، چنانچه امانتدار احتمال دهد که امانت را قبول کرده نگوید که آن را به جاى دیگر

ل براى حفظ بهتر بوده گفته است در آنجا بین برود وبداند چون در آنجا در نظر صاحب ما
تواند آن را به جاى دیگرى که مال در آنجا محفوظتر است ببرد، وچنانچه مال در  نگهدارى کن، مى

آنجا تلف شود ضامن نیست، واگر نداند به چه جهت گفته است در این محل نگهدارى کن وبه 
  .جاى دیگر ببرد وتلف شود ضامن است

صاحب مال دیوانه شود، کسى که امانت را قبول کرده باید فورا امانت را  ـ اگر 2334مسأله 
بولى او برساند ویا بولى او خبر دهد، واگر بدون عذر شرعى مال را بولى او ندهد واز خبر دادن 

  .هم کوتاهى کند ومال تلف شود، باید عوض آن را بدهد
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 به وارث او برساند، یا به وارث او  ـ اگر صاحب مال بمیرد، امانتدار باید مال را2335مسأله 
خبر دهد، وچنانچه مال را به وارث او ندهد واز خبر دادن هم کوتاهى کند ومال تلف شود ضامن 

گوید یا   ىگوید من وارث میتم راست م  خواهد بفهمد کسى که مى  است، ولى اگر براى آنکه مى
کوتاهى کند ومال تلف شود  دادن هم نه، یا میت، وارث دیگرى دارد یا نه، مال را ندهد و از خبر

  .ضامن نیست

 ـ اگر صاحب مال بمیرد وچند وارث داشته باشد، کسى که امانت را قبول کرده 2336مسأله 
. اند باید مال را به همه ورثه بدهد، یا به کسى بدهد که همه آنان گرفتن مال را به او واگذار کرده

  . یکى از ورثه بدهد ضامن سهم دیگران استپس اگر بدون اجازه دیگران تمام مال را به

باید وارث یا ولى او .  که امانت را قبول کرده بمیرد، یا دیوانه شود ـ اگر کسى2337مسأله 
  .هرچه زودتر به صاحب مال اطالع دهد، یا امانت را به او برساند

پیدا کند چنانچه  ـ اگر امانتدار نشانه هاى مرگ را در خود ببیند، واطمینان به آن 2338مسأله 
ممکن است، باید امانت را به صاحب آن یا وکیل او برساند، واگر ممکن نیست باید آن را به حاکم 
شرع بدهد، وچنانچه به حاکم شرع دسترسى ندارد، در صورتى که وارث او امین است واز امانت 

ى وشاهد اسم وشاهد بگیرد وبه وصت وصیت کند وگرنه باید وصیت کند اطالع دارد، الزم نیس
  .صاحب مال وجنس وخصوصیات مال ومحل آن را بگوید

اى که در مسأله پیش   ـ اگر امانت دار نشانه هاى مرگ را در خود ببیند وبه وظیفه2339مسأله 
گفته شد عمل نکند، چنانچه آن امانت از بین برود، باید عوضش را بدهد، اگر چه در نگهدارى آن 

ا بر احتیاط واجب اگر چه مرض او خوب شود، یا بعد از مدتى کوتاهى نکرده باشد، بلکه بن
  . پشیمان شود و وصیت کند

  احکام عاریه

 ـ عاریه آن است که انسان مال خود را به دیگرى بدهد که از آن استفاده کند ودر 2340مسأله 
  .عوض، چیزى هم از او نگیرد

 لباس را به قصد عاریه به کسى  ـ الزم نیست در عاریه صیغه بخوانند، واگر مثال2341مسأله 
  .بدهد واو به همین قصد بگیرد عاریه صحیح است

 ـ عاریه دادن چیز غصبى وچیزى که مال انسان است ولى منفعت آن را به دیگرى 2342مسأله 
کسى که آن  آن را اجاره داده، در صورتى صحیح است که مالک چیز غصبى یا واگذار کرده مثال

  .بگوید به عاریه دادن راضى هستمچیز را اجاره کرده، 
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تواند عاریه    ـ چیزى را که منفعتش مال انسان است مثال آن را اجاره کرده، مى2343مسأله 
تواند آن را به دیگرى  ولى اگر در اجاره شرط کرده باشند که خودش از آن استفاده کند نمى. بدهد

  .عاریه دهد

ریه بدهند صحیح نیست، اما اگر ولى بچه  ـ اگر دیوانه وبچه مال خود را عا2344مسأله 
برساند اشکال صلحت بداند که مال او را عاریه دهد وبچه آن مال را به دستور ولى به عاریه کننده م

  .ندارد

 ـ اگر در نگهدارى چیزى که عاریه کرده کوتاهى نکند ودر استفاده از آن هم زیاده 2345مسأله 
ولى چنانچه شرط کنند که اگر تلف شود عاریه . امن نیستروى ننماید واتفاقا آن چیز تلف شود ض

  .کننده ضامن باشد، یا چیزى را که عاریه کرده طال ونقره باشد، باید عوض آن را بدهد

چنانچه عاریه نماید وشرط کند که اگر تلف شود ضامن نباشد،  ـ اگر طال ونقره را 2346مسأله 
  .تلف شود ضامن نیست

 دهنده بمیرد، عاریه گیرنده باید چیزى را که عاریه کرده به ورثه او  ـ اگر عاریه2347مسأله 
  .بدهد

 ـ اگر عاریه دهنده طورى شود که شرعا نتواند در مال خود تصرف کند مثال دیوانه 2348مسأله 
  .شود، عاریه کننده باید مالى را که عاریه کرده به ولى او بدهد

وکسى آن را پس بگیرد تواند   ر وقت بخواهد مى ـ کسى که چیزى را عاریه داده ه2349مسأله 
  .تواند آن را پس دهد  هم که عاریه کرده هر وقت بخواهد مى

  . ـ عاریه دادن چیزى که استفاده حالل ندارد مثل ظرف طال ونقره باطل است2350مسأله 

راى  ـ عاریه دادن گوسفند براى استفاده از شیر وپشم آن وعاریه دادن حیوان نر ب2351مسأله 
  .کشیدن بر ماده صحیح است

 ـ اگر چیزى را که عاریه کرده به مالک، یا وکیل، یا ولى او بدهد وبعد آن چیز تلف 2352مسأله 
ولى او آن را به جایى ولى اگر بدون اجازه صاحب مال یا وکیل، یا .  عاریه کننده ضامن نیستشود،

ر اصطبلى که صاحبش براى آن درست برده، مثال اسب را د ببرد که صاحبش معموال به آنجا مى
  .کرده ببندد وبعد تلف شود، یا کسى آن را تلف کند ضامن است

 ـ اگر چیز نجس را براى کارى که شرط آن پاکى است عاریه دهد مثال لباس را 2353مسأله 
ریه عاریه دهد که با آن نماز بخواند، بنا بر احتیاط واجب باید نجس بودن آن را به کسى که عا

  .کند بگوید مى

تواند به دیگرى اجاره، یا   ـ چیزى راکه عاریه کرده بدون اجازه صاحب آن نمى2354مسأله 
  .عاریه دهد
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 ـ اگر چیزى را که عاریه کرده با اجازه صاحب آن به دیگرى عاریه دهد، چنانچه 2355مسأله 
  .شود  کسى که اول آن چیز را عاریه کرده بمیرد یا دیوانه شود، عاریه دومى باطل

 ـ اگر بداند مالى را که عاریه کرده غصبى است، باید آن را به صاحبش برساند 2356مسأله 
  .نده بدهدونمى تواند به عاریه ده

اى ببرد ودر دست   داند غصبى است عاریه کند واز آن استفاده   ـ اگر مالى را که مى2357مسأله 
اى را که عاریه کننده برده، از او یا از  تواند عوض مال وعوض استفاده او از بین برود، مالک مى

تواند چیزى را که به  کسى که مال را غصب کرده مطالبه کند واگر از عاریه دهنده بگیرد او نمى
  .دهد از عاریه گیرنده مطالبه نماید مالک مى

 ـ اگر نداند مالى را که عاریه کرده غصبى است ودر دست او از بین برود، چنانچه 2358مسأله 
تواند آنچه را به صاحب مال داده از عاریه دهنده  حب مال عوض آن را از او بگیرد، او هم مىصا

مطالبه نماید، ولى اگر چیزى را که عاریه کرده طال ونقره باشد، یا عاریه دهنده با او شرط کرده 
دهد،  تواند چیزى را که به صاحب مال مى باشد که اگر آن چیز از بین برود عوضش را بدهد، نمى

  .از عاریه دهنده مطالبه نماید

  احکام نکاح یا ازدواج وزناشویى

عقد . م است، دائم وغیر دائمشود وآن بر دو قس  به واسطه عقد ازدواج، زن به مرد حالل مى
دائم آن است که مدت زناشویى در آن معین نشود وزنى را که به این قسم عقدکنند دائمه گویند 

دت زناشویى در آن معین شود، مثال زن را به مدت یک ساعت یا یک وعقد غیر دائم آن است که م
روز یا یک ماه یا یک سال یا بیشتر عقد نمایند وزنى را که به این قسم عقد کنند متعه وصیغه 

  .نامند مى

  احکام عقد

 ـ در زناشویى چه دائم، وچه غیز دائم، باید صیغه خوانده شود وتنها راضى بودن 2359مسأله 
خوانند، یا دیگرى را وکیل مى کنند که از   کافى نیست وصیغه عقد را یا خود زن ومرد مىزن ومرد

  .طرف آنان بخواند

تواند براى خواندن صیغه عقد از طرف   ـ وکیل الزم نیست مرد باشد، زن هم مى2360مسأله 
  .دیگرى وکیل شود

توانند به   ه است، نمى ـ زن ومرد تا یقین نکنند که وکیل آنها صیغه را خواند2361مسأله 
کند، ولى اگر   یکدیکر نگاه محرمانه نمایند، وگمان به اینکه وکیل صیغه را خوانده است کفایت نمى

  .وکیل بگوید صیغه را خوانده ام کافى است
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 ـ اگر زنى کسى را وکیل کند مثال ده روز او را به عقد مردى در آورد و ابتداى ده 2362مسأله 
تواند هر وقت که بخواهد او را ده روزه به عقد آن مرد در آورد،  ن وکیل مىروز را معین نکند، آ

  .ولى اگر معلوم باشد که زن، روز یا ساعت معینى را قصد کرده باید صیغه را مطابق قصد او بخواند

نفر وکیل طرف دو تواند براى خواندن صیغه عقد دائم یا غیر دائم از    ـ یک نفر مى2363مسأله 
تواند از طرف زن وکیل شود واو را براى خود به طور دائم یا غیر دائم عقد  نسان نمىشود، ولى ا

  .کند

  دستور خواندن عقد دائم

 ـ اگر صیغه عقد دائم را خود زن ومرد بخوانند، اول زن بگوید زوجتک نفسى على 2364مسأله 
ن بدون فاصله مرد پس از آ) یعنى خود را زن تو نمودم به مهرى که معین شده(الصداق المعلوم 

عقد صحیح است، واگر دیگرى را وکیل کنند که ) یعنى قبول کردم ازدواج را(بگوید قبلت التزویج 
از طرف آنها صیغه عقد را بخواند چنانچه مثال اسم مرد احمد واسم زن فاطمه باشد ووکیل زن 

 وکیل مرد بگوید زوجت موکلتى فاطمه موکلک احمد على الصداق المعلوم، پس بدون فاصله
گوید با  باشد، وبهتر است لفظى که مرد مى بگوید قبلت لموکلى احمد على الصداق صحیح مى

  .گوید مطابق باشد مثال اگر زن زوجت مى گوید مرد هم قبلت التزویج بگوید  لفظى که زن مى

  دستور خواندن عقد غیر دائم

 بخوانند بعد از آنکه مدت  ـ اگر خود زن ومرد بخواهند صیغه عقد غیر دائم را2365مسأله 
زوجتک نفسى فی المدۀ المعلومۀ على المهر المعلوم، بعد : ومهر را معین کردند، چنانچه زن بگوید

واگر دیگرى را وکیل کنند واول وکیل زن به وکیل مرد . بدون فاصله مرد بگوید قبلت صحیح است
وم، پس بدون فاصله وکیل مرد بگوید متعت موکلتى موکلک فی المدۀ المعلومۀ على المهر المعل

  .باشد  بگوید قبلت لموکلى هکذا صحیح مى

  شرایط عقد

او ل ـ آنکه بنا بر احتیاط به عربى صحیح خوانده :  ـ عقد ازدواج چند شرط دارد2366مسأله 
شود، ولى اگر خود مرد و زن نتوانند صیغه را به عربى صحیح بخوانند، خودشان مى توانند به غیر 

دوم ـ مرد و زن، یاوکیل . ند، اما باید لفظى بگویند که معنى زوجت وقبلت را بفهماندعربى بخوان
خوانند،   خوانند قصد انشاء داشته باشند، یعنى اگر خود مرد و زن صیغه را مى آنها که صیغه را مى

زن به گفتن زوجتک نفسى قصدش این باشد که خود را زن او قرار دهد ومرد به گفتن قبلت 
خوانند، به گفتن  زن بودن او را براى خود قبول نماید، واگر وکیل مرد و زن صیغه را مىالتزویج 

سوم . زوجت وقبلت قصدشان این باشد که مرد و زنى که آنان را وکیل کرده اند، زن و شوهر شوند
چه براى خودش بخواند، یا از طرف دیگر وکیل . خواند بالغ وعاقل باشد ـ کسى که صیغه را مى
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اشد، بلى اگر عقد صبى به اذن ولى باشد صحیح است، ونیز عقد صبى وکیل در خصوص شده ب
اگر وکیل زن وشوهر یا ولى آنها صیغه را چهارم ـ . اجراء صیغه بدون اذن ولى صحیح است

وشوهر را معین کنند مثال اسم آنها را ببرند یا به آنها اشاره نمایند پس خوانند، در عقد، زن  مى
یعنى زن تو نمودم یکى را (ختر دارد، اگر به مردى بگوید زوجتک احدى بناتى کسى که چند د

و او بگوید قبلت یعنى قبول کردم، چون در موقع عقد، دختر را معین نکرده اند، عقد ) دخترانم را
پنجم ـ زن ومرد به ازدواج راضى باشند، ولى اگر زن ظاهرا به کراهت اذن دهد ومعلوم . باطل است
  .حیح است راضى است عقد صباشد قلبا

 ـ اگر در عقد یک حرف غلط خوانده شود که معنى آن را عوض کند عقد باطل 2367مسأله 
  .است

داند اگر قرائتش صحیح باشد ومعناى هر   ـ کسى که دستور زبان عربى را نمى2368مسأله 
  .د عقد را بخواندتوان  کلمه از عقد را جدا گانه بداند واز هر لفظى معناى آن را قصد نماید مى

 ـ اگر زنى را براى مردى بدون اجازه آنان عقد کنند وبعدا زن ومرد بگویند به آن 2369مسأله 
  . هستیم عقد صحیح استعقد راضى

 ـ اگر زن ومرد یا یکى از آن دو را به ازدواج مجبور نمایند، وبعد از خواندن عقد 2370مسأله 
  .یم عقد صحیح استراضى شوند و بگویند به آن عقد راضى هست

وبعد از آنکه آن . توانند براى فرزند نابالغ خود ازدواج کنند   ـ پدر وجد پدرى مى2371مسأله 
  تواند آن را بهم بزند، طفل بالغ شد، نمى

توانند براى فرزند دیوانه خود ازدواج کنند وبعد از آنکه   ـ پدر وجد پدرى مى2372مسأله 
  .د را بهم بزندتواند آن عق انه عاقل شد نمىدیو

 ـ دخترى که به حد بلوغ رسیده و رشیده است، یعنى مصلحت خود را تشخیص 2373مسأله 
دهد، اگر بخواهد شوهر کند، الزم نیست از پدر یا جد پدرى خود اجازه بگیرد چه دختر باکره  مى

  .باشد یا نباشد پدر وجد حاضر باشند یا غائب

ى پسر نا بالغ خود زن بگیرد، پسر باید بعد از بالغ شدن  ـ اگر پدر، یا جد پدرى برا2374مسأله 
  .خرج آن زن را بدهد

موقع عقد ر، یا جد پدرى براى پسر نابالغ خود زن بگیرد، چنانچه پسر در  ـ اگر پد2375مسأله 
مالى داشته، مدیون مهر زن است واگر در موقع عقد مالى نداشته پدر، یا جد او باید مهر زن را 

  .بدهد

  شود عقد را بهم زد  یى که به واسطه آنها مىعیبها
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تواند عقد را   ـ اگر مرد بعد از عقد بفهمد که زن یکى از این هفت عیب را دارد مى1276مسأله 
چهارم ـ کورى پنجم ـ زمین . سوم ـ مرض برص. دوم ـ مرض خوره. اول ـ دیوانگى: بهم بزند

. یکى شده باشد یا راه حیض وغائط او ششم ـ آنکه افضا شده یعنى راه بول وحیض.  بودنگیر
 ـ اگر زن بعد از 2377. هفتم ـ آنکه گوشت، یا استخوانى در فرج او باشد که مانع نزدیکى شود

تواند وطى   عقد بفهمد که شوهر او دیوانه است، یا آلت مردى ندارد، یا مرضى دارد که نمى
  . را بهم بزندتواند عقد  اند مى ونزدیکى نماید، یا تخمهاى او را کشیده

 ـ اگر مرد یا زن، به واسطه یکى از عیبهایى که در دو مسأله پیش گفته شد عقد را 2378مسأله 
  .بهم بزند، باید بدون طالق از هم جداشوند

تواند وطى ونزدیکى کند، زن عقد را بهم بزند،   ـ اگر به واسطه آنکه مرد نمى2379مسأله 
به واسطه یکى از عیبهاى دیگرى که گفته شد مرد، یا زن شوهر باید نصف مهر را بدهد ولى اگر 

عقد را بهم بزند، چنانچه مرد با زن نزدیکى نکرده باشد، چیزى بر او نیست واگر نزدیکى کرده، 
  .باید تمام مهر را بدهد

  اى از از زنها که ازدواج با آنان حرام است عده

مادر زن با انسان محرم هستند حرام  ـ ازدواج با زنهایى که مثل مادر وخواهر و2380مسأله 
  .است

 ـ اگر کسى زنى را براى خود عقد نماید، اگر چه با او نزدیکى نکند، مادر ومادر 2381مسأله 
  .شوند  مادر آن زن ومادر پدر او هر چه باال روند به آن مرد محرم مى

وپسرى آن زن هر  ـ اگر زنى را عقد کند وبا او نزدیکى نماید، دختر ونوه دخترى 1282مسأله 
  .شوند چه پایین روند، چه در وقت عقد باشند یا بعدا بدنیا بیایند، به آن مرد محرم مى

 ـ اگر با زنى که براى خود عقد کرده نزدیکى هم نکرده باشد، تا وقتى که آن زن در 2383مسأله 
  .تواند با دختر او ازدواج کند  عقد اوست نمى

 وخاله پدر پدر وعمه وخاله مادر وعمه وخاله مادر مادر هر  ـ عمه وخاله پدر وعمه2384مسأله 
  .چه باال روند به انسان محرمند

 ـ پدر وجد شوهر، هر چه باال روند وپسر ونوه پسرى ودخترى او هر چه پایین 2385مسأله 
  .باشند، یا بعدا بدنیا بیایند به زن او محرم هستندآیند چه در موقع عقد 

ا براى خود عقد کند، دائمه باشد، یا صیغه تا وقتى که آن زن در عقد  ـ اگر زنى ر1386مسأله 
  .تواند باخواهر آن زن ازدواج نماید اوست نمى

شود طالق رجعى دهد ، در   ـ اگر زن خود را به ترتیبى که در کتاب طالق گفته مى2387مسأله 
  .عى نداردنمى تواند خواهر او را عقد نماید، ولى در عده طالق بائن مان بین عده
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ازدواج کند،  زاده وبرادر زاده او تواند بدون اجازه زن خود با خواهر   ـ انسان نمى2388مسأله 
  .ولى اگر بدون اجازه زنش آنان را عقد نماید وبعدا زن بگوید به آن عقد راضى هستم اشکال ندارد

ده وحرفى نزند،  ـ اگر زن بفهمد شوهرش برادر زاده یا خواهر زاده او را عقد کر2389مسأله 
  .چنانچه بعدا رضایت ندهد عقد آنان باط است

 ـ اگر انسان پیش از آنکه دختر عمه یا دختر خاله خود را بگیرد با مادر آنان زنا کند 2390مسأله 
  .تواند با آنان ازدواج نماید مى

، و شود   ـ اگر با زنى غیر از عمه وخاله خود زنا کند، آن زن بر او حرام نمى2391مسأله 
  .همچنین است اگر پیش از آنکه با او نزدیکى کند با مادر او زنا نماید

تواند با زنهاى اهل  تواند به عقد کافر در آید، ومرد مسلمان مى  ـ زن مسلمان نمى2392مسأله 
  .کتاب مانند یهود ونصارى به طور دائم وصیغه نمودن ازدواج کند

شود،  جعى است زنا کند آن زن بر او حرام مى ـ اگر با زنى که در عده طالق ر2393مسأله 
تواند او راعقد  مىى که در عده متعه، یا طالق بائن، یا عده وفات است زنا کند، بعدا واگر با زن

  .نماید، طالق رجعى وطالق بائن وعده متعه وعده وفات در احکام طالق بیان خواهد شد

تواند آن زن را براى  نا کند، بعدا مىشوهرى که در عده نیست ز  ـ اگر با زن بى2394مسأله 
  .وهمچنین است اگر دیگرى بخواهد آن زن را عقد کند. خود عقد نماید

، یا  ـ اگر زنى را که در عده دیگرى است براى خود عقد کند، چنانچه مرد و زن2395مسأله 
ن زن بر او آیکى از آنان بدانند که عده زن تمام نشده وبدانند عقد کردن زن در عده حرام است 

  .شود، اگر چه مرد بعد از عقد با زن نزدیکى نکرده باشد  حرام مى

 ـ اگر زنى را براى خود عقد کند وبعد معلوم شود که در عده بوده وهیچ کدام نمى 2396مسأله 
اند که عقد کردن زن در عده حرام است، در صورتى که   اند زن در عده است ونمى دانسته  دانسته

  .شود  ى کرده باشد، آن زن بر او حرام مىمرد با او نزدیک

وبعدا هم بداند زنى شوهر دارد وبا او ازدواج کند، باید از او جدا شود  ـ اگر انسان 2397مسأله 
  .او را براى خودعقد نکند

شود وچنانچه توبه نکند وبر   ـ زن شوهر دار اگر زنا بدهد بر شوهر خود حرام نمى2398مسأله 
  .بهتر است که شوهر، او را طالق دهد ولى باید مهرش را بدهدعمل خود باقى باشد، 

اند وزنى که صیغه بوده وشوهرش مدت او را بخشیده یا   ـ زنى را که طالق داده2399مسأله 
شوهر دوم عده  شک کند که موقع عقد مدتش تمام شده، چنانچه بعد از مدتى شوهر کند وبعد

  .ود اعتناء نکندشوهر اول تمام بوده یا نه، باید به شک خ
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 ـ مادر وخواهر ودختر پسر غیر بالغى که لواط داده، بر لواط کننده حرام است ، 2400مسأله 
  .شوند چنانچه لواط کننده بالغ باشد، واگر شک کند که دخول شده یا نه، بر او حرام نمى

 کس لواط کند،  اگر با مادر یا خواهر غیر بالغى ازدواج نماید وبعد از ازدواج با آن2401مسأله 
  .لى احتیاط ترک نشودشوند بنا بر مشهور و آنها بر او حرام نمى

 ـ اگر کسى در حال احرام که یکى از کارهاى حج است، با زنى ازدواج نماید عقد 2402مسأله 
تواند آن زن را عقد   دانسته که زن گرفتن بر او حرام است، دیگر نمى او باطل است وچنانچه مى

  .کند

 ـ اگر زنى که در حال احرام است با مردى که در حال احرام نیست ازدواج کند 2403مسأله 
دانسته که ازدواج کردن در حال احرام حرام است احتیاط واجب  عقد او باطل است، واگر زن مى

  .نیستمرد ازدواج نکند بلکه قول به حرمت خالى از قوت آن است که بعدا با آن 

اء را که یکى از کارهاى حج است بجا نیاورد، زنش بر او حرام  ـ اگر مرد طواف نس2404مسأله 
شود، ولى اگر بعدا طواف نساء را  ونیز اگر زن طواف نساء نکند شوهرش بر او حرام مى. شود مى

  .شوند  انجام دهند به یکدیگر حالل مى

 تمام  ـ اگر کسى دختر نابالغى را براى خود عقد کند وپیش از آنکه نه سال دختر2405مسأله 
  .شود ر او حرام نمىشود، با او نزدیکى ودخول کند آن دختر ب

شود، ولى اگر با  اند بر شوهرش حرام مى  ـ زنى را که سه مرتبه طالق داده2406مسأله 
تواند دوباره او   شود با مرد دیگرى ازدواج کند، شوهر اول مى  شرایطى که در کتاب طالق گفته مى

  .را براى خود عقد نماید

  م عقد دائماحکا

 ـ زنى که عقد دائمى شده نباید بدون اجازه شوهر از خانه بیرون رود وباید خود را 2407مسأله 
کردن او جلوگیرى دیکى خواهد تسلیم نماید وبدون عذر شرعى از نز  براى هر لذتى که او مى

ست، واگر نکند، واگر در اینها از شوهر اطاعت کند، تهیه غذا ولباس ومنزل او بر شوهر واجب ا
  .تهیه نکند چه توانایى داشته باشد، یا نداشته باشد مدیون زن است

 ـ اگر زن در کارهایى که در مسأله پیش گفته شد اطاعت شوهر را نکند گناهکار 2408مسأله 
  .رود  است وحق غذا ولباس ومنزل وهمخوابى ندارد ولى مهر او از بین نمى

  .ه خدمت خانه مجبور کند ـ مرد حق ندارد زن خود را ب2409مسأله 

ولى اگر شوهر .  ـ مخارج سفر زن اگر بیشتر از مخارج وطن باشد با شوهر نیست2410مسأله 
  .مایل باشد که زن را سفر برد، باید مخارج سفر او را بدهد
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دهد، اگر ممکن است   کند وشوهر خرج او را نمى   ـ زنى که از شوهر اطاعت مى2411مسأله 
را بدون اجازه از مال او بردارد وبنابر احتیاط از حاکم شرع اجازه بگیرد واگر تواند خرجى خود  مى

 معاش ممکن نیست، چنانچه ناچار باشد که معاش خود را تهیه کند، در موقعى که مشغول تهیه
  است، اطاعت شوهر بر او واجب نیست

  . ـ مرد باید در هر چهار شب یک شب نزد زن دائمى خود بماند2412مسأله 

  .تواند بیش از چهار ماه نزدیکى باعیال دائمى خود را ترک کند   ـ شوهر نمى2413أله مس

 ـ اگر در عقد دائمى مهر را معین نکنند عقد صحیح است وچنانچه مرد با زن 2414مسأله 
  .نزدیکى کند، باید مهر او را مطابق مهر زنهایى که مثل او هستند بدهد

زن ى براى دادن مهر مدتى معین نکرده باشند، دائم ـ اگر موقع خواندن عقد 2415مسأله 
تواند پیش از گرفتن مهر از نزدیکى کردن شوهر جلو گیرى کند، چه شوهر توانایى دادن مهر را  مى

داشته باشد چه نداشته باشد، ولى اگر پیش از گرفتن مهر به نزدیکى راضى شود وشوهر با او 
  .ى از نزدیکى شوهر جلو گیرى نمایدتواند بدون عذر شرع  نزدیکى کند، دیگر نمى

  متعه یا صیغه

  . ـ صیغه کردن زن اگر چه براى لذت بردن هم نباشد صحیح است2416مسأله 

  .تواند بیش از چهار ماه نزدیکى با متعه خود را ترک کند   ـ شوهر نمى2417مسأله 

کى نکند، عقد شود اگر در عقد شرط کند که شوهر با او نزدی  ـ زنى که صیغه مى2418مسأله 
تواند لذتهاى دیگر از او ببرد، ولى اگر بعدا به نزدیکى  وطرط او صحیح است وشوهر فقط مى

  .تواند با او نزدیکى نماید راضى شود، شوهر مى

  . ـ زنى که صیغه شده اگر چه آبستن شود حق خرجى ندارد2419مسأله 

هم از برد وشوهر   ازث نمىابى ندارد، واز شوهر ـ زنى که صیغه شده حق همخو2420مسأله 
  .برد او ارث نمى

 ـ زنى که صیغه شده اگر نداند که حق خرجى وهمخوابى ندارد عقد او صحیح 2421مسأله 
  .یکند دانسته، حقى به شوهر پیدا نمى است، وبراى آنکه نمى

به تواند بدون اجازه شوهر از خانه بیرون برود، ولى اگر   ـ زنى که صیغه شده، مى2422مسأله 
  .رود، بیرون رفتن او حرام است واسطه بیرون رفتن، حق شوهر از بین مى

صیغه ل کند که به مدت ومبلغ معین او را براى مردى  ـ اگر زنى کسى را وکی2423مسأله 
نماید، چنانچه وکیل او را به عقد دائم در آورد، یا به غیر از مدت یا مبلغى که معین شده او را 

  .ن فهمید، اگر بگوید راضى هستم عقد صحیح وگرنه باطل استصیغه کند، وقتى آن ز
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 ـ اگر پدر یا جد پدرى براى محرم شدن، یک ساعت یا دو ساعت زنى را به عقد 2424مسأله 
تواند دختر نابالغ خود را براى محرم شدن، به عقد  پسر نابالغ خود در اورد کافى است، ونیز مى

  .ختر نفعى داشته باشدرآورد، ولى باید آن عقد براى دکسى د

 ـ اگر پدر یا جد پدرى، طفل خود را که در محل دیگرى است ونمى داند زنده 2425مسأله 
شود  است یا مرده، براى محرم شدن به عقد کسى در آورد، بر حسب ظاهر محرم بودن حاصل مى

انى که به وچنانچه بعدا معلوم شود که در موقع عقد، آن دختر زنده نبوده عقد باطل است، وکس
  واسطه عقد ظاهرا محرم شده بودند نامحرمند

چیزى را ه، باید تمام  ـ اگر مرد مدت صیغه زن را ببخشذ، چنانچه با او نزدیکى کرد2426مسأله
  که قرار گذاشته به او بدهد، واگر نزدیکى نکرده باید نصف آن را بدهد

وعده اش تمام نشده به عقد دائم تواند زنى را که صیغه او بوده وهنوز   ـ مرد مى2427مسأله 
  .خود در آورد

  احکام نگاه کردن

 ـ نگاه کردن مرد به بدن زن نامحرم بالغۀ وهمچنین نگاه کردن به موى او، چه با 2428مسأله 
و نگاه کردن به صورت ودستها اگر به قصد لذت باشد حرام . قصد لذت وچه بدون آن، حرام است

ت، ونیز نگاه کردن زن به بدن مرد نامحرم حرام است، واما نگاه واگر به قصد لذت نباشد جائز اس
  .کردن به مثل سر وموى او وگردن ودست وساق پا،ظاهرا جایز است

 ـ اگر انسان بدون قصد لذت به مو وصورت ودستهاى زنهاى اهل کتاب مثل 2429مسأله 
وهمچنین نگاه . شکال نداردزنهاى یهود ونصارى نگاه کند، در صورتى که نترسد که به حرام بیفتد ا

آنها نپوشاندن آنها بوده عارف بین کردن به گردن ومقدارى از سینه ومانند آنها که در زمان سابق مت
  .است جائز است واحتیاط واجب آن است که به غیر اینها نگاه نکند

تها  ـ زن باید بدن وموى خود را از مرد نامحرم بپوشاند ولى پوشاندن صورت ودس2430مسأله 
الزم نیست ونیز الزم نیست که بدن وموى خود را از پسرى هم که بالغ نشده ولى خوب وبد را 

  .فهمد بپوشاند مى

 ـ نگاه کردن به عورت دیگرى حتى بصورت بچه ممیزى که خوب وبد را 2431مسأله 
زن  ولى. م است، اگر چه از پشت شیشه یا در آئینه یا آب صاف ومانند اینها باشدفهمد حرا مى

  توانند به تمام بدن یکدیگر نگاه کنند وشوهر مى

توانند غیر از   ـ مرد وزنى که با یکدیگر محرمند اگر قصد لذت نداشته باشند مى2432مسأله 
  .عورت به تمام بدن یکدیگر نگاه کنند
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 ـ مرد نباید با قصد لذت به بدن مرد دیگر نگاه کند، ونگاه کردن زن هم به بدن زن 2433مسأله 
  .یگر با قصد لذت حرام استد

جائز به عکس زن نامحرم با قصد لذت حرام، وبدون قصد لذت  ـ نگاه کردن 2434مسأله 
  .شناسد نگاه نکند است، ولى بهتر است به عکس زن نامحرمى که مى

 ـ اگر زن بخواهد زن دیگر، یا مردى غیر از شوهر خود را تنقیه کند، یا عورت او 2435مسأله 
 باید چیزى در دست کند که دست او به عورت آن مرد نرسد وهمچنین است اگر را آب بکشد،

  .مرد بخواهد مرد دیگر، یا زنى غیر زن خود را تنقیه کند، یا عورت او را آب بکشد

بدن او الجه زن نامحرم ناچار باشد که او رانگاه کند ودست به  ـ اگر مرد براى مع2436مسأله 
با نگاه کردن بتواند معالجه کند، نباید دست به بدن او بزند واگر با بزند اشکال ندارد، ولى اگر 

  .دست زدن بتواند معالجه کند، نباید او را نگاه کند

اى جز   ـ اگر انسان براى معالجه کسى ناچار شود که به عورت او نگاه کند و چاره2437مسأله 
  .نگاه کردن به عورت نباشد اشکال ندارد

  مسائل متفرقه زناشویى

  .افتد، واجب است زن بگیرد داشتن زن به حرام مى ـ کسى که به واسطه ن2438مسأله 

 ـ اگر شوهر در عقد شرط کند که زن باکره باشد وبعد از عقد معلوم شود که باکره 2439مسأله 
  .گیرد  تواند عقد را بهم بزند ولى تفاوت مهر بکرو ثیب را مى نبوده، نمى

نامحرم در محل خلوتى که کسى در آنجا نیست ودیگرى هم  ـ ماندن مرد وزن 2440مسأله 
تواند وارد شود حرام نیست چه به ذکر خدا مشغول باشند با به صحبت دیگر، خواب باشند یا  نمى
  .بیدار

 ـ اگر مرد مهر زن را در عقد معین کند وقصدش این باشد که آن را ندهد، عقد 2441مسأله 
  .صحیح است ولى مهر را باید بدهد

 ـ مسلمانى که منکر خدا یا پیغمبر شود، یا حکم ضرورى دین یعنى حکمى را که 2442سأله م
در صورتى که بداند آن . دانند مثل واجب بودن نماز وروزه انکار کند  مسلمانان جزء دین اسالم مى

  شود  حکم ضرورى دین است مرتد مى

پیش گفته له  طورى که در مسأ ـ اگر زن پیش از آنکه شوهرش با او نزدیکى کند به2443مسأله 
وهمچنین است اگر بعد از نزدیکى مرتد شود ولى یائسه . گردد شد مرتد شود، عقد او باطل مى

باشد یعنى اگر سیده است شصت سال واگر سیده نیست پنجاه سال او تمام شده باشد، اما اگر 
گهدارد، پس اگر در بین یائسه نباشد، باید به دستورى که در احکام طالق گفته خواهد شد عده ن
  .عده مسلمان شود عقد باقى واگر تا آخر عده مرتد بماند عقد باطل است
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وباید به شود  او حرام مى ـ مردى که مسلمان زاده است اگر مرتد شود، زنش بر 2444مسأله 
  .شود عده وفات نگهدارد مقدارى که در احکامطالق گفته مى

غیر مسلمان به دنیا آمده ومسلمان شده اگر پیش از  ـ مردى که از پدر ومادر 2445مسأله 
واگر بعد از نزدیکى مرتد شود، چنانچه زن او . گردد نزدیکى با عیالش مرتد شود، عقد او باطل مى

شود  بینند باید آن زن به مقدارى که در احکام طالق گفته مى  در سن زنهایى باشد که حیض مى
  .عقد باقى وگرنه باطل است شود عده، شوهر او مسلمانعده نگهدارد، پس اگر پیش از تمام شدن 

 ـ اگر زن در عقد با مرد شرط کند که او را از شهرى بیرون نبرد ومرد هم قبول 2446مسأله 
  .کند، نباید زن را از آن شهر بیرون ببرد

تواند آن دختر را    ـ اگر زن انسان از شوهر دیگرش دخترى داشته باشد، انسان مى2447مسأله 
تواند  راى پسر خود که از آن زن نیست عقد کند ونیز اگر دخترى را براى پسر خود عقد کند، مىب

  .با مادر آن دختر ازدواج نماید

 ـ اگر زنى از زنا آبستن شود، در صورتى که خود آن زن بامردى که با او زنا کرده 2448مسأله 
  .ا سقط کندیا هر دوى آنان مسلمان باشند براى آن زن جایز نیست بچه ر

 ـ اگر کسى با زنى که شوهر ندارد ودر عده کسى هم نیست زنا کند، چنانچه بعد 2449مسأله 
اى از او پیدا شود، در صورتى که ندانند از نطقه حالل است یا حرام ، آن بچه  او راعقد کند وبچه

  .حالل زاده است

نداند ، چنانچه زن هم کند ـ اگر مرد نداند که زن در عده است وبا او ازدواج 2450مسأله 
دانسته که  واگر زن مى. باشد اى از آنان بدنیا آید، حالل زاده است وشرعا فرزند هر دو مى وبچه

در عده است بچه، فرزند پدر است ودر هر دو صورت عقد آنان باطل است وبه یکدیگر حرام 
  .باشند مى

ول کرد ولو ثقه نباشد وهمچنین شود حرف او را قب ام مى   ـ اگر زن بگوید یائسه2451مسأله 
شود مگر آن که قبال شوهر داشته وادعا کند موت او را   اگر بگوید شوهر ندارم، حرف او قبول مى

احتیاط نباید حرف او را بدون ر دعوى خود متهمه باشد در این صورت بنا بر یا طالق را و زن د
  .تفحص از حالش قبول کرد

سان با زنى ازدواج کرد، کسى بگوید آن زن شوهر داشته وزن  ـ اگر بعد از آنکه ان2452مسأله 
  .بگوید نداشتم چنانچه شرعا ثابت نشود که زن شوهر داشته باید حرف زن را قبول کرد

  .تواند او را از مادرش جدا کند  ـ تا هفت سال بچه تمام نشده، پدر نمى2453مسأله 
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عجله غه است یعنى مکلف شده ه بال ـ مستحب است در شوهر دادن دخترى ک2454مسأله 
کنند، حضرت صادق علیه السالم فرمودند یکى از سعادتهاى مرد آن است که دخترش در خانه او 

  .حیض نبیند

 ـ اگر زن مهر خود را به شوهر صلح کند که زن دیگر نگیرد، احتیاط واجب آن 2455مسأله 
  .است که زن مهر را نگیرد وشوهر هم با زن دیگر ازدواج نکند

اى پیدا کند آن بچه حالل زاده   ـ کسى که از زنا به دنیا آمده، اگر زن بگیرد وبچه2456مسأله 
  .است

 ـ هر گاه مرد در روزه ماه رمضان یا در حال حیض زن با او نزدیکى کند معصیت 2457مسأله 
  .کرده، ولى اگر بچه از آنان بدنیا آید حالل زاده است

شوهرش در سفر مرده اگر بعد از عده وفات که مقدار آن در  ـ زنى که یقین دارد 2458مسأله 
احکام طالق گفته خواهد شد، شوهر کند وشوهر اول از سفر برگردد، باید از شوهر دوم جدا شود 
وبه شوهر او ل حالل است ولى اگر شوهر دوم با او نزدیکى کرده، زن باید عده نگهدارد وشوهر 

  .عده ندارده مثل او هستند بدهد ولى خرج  مطابق زنهایى کدوم باید مهر او را

  احکام شیر دادن

 بیان خواهد شد شیر دهد آن 2472اى را با شرایطى که در مسأله    ـ اگر زنى بچه2459مسأله 
گویند، دوم ـ شوهر زن   او ل ـ خود زن و او را مادر رضاعى مى: شود بچه به این عده محرم مى

روند، اگر چه  زن هر چه باال سوم ـ پدر ومادر آن. یندگو  که شیر اوست واو را پدر رضاعى مى
پنجم ـ . آیند  اند، یا بدنیا مى هایى که از آن زن بدنیا آمده  پدر ومادر رضاعى او باشند، چهارم ـ بچه

ها را شیر  بچه هاى اوالد آن زن هر چه پایین روند، چه از اوالد او بدنیا آمده، یا اوالد او آن بچه
 ـ خواهر وبرادر آن زن اگر چه رضاعى باشند یعنى به واسطه شیر خوردن، با آن ششم. داده باشند

هشتم ـ دایى وخاله . هفتم ـ عمو وعمه آن زن اگر چه رضاعى باشند. زن خواهر وبرادر شده باشند
آن زن که شیر مال آن شوهر است هر چه پایین نهم ـ اوالد شوهر . اشندآن زن اگر چه رضاعى ب

دهم ـ عمو وعمه ودایى وخاله شوهرى که شیر مال اوست . اوالد رضاعى او باشندروند، اگر چه 
شود،  هر چه باال روند، اگر چه رضاعى باشند ونیز عده دیگرى هم که در مسائل بعد گفته مى

  .شوند شود، به واسطه شیر دادن محرم مى مى

شود شیر دهد، پدر آن    مى بیان2472اى را با شرایطى که در مسأله   ـ اگر زنى بچه2460مسأله 
دخترهاى تواند  اند ازدواج کند، ونیز نمى از آن زن بدنیا آمدهتواند با دخترهایى که  بچه نمى
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شوهرى را که شیر مال اوست، اگر چه دخترهاى رضاعى او باشند براى خود عقد نماید، وبنا بر 
  .احتیاط واجب با دخترهاى رضاعى آن زن ازدواج نکند

شود شیر دهد، شوهر    بیان مى2472اى را با شرایطى که در مسأله   اگر زنى بچه ـ2461مسأله 
شود ونیز خویشان شوهر به خواهر  آن زن که صاحب شیر است به خواهرهاى آن بچه محرم نمى

  .شوند  وبرادر آن بچه محرم نمى

ز خویشان شود ونی اى را شیر دهد، به برادرهاى آن بچه محرم نمى   ـ اگر زنى بچه2462مسأله 
  .شوند اى که شیر خورده محرم نمى  آن زن به برادر وخواهر بچه

 ـ اگر انسان با زنى که دخترى را شیر کامل داده ازدواج کند وبا آن زن نزدیکى 2463مسأله 
  .تواند آن دختر را براى خود عقد کند  نماید، دیگر نمى

اند با زنى که آن دختر را شیر تو  ـ اگر انسان با دخترى ازدواج کند، دیگر نمى2464مسأله 
  .کامل داده ازدواج نماید

تواند با دخترى که مادر، یا مادر بزرگ انسان او را شیر کامل داده   ـ انسان نمى2465مسأله 
تواند با آن  ازدواج کند ونیز اگر زن پدر انسان از شیر پدر او دخترى را شیر داده باشد، انسان نمى

ه دختر شیر خوارى را براى خود عقد کند، بعد مادر، یا مادر بزرگ، یا دختر ازدواج نماید وچنانچ
  .شود  زن پدر او آن دختر را شیر دهد، عقد باطل مى

شود ازدواج   ـ با دخترى که خواهر، یا زن برادر انسان او را شیر کامل داده، نمى2466مسأله 
هر، یا نوه برادر انسان آن دختر را کرد، وهمچنین است اگر خواهر زاده، یا برادر زاده، یا نوه خوا

  .شیر داده باشد

شود،   ـ اگر زنى بچه دختر خود را شیر دهد، آن دختر به شوهر خود حرام مى2467مسأله 
ولى اگر بچه پسر . اى را که شوهر دخترش از زن دیگر دارد شیر دهد وهمچنین است اگر بچه

  . است بر شوهر خود حرام نمى شودخود را شیر دهد، زن پسرش که مادر آن طفل شیر خوار

خود دخترى بچه شوهر آن دختر را شیر دهد، آن دختر به شوهر  ـ اگر زن پدر 2468مسأله 
  .شود، چه بچه از همان دختر یا از زن دیگر شوهر او باشد  حرام مى

  شرایط شیر دادنى که علت محرم شدن است

اول ـ شیر آن زن از حرام : ط دارد ـ شیر دادنى که علت محرم شدن است چند شر2469مسأله 
اى را که از زنا بدنیا آمده به بچه دیگر بدهند، به واسطه آن شیر، بچه به   پس اگر شیر بچه. نباشد

دوم ـ بچه شیر را از پستان بمکد، پس اگر شیر را در گلوى او بریزند نتیجه . شود  کسى محرم نمى
چهارم ـ شیر از یک شوهر باشد پس . ط نباشدسوم ـ شیر خالص باشد وبا چیز دیگر مخلو. ندارد

اگر زن شیر دهى را طالق دهند، بعد شوهر دیگرى کند واز او آبستن شود وتا موقع زائیدن، شیرى 
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که از شوهر اول داشته باقى باشد ومثال هشت دفعه پیش از زائیدن از شیر شوهر اول وهفت دفعه 
پنجم ـ بچه به . شود د، آن بچه به کسى محرم نمىاى بده بعد از زائیدن از شیر شوهر دوم به بچه

واسطه مرض شیر را قى نکند واگر قى کند بنا بر احتیاط واجب کسانى که به واسطه شیر خوردن 
ششم ـ پانزده . شوند، باید با او ازدواج نکنند ونگاه محرمانه هم به او ننمایند به آن بچه محرم مى

شود شیر سیر بخورد، یا مقدارى شیر  در مسأله بعد گفته مىمرتبه، یا یک شبانه روز به طورى که 
هفتم ـ . به او بدهند که بگویند از آن شیر استخوانش محکم شده وگوشت در بدنش روئیده است

دو سال بچه تمام نشده باشد واگر بعد از تمام شدن دو سال، او را شیر دهند به کسى محرم 
شیر ن دو سال، چهارده مرتبه وبعد از آن، یک مرتبه که اگر مثال پیش از تمام شدشود، بل نمى

شود، ولى چنانچه از موقع زائیدن زن شیرده بیشتر از دو سال گذشته  بخورد به کسى محرم نمى
  .شود  اى را شیر دهد آن بچه به کسانى که گفته شد محرم مى باشد وشیر او باقى باشد وبچه

غذا یا شیر کس دیگر را نخورد ولى اگر کمى  ـ باید بچه در بین یک شبانه روز 2470مسأله 
غذا بخورد که نگویند در بین، غذا خورده اشکال ندارد ونیز باید پانزده مرتبه را از شیر یک زن 
بخورد ودر بین پانزده مرتبه شیر کس دیگر را نخورد و در هر دفعه بدون فاصله شیر بخورد، ولى 

گیرد تا   ى صبر کند که از اولى که پستان در دهان مىاگر در بین شیر خوردن نفس تازه کند، یا کم
  .شود، یک دفعه حساب شود، اشکال ندارد وقتى سیر مى

اى را شیر دهد، بعد شوهر دیگر کند واز شیر   ـ اگر زن از شیر شوهر خود بچه2471مسأله 
 باهم شوند، اگر چه بهتر است  شوهر هم بچه دیگر را شیر دهد آن دو بچه به یکدیگر محرم نمى

  .ازدواج نکنند ونگاه محرمانه به یکدیگر ننمایند

 ـ اگر زن از شیر یک شوهر چندین بچه را شیر دهد، همه آنان به یکدیگر وبه 2472مسأله 
  .شوند  شوهر وبه زنى که آنان را شیر داده محرم مى

اى را   ـ اگر کسى چند زن داشته باشد، وهر کدام آنان با شرایطى که گفتیم بچه2473مسأله 
  .شوند  شیر دهد، همه آن بچه ها به یکدیگر وبه آن مرد وبه همه آن زنها محرم مى

مرتبه اى را مثال هشت  نان بچه ـ اگر کسى دو زن شیر ده داشته باشد ویکى از آ2474مسأله 
  .شود  ودیگرى هفت مرتبه شیر بدهد آن بچه به کسى محرم نمى

 ودخترى را شیر کامل بدهد خواهر وبرادر آن  ـ اگر زنى از شیر یک شوهر پسر2475مسأله 
  .شوند دختر به خواهر وبرادر آن پسر محرم نمى

تواند بدون اذن زن خود، با زنهایى که به واسطه شیر خوردن، خواهر    ـ انسان نمى2476مسأله 
ومادر ر اند ازدواج کند و نیز اگر با پسرى لواط کند، باید دختر وخواه زاده یا برادز زاده زن او شده

دختر وخواهر ومادر و ومادر بزرگ آن پسر را که رضاعى هستند یعنى به واسطه شیر خوردن، 
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مادربزرگ آن پسر را که رضاعى هستند یعنى به واسطه شیر خوردن، دختر و خواهر و مادر او 
  .اند، براى خود عقد نکند  شده

شود، اگر چه احتیاط    نمى ـ زنى که برادر انسان را شیر داده به انسان محرم2477مسأله 
  .مستحب آن است که با او ازدواج نکند

تواند با دو خواهر، اگر چه رضاعى باشند، یعنى به واسطه شیر    ـ انسان نمى2478مسأله 
وچنانچه دو زن را عقد کند وبعد بفهمد خواهر . خوردن، خواهر یکدیگر شده باشند ازدواج کند

 یک وقت بوده هر دو باطل است واگر با یک صیغه هردو را بوده اند، در صورتى که عقد آنان در
شود، واگر در یک وقت  تزویج نموده مخیر است در اختیار هر کدام که بخواهد وهر دو باطل نمى

  .باشد نبوده عقد اولى صحیح وعقد دومى باطل مى

هرش بر شود شیر دهد شو   ـ اگر زن از شیر شوهر خود کسانى را که بعدا گفته مى2479مسأله 
سوم ـ . خود رادوم ـ عمو وعمه ودایى وخاله . ود، اول ـ برادر وخواهر خود راش او حرام نمى

پنجم ـ برادر شوهر، یا خواهر شوهر . چهارم ـ برادر زاده خود را. اوالد عمو واوالد دایى خود را
ى وخاله هفتم ـ عمو، عمه ودای. ششم ـ خواهر زاده خود، یا خواهر زاده شوهرش را. خود را

  .هشتم ـ نوه زن دیگر شوهر خود را. شوهرش را

  .شود   ـ اگر کسى دختر عمه یا دختر خاله انسان را شیر دهد به انسان محرم نمى2480مسأله 

شیر دهد،  ـ مردى که دو زن دارد، اگر یکى از آن دو زن فرزند عموى زن دیگر را 2481مسأله 
  .شود  خود حرام نمىزنى که فرزند عموى او شیر خورده، به شوهر

  آداب شیر دادن

 ـ براى شیر دادن بچه بهتر از هر کس مادر او است، وسزاوار است که مادر براى 2482مسأله 
شیر دادن از شوهر خود مزد نگیرد، وخوب است که شوهر مزد بدهد واگر مادر بخواهد بیشتر از 

  .دهدتواند بچه را او گرفته وبه دایه ب دایه مزد بگیرد، شوهر مى

گیرند، دوازده امامى و داراى عقل  اى که براى طفل مى  ـ مستحب است دایه2483مسأله 
وعفت وصورت نیکو باشد ومکروه است کم عقل، یا غیر دوازده امامى، یا بدصورت، یا بد خلق، یا 

  .اى که دارد از زنا بدنیا آمده باشد اى بگیرند که بچه  زنازاده باشد، ونیز مکروه است دایه

  سائل متفرقه شیر دادنم

اى را شیر ندهند زیرا ممکن    ـ مستحب است از زنها جلو گیرى کنند که هر بچه2484مسأله 
  .ازدواج نماینداند وبعدا دو نفر محرم با یکدیگر   چه کسانى شیر دادهاست فراموش شود که به
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ست یکدیگر کنند مستحب ا  ـ کسانى که به واسطه شیر خوردن، خویشى پیدا مى2485مسأله 
برند وحقهاى خویشى که انسان با خویشان خود دارد   را احترام نمایند، ولى از یکدیگر ارث نمى

  .براى آنان نیست

  . ـ در صورتى که ممکن باشد، مستحب است بچه را دو سال تمام شیر بدهند 2486مسأله 

شوهر، د بدون اجازه توان  ادن، حق شوهر از بین نرود، زن مى ـ اگر به واسطه شیر د2487مسأله 
اى را شیر دهد که به واسطه شیر دادن به آن بچه   بچه کس دیگر را شیر دهد، ولى جایز نیست بچه

به شوهر خود حرام شود، مثال اگر شوهر او دختر شیرخوارى را براى خود عقد کرده باشد، زن 
شود و بر او   شوهر مىنباید آن دختر را شیر دهد، چون اگر آن دختر را شیر دهد، خودش مادر زن 

  .گردد  حرام مى

 ـ اگر کسى بخواهد زن برادرش به او محرم شود، باید دختر شیرخوارى را مثال دو 2488مسأله 
 بیان شد زن برادر آن 2472روزه براى خود صیغه کند ودر آن دو روز با شرایطى که در مسأله 

  .دختر را شیر دهد

را براى خود عقد کند، بگوید به واسطه شیر خوردن،  ـ اگر مرد پیش از آنکه زنى 2489مسأله 
آن زن بر او حرام شده، مثال بگوید شیر مادر او را خورده چنانچه تصدیق او ممکن باشد، 

تواند با آن زن ازدواج کند واگر بعد از عقد بگوید وخود زن هم حرف او را قبول نماید، عقد  نمى
باشد، ولى در وقت نزدیکى باشد، یا نزدیکى کرده  نزدیکى نکرده باطل است پس اگر مرد با او

کردن، زن بداند بر آن مرد حرام است، مهر ندارد واگر بعد از نزدیکى بفهد که بر آن مرد حرام بوده، 
  .شوهر باید مهر او را مطابق زنهایى که مثل او هستند بدهد

 حرام شده، چنانچه  ـ اگر زن پیش از عقد بگوید به واسطه شیر خوردن بر مردى2490مسأله 
تواند با آن مرد ازدواج کند واگر بعد از عقد بگوید، مثل صورتى است   تصدیق او ممکن باشد، نمى

  .پیش گفته شد از عقد بگوید که زن بر او حرام است وحکم آن در مسأله که مرد بعد

 دادن اول ـ خبر: شود  ـ شیر دادنى که علت محرم شدن است به دو چیز ثابت مى2491مسأله 
دوم ـ شهادت دو مرد عادل، بلکه عادل واحد یا چهار . اى که انسان از گفته آنان یقین پیدا کند عده

زن که عادل باشند، ولى باید شرط شیر دادن را هم بگویند مثال بگویند ما دیده ایم که فالن بچه 
چنین سایر بیست وچهار ساعت از پستان فالن زن شیر خورده وچیزى هم در بین نخورده وهم

  . بیان شد شرح دهند2472شرطها را که در مسأله 

 ـ اگر شک کنند بچه به مقدارى که علت محرم شدن است شیر خورده یا نه، یا 2392مسأله 
  .شود  گمان داشته باشند که به آن مقدار شیر خورده، بچه به کسى محرم نمى
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  احکام طالق

بلکه بنا نداشته باشد، باید کمتر از ده سال دهد،   ـ مردى که زن خود را طالق مى2493مسأله 
بر احتیاط بالغ باشد، ونیز باید عاقل باشد، وبه اختیار خود طالق دهد واگر او را مجبور کنند که 

ونیز باید قصد طالق داشته باشد، پس اگر صیغه طالق را به . زنش را طالق دهد طالق باطل است
  .شوخى بگوید صحیح نیست

باید در وقت طالق از خون حیض ونفاس پاک باشد وشوهرش در آن پاکى  ـ زن 2494مسأله 
  .شود  با او نزدیکى نکرده باشد وتفصیل این دو شرط در مسائل آینده بیان مى

اول ـ آنکه طالق دادن زن در حال حیض یا نفاس در سه صورت صحیح است،  ـ 2495مسأله 
 ـ آبستن باشد واگر معلوم نباشد آبستن است دوم. شوهرش بعد از ازدواج با او نزدیکى نکرده باشد

سوم ـ مرد به . وشوهر در حال حیض طالقش بدهد، بعد بفهمد آبستن بوده، طالق صحیح است
واسطه غائب بودن نتواند بفهمد که زن از خون حیض یا نفاس پاک است یا نه وبنا بر احتیاط یکماه 

  .از وقت جماع گذشته باشد

موقع لوم شود که از خون حیض پاک بداند وطالقش دهد بعد مع ـ اگر زن را 2496مسأله 
طالق در حال حیض بوده، طالق او باطل است، واگر او را در حیض بداند و طالقش دهد بعد 

  .معلوم شود پاک بوده، طالق او صحیح است

 ـ کسى که مى داند زنش در حال حیض یا نفاس است، اگر غائب شود مثال 2497مسأله 
 وبخواهد او را طالق دهد، باید تا مدتى که معموال زنها از حیض یا نفاس پاک مسافرت کند

  .شوند صبر کند مى

اطالع د  ـ اگر مردى که غائب است بخواهد زن خود را طالق دهد، چنانچه بتوان2498مسأله 
پیدا کند که زن او در حال حیض یا نفاس است، یا نه، اگر چه اطال ع او از روى عادت حیض زن، 
یا نشانه هاى دیگرى باشد که در شرع معین شده، باید تا مدتى که معموال زنها از حیض یا نفاس 

  .شوند صبر کند پاک مى

 ـ اگر با عیالش که از خون حیض ونفاس پاک است نزدیکى کند وبخواهد طالقش 2499مسأله 
 تمام نشده، یا آبستن ولى زن را که نه سالش. دهد، باید صبر کند تا دو باره حیض ببیند وپاک شود

یائسه باشد یعنى اگر سیده از نزدیکى طالق دهند، اشکال ندارد، وهمچنین است اگر است، اگر بعد 
  .است بیشتر از شصت سال واگر سیده نیست بیشتر از پنجاه سال داشته باشد
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 ـ اگر زنى که از خون حیض ونفاس پاک است نزدیکى کند ودر همان پاکى 2500مسأله 
دهد، چنانچه بعد معلوم شود که موقع طالق آبستن بوده، بنا بر احتیاط مستحب دوباره او طالقش 

  .را طالق دهد

نماید، مسافرت  ـ اگر با زنى که از خون حیض ونفاس پاک است نزدیکى کند و2501مسأله 
دو بیند و چنانچه بخواهد در سفر طالقش دهد، باید بقدرى که زن معموال بعد از آن پاکى خون مى

  .شود صبر کند باره پاک مى

بیند طالق دهد ،   ـ اگر مرد بخواهد زن خود را که به واسطه مرضى حیض نمى2502مسأله 
  .باید از وقتى که با او نزدیکى کرده تا سه ماه از جماع با او خوددارى نماید وبعد او را طالق دهد

شود صحیح خوانده شود، ودو   ـ طالق باید به صیغه عربى معین که بعدا ذکر مى2503مسأله 
مرد عادل آن را بشنوند، واگر خود شوهر بخواهد صیغه طالق را بخواند واسم زن او مثال فاطمه 

زوجتى فاطمه طالق یعنى زن من فاطمه رها است، واگر دیگرى را وکیل کند آن : باشد، باید بگوید
  .وکیل باید بگوید زوجۀ موکلى فاطمۀ طالق

اند طالق ندارد ، و    صیغه شده، مثال یک ماهه یا یک ساله او را عقد کرده ـ زنى که2504مسأله 
: رها شدن او به این است که مدتش تمام شود، یا مرد مدت را به او ببخشد به این ترتیب که بگوید

  .نیستمدت را به تو بخشیدم وشاهد گرفتن وپاک بودن زن از حیض الزم 

  عده طالق

ش تمام نشده و زن یائسه عده ندارند، یعنى اگر چه شوهر شان با  ـ زنى که نه سال2505مسأله 
  .توانند فورا شوهر کنند آنها نزدیکى کرده باشد، بعد از طالق مى

 ـ زنى که نه سالش تمام شده ویائسه نیست اگر شوهرش با او نزدیکى کند 2506مسأله 
بقدرى صبر اد  پاکى طالقش دوطالقش دهد، بعد از طالق باید عده نگهدارد یعنى بعد از آنکه در

کند که دوباره حیض ببیند وپاک شود وهمینکه حیض سوم را دید عده او تمام مى شود ومى تواند 
تواند بعد از   ولى اگر پیش از نزدیکى کردن با او طالقش بدهد عده ندارد یعنى مى. شوهر کند

  .طالق فورا شوهر کند

بینند چنانچه   سن زنهایى باشد که حیض مىبیند اگر در   ـ زنى که حیض نمى2507مسأله 
  .شوهرش او را طالق دهد، باید بعد از طالق تا سه ماه عده نگهدارد

هاللى یعنى ، اگر اول ماه طالقش بدهند، باید سه ماه  ـ زنى که عده او سه ماه است2508مسأله 
قش بدهند باید باقى ماه واگر در بین ماه طال. شود تا سه ماه عده نگهدارد  از موقعى که ماه دیده مى

را با دو ماه بعد از آن ونیز کسرى ماه اول را از ماه چهارم عده نگهدارد تا سه ماه تمام شود، مثال 
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اگر غروب روز بیستم ماه طالقش بدهند وآن ماه بیست ونه روز باشد باید نه روز باقى ماه را با دو 
  .دماه بعد از آن وبیست روز از ماه چهارم عده نگهدار

است  طالق دهند، عده اش تا دنیا آمدن، یا سقط شدن بچه او  ـ اگر زن آبستن را2509مسأله 
شود واگر قبل از   بنا بر این اگر مثال یک ساعت بعد از طالق، بچه او بدنیا آید، عده اش تمام مى

  .شود  بچه بدنیا آمدن مدت عده غیر حامله بگذرد عده اش تمام مى

ه سالش تمام شده ویائسه نیست اگر صیغه شود مثال یک ماهه، یا یک  ـ زنى که ن2510مسأله 
ساله شوهر کند، چنانچه شوهرش با او نزدیکى نماید ومدت آن زن تمام شود، یا شوهر مدت را به 

حیض عده نگهدارد وشوهر بیند باید به مقدار دو  حیض مىاو ببخشد باید عده نگهدارد، پس اگر 
  .چهل وپنج روز از شوهر کردن خوددارى نمایدبیند،  نکند واگر حیض نمى

شود چه زن   ـ ابتداى عده طالق از موقعى است که خواندن صیغه طالق تمام مى2511مسأله 
اند، یا نداند پس اگر بعد از تمام شدن عده بفهمد که او را طالق داده اند، الزم  بداند طالقش داده

  .نیست دو باره عده نگهدارد

   مردهعده زنى که شوهرش

نگهدارد  زنى که شوهرش مرده اگر آبستن نباشد، باید تا چهار ماه وده روز عده  ـ2512مسأله 
یعنى از شوهر کردن خود دارى نماید اگر چه یائسه یا صیغه باشد یا شوهرش با او نزدیکى نکرده 

هار ماه وده باشد، واگر آبستن باشد، باید تا موقع زائیدن عده نگهدارد، ولى اگر پیش از گذشتن چ
روز، بچه اش بدنیا آید، باید تا چهار ماه وده روز از مرگ شوهرش صبر کند واین عده را عده 

  .گویند وفات مى

بکشد گى بپوشد وسرمه باشد حرام است لباس رن   ـ زنى که در عده وفات مى2513مسأله 
  .باشد  وهمچنین کارهاى دیگرى که زینت حساب شود بر او حرام مى

 ـ اگر زن یقین کند که شوهرش مرده وبعد از تمام شدن عده وفات شوهر کند ، 2514مسأله 
شود وبراى خبر مردن شوهر  چنانچه معلوم شود شوهر او بعدا مرده است، از شوهر دوم جدا نمى

رود، پس از گذشتن عده به واسطه همان عقد  دارد ونزد شوهر دوم نمى اول عده وفات نگه مى
  .ک نشود دوم بودن، واحتیاط به تجدید عقد خوب است ترمحکوم است به زن شوهر

 ـ ابتداى عده وفات از موقعى است که زن از مرگ شوهر مطلع شود در صورتى که 2515مسأله 
  .شوهر غایب باشد واال ابتداى آن وفات است

رد اول ـ آنکه مو: شود  ـ اگر زن بگوید عده ام تمام شده، با دو شرط از او قبول مى2516مسأله 
دوم ـ از طالق یا مردن شوهرش بقدرى گذشته باشد که در آن مدت . بنا بر احتیاط. تهمت نباشد

  تمام شدن عده ممکن باشد
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  طالق بائن وطالق رجعى

 ـ طالق بائن آن است که بعد از طالق، مرد حق ندارد به زن خود رجوع کند، یعنى 2517مسأله 
اول ـ طالق زنى که نه سالش تمام نشده : پنج قسم استبدون عقد او را به زنى قبول نماید وآن بر 

دوم ـ طالق زنى که یائسه باشد یعنى اگر سیده است بیشتر از شصت سال واگر سیده نیست . باشد
سوم ـ طالق زنى که شوهرش بعد از عقد با او نزدیکى نکرده . بیشتر از پنجاه سال داشته باشد

طالق خلع ومبارات پنجم ـ . اند ه دفعه طالق دادهچهارم ـ طالق سوم زنى که او را س. باشد
طالق رجعى است که بعد از طالق تا وقتى زن در واحکام اینها بعدا گفته خواهد شد وغیر اینها 

  .تواند به او رجوع نماید  عده است مرد مى

اى که موقع طالق   ـ کسى که زنش را طالق رجعى داده، حرام است او را از خانه2518مسأله 
آن خانه بوده بیرون کند مگر آنکه او را منتقل کند به خانه مناسب حال او، که در این صورت در 

 فحاشى کند یا اخراج ونقل به آن خانه جایز است، ونیز جایز است بیرون کردن از آن منزل چنانچه
الزم از است زن براى کارهاى غیر ونیز حرام . اهل خانه را اذیت کند ویا رفت وآمد با اجانب نماید

  .آن خانه بیرون رود مگر با اذن زوج

  احکام رجوع کردن

اول ـ حرفى بزند که : تواند به زن رجوع کند  ـ در طالق رجعى مرد به سه قسم مى2519مسأله 
دوم ـ کارى کند که آن کار داللت کند بر . معنایش این باشد که او را دوباره زن خود قرار داده است

  .شود ولو قصد رجوع نداشته باشد   کردن که با آن رجوع محقق مىسوم ـ نزدیکى. قصد رجوع

 ـ براى رجوع کردن الزم نیست مرد شاهد بگیرد، یا به زن خبر دهد، بلکه اگر 2520مسأله 
  .بدون اینکه کسى بفهمد، بگوید به زنم رجوع کردم صحیح است

بگیرد وبه او صلح کند که  ـ مردى که زن خود را طالق رجعى داده، اگر مالى از او 2521مسأله 
  .رود دیگر به او رجوع نکند، حق رجوع او از بین نمى

 ـ اگر زنى را دو مرتبه طالق دهد به او رجوع کند، یا دو مرتبه او را طالق دهد 2522مسأله 
وبعد از هر طالق عقدش کند، بعد از طالق سوم آن زن بر او حرام است، ولى اگر بعد از طالق 

تواند آن زن را  شود، یعنى مى وهر کند، با پنج شرط به شوهر اول حالل مىسوم به دیگرى ش
اول ـ آنکه عقد شوهر دوم همیشگى باشد واگر مثال یک ماهه یا یک ساله او را . دوباره عقد نماید

دوم ـ شوهر دوم با او . تواند او را عقد کند صیغه کند، بعد از آنکه از او جدا شد، شوهر اول نمى
چهارم ـ عده طالق . قش دهد یا بمیردسوم ـ شوهر دوم طال. بطریق متعارف.  دخول کندنزدیکى و

  .شوهر دوم بالغ باشدپنجم ـ . یا عده وفات شوهر دوم تمام شود

  طالق خلع
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 ـ طالق زنى را که به شوهرش مایل نیست ومهر یا مال دیگر خود را به او 2523مسأله 
  .دبخشد که طالقش دهد، طالق خلع گوین مى

 ـ اگر شوهر بخواهد صیغه طالق را بخواند، چنانچه اسم زن مثال فاطمه باشد 2524مسأله 
یعنى زنم (زوجتى فاطمه خالعتها عل ما بذلت، وبهتر است بدون فصل بگوید هى طالق : گوید مى

  ).فاطمه را طالق خلع دادم او رها است

شوهرش ببخشد وشوهر همان کس  ـ اگر زنى کسى را وکیل کند که مهر او را به 2525مسأله 
را وکیل کند که زن را طالق دهد، چنانچه مثال اسم شوهر محمد واسم زن فاطمه باشد وکیل، صیغه 

عن موکلتى فاطمۀ بذلت مهرها لموکلى محمد لیخلعها علیه پس از آن : خواند  طالق را اینطور مى
ست بدون فصل بگوید هى طالق زوجۀ موکلى خالعتها على ما بذلت، وبهتر ا: بدون فاصله بگوید

به شوهر او ببخشد او را طالق دهد، وکیل ر زنى کسى را وکیل کند که غیر از مهرچیزدیگرى را واگ
  .بذلت مأۀ تومان: آن چیز را بگوید مثال اگر صد تومان داده باید بگوید) مهرها(باید به جاى کلمه 

  طالق مبارات

واهند وزن مالى به مرد بدهد که او را طالق دهد،  ـ اگر زن وشوهر یکدیگر را نخ2526مسأله 
  .رات گویندآن طالق را مبا

 ـ اگر شوهر بخواهد صیغه مبارات را بخواند، چنانچه مثال اسم زن فاطمه باشد، 2527مسأله 
باید بگوید، بارأت زوجتى فاطمۀ على مهرها فهى طالق یعنى مبارات کردم زنم فاطمه را در مقابل 

هاست، واگر دیگرى را وکیل کند، وکیل باید بگوید، بارات زوجۀ موکلى فاطمۀ مهر او پس او ر
به مهرها بگوید اشکال ) على مهرها(على مهرها فهى طالق ودر هر دو صورت اگر بجاى کلمه 

  .ندارد

براى  ومبارات باید به عربى صحیح خوانده شود ولى اگر زن  ـ صیغه طالق خلع2528مسأله 
 شوهر ببخشد مثال به فارسى بگوید براى طالق، فالن مال را به تو بخشیدم آنکه مال خود را به

  .اشکال ندارد

 ـ اگر زن در بین عده طالق خلع، یا مبارات از بخشش خود بر گردد، شوهر مى 2529مسأله 
  .تواند رجوع کند وبدون عقد دو باره او را زن خود قرار دهد

گیرد، باید بیشتر از مهر نباشد ولى در  مبارات مى ـ مالى را که شوهر براى طالق 2530مسأله 
  .ق خلع اگر بیشتر باشد اشکال نداردطال

  احکام متفرقه طالق

 ـ اگر با زن نامحرمى به گمان اینکه عیال خود او است نزدیکى کند، چه زن بداند 2531مسأله 
  .باشد، باید عده نگهدارد که او شوهرش نیست، یا گمان کند شوهرش مى
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 او داند عیالش نیست زنا کند، چه زن بداند که آن مرد شوهر  ـ اگر با زنى که مى2532مسأله 
  .باشد، الزم نیست عده نگهدارد  نیست، یا گمان کند شوهرش مى

 ـ اگر مرد، زنى را گول بزند که از شوهرش طالق بگیرد وزن او شود طالق وعقد 2533مسأله 
  .اند  دهآن زن صحیح است ولى هر دو معصیت بزرگى کر

 ـ هر گاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط کند که اگر شوهر مسافرت نماید، یا مثال 2534مسأله 
شش ماه به او خرجى ندهد اختیار طالق با او باشد، این شرط باطل است، ولى چنانچه شرط کند 

 باشد، او براى طالق خود وکیلجى ندهد، از طرف که اگر مرد مسافرت کند، یا مثال تا شش ماه خر
  .چنانچه شرط حاصل شود خود را طالق دهد صحیح است

 ـ زنى که شوهرش گم شده، اگر بخواهد به دیگرى شوهر کند باید نزد مجتهد 2535مسأله 
  .عادل برود وبه دستور اوعمل نماید

  .توانند زن او را طالق بدهند  ـ پدر وجد پدرى دیوانه مى2536مسأله 

درى براى طفل خود زنى را صیغه کند، اگر چه مقدارى از زمان  ـ اگر پدر یا جد پ2537مسأله 
را دو ساله صیغه  بچه جزء جزء مدت صیغه باشد، مثال براى پسر چهارده ساله خودش زنى تکلیف

تواند   تواند مدت آن زن را ببخشد ولى زن دائمى او را نمى کند، چنانچه صالح بچه باشد، مى
  .طالق دهد

ى عالماتى که در شرع معین شده، مرد دو نفر را عادل بداند و زن خود  ـ اگر از رو2538مسأله 
تواند آن زن را بعد از تمام شدن   داند آنان عادلند یا نه مى  را پیش آنان طالق دهد، دیگرى که نمى

بر احتیاط واجب ازدواج سق بداند بنا عده اش براى خود براى کس دیگر عقد کند، واگر آنها را فا
  .براى دیگرى هم او را عقد ننمایدبا او نکند و

 ـ اگر کسى زن خود را بدون اینکه او بفهمد طالق دهد، چنانچه مخارج او را مثل 2539مسأله 
وقتى که زنش بوده بدهد ومثال بعد از یکسال بگوید یکسال پیش تو را طالق دادم وشرعا ثابت 

 واو مصرف نکرده است از او پس تواند چیزهایى را که در آن مدت براى زن تهیه نموده کند، مى
  .تواند از او مطالبه نماید  بگیرد، ولى چیزهایى را که مصرف کرده نمى

  احکام غصب

 ـ غصب آن است که انسان از روى ظلم بر مال، یا حق کسى مسلط شود واین 2540مسأله 
از . شود یکى از گناهان بزرگ است که اگر کسى انجام دهد، در قیامت به عذاب سخت گرفتار مى

حضرت پیغمبر اکرم صلى اهللا عیله وآله روایت شده است که هر کس یک وجب زمین از دیگرى 
  .اندازند  غصب کند در قیامت آن زمین را از هفت طبقه آن مثل طوق به گردن او مى
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عموم  انسان نگذارد مردم از مسجد ومدرسه وپل وجاهاى دیگر که براى  ـ اگر2541مسأله 
ده کنند، حق آنان را غصب نموده وهمچنین است اگر کسى در مسجد جایى براى ساخته شده استفا

  .خود بگیرد و دیگرى نگذارد که از آنجا استفاده نماید

گذارد، باید پیش او بماند که اگر طلب   ـ چیزى را که انسان پیش طلبکار گرو مى2542مسأله 
نکه طلب او را بدهد آن چیز را از او او را ندهد طلب خود را از آن بدست آورد پس اگر پیش از آ

  .بگیرد، حق اورا غصب کرده است

 ـ مالى را که نزد کسى گرو گذاشته اند، اگر دیگرى غصب کند صاحب مال 2543مسأله 
تواند چیزى را که غصب کرده از او مطالبه نمایند وچنانچه آن چیز را از او بگیرند، باز  وطلبکار مى

ز از بین برود وعوض آن را بگیرند، آن عوض هم مثل خود آن چیز هم در گرو است واگر آن چی
  .باشد گرو مى

 ـ اگر انسان چیزى را غصب کند، باید به صاحبش بر گرداند واگر آن چیز از بین 2544مسأله 
  .برود، باید عوض آن را به او بدهد

که غصب  ـ اگر از چیزى که غصب کرده منفعتى بدست آید مثال از گوسفندى 2545مسأله 
اى غصب کرده، اگرچه در  اى پیدا شود، مال صاحب مال است ونیز کسى که مثال خانه  کرده بره

  .آن ننشیند باید اجاره آن را بدهد

 ـ اگر از بچه یا دیوانه چیزى را غصب کند، باید آن را به ولى او بدهد واگر از بین 2546مسأله 
  .رفته، باید عوض آن را بدهد

توانسته  اه دو نفر باهم چیزى را غصب کنند، اگر چه هر یک به تنهایى مى ـ هر گ2547مسأله 
  .آن را غصب نماید، هر کدام آنان ضامن نصف آن است

 ـ اگر چیزى را که غصب کرده با چیز دیگرى مخلوط کند، مثال گندمى را که 2548مسأله 
ه زحمت داشته باشد غصب کرده با جو مخلوط نماید، چنانچه جدا کردن آنها ممکن است، اگر چ

  .باید جدا کند وبه صاحبش بر گرداند

 ـ اگر ظرف طال ونقره یا چیز دیگرى را که ساختنش حرام است غصب کند 2549مسأله 
اى را که  گوشوارهولى اگر مثال وخراب نماید، الزم نیست مزد ساختن آن را به صاحبش بدهد، 

ه صاحب آن بدهد وچنانچه براى اینکه مزد غصب کرده خراب نماید، باید آن را با مزد ساختش ب
تواند او را  ونیز مالک نمى. سازم، مالک مجبور نیست قبول نماید ندهد، بگوید آن را مثل اولش مى

  .مجبور کند که آن را مثل اولش بسازد

 ـ اگر چیزى را که غصب کرده به طورى تغییر دهد که از اولش بهتر شود مثال 2550مسأله 
صب کرده گوشواره بسازد ـ چنانچه صاحب مال بگوید مال را به همین صورت بده، طالیى را که غ



٢٩٦ توضيح المسائل

باید به او بدهد ونمى تواند براى زحمتى که کشیده مزد بگیرد، بلکه بدون اجازه مالک حق ندارد 
آن را بصورت اولش در آورد واگر بدون اجازه او آن چیز را مثل اولش کند، باید مزد ساختن آن را 

  .حبش بدهدهم به صا

 ـ اگرچیزى را که غصب کرده به طورى تغییر دهد که از اولش بهتر شود، وصاحب 2551مسأله 
مال بگوید باید آن را بصورت اول در آورى واجب است آن را بصورت اولش در آورد وچنانچه 

را صاحبش بدهد، پس طالیى لش کمتر شود، باید تفاوت آن را به قیمت آن به واسطه تغییر دادن او
که غصب کرده اگر گوشوارد بسازد وصاحب آن بگوید باید بصورت اولش در آورى، در صورتى 

  .که بعد از آب کردن، قیمت آن از پیش از گوشواره ساختن کمتر شود، باید تفاوت آن را بدهد

 ـ اگر در زمینى که غصب کرد زراعت کند، یا درخت بنشاند، زراعت ودرخت 2552مسأله 
وچنانچه صاحب زمین راضى نباشد که زراعت ودرخت در زمین بماند، . ود اوستومیوه آن مال خ

ضرر نماید از زمین بکند، ونیز صب کرده باید فورا زراعت یا درخت خود را اگر چه کسى که غ
باید اجاره زمین را در مدتى که زراعت ودرخت در آن بوده به صاحب زمین بدهد، وخرابیهایى را 

واگر به واسطه اینها قیمت زمین از . مثال جاى درختها را پر نماید.  درست کندکه در زمین پیدا شده
ونمى تواند صاحب زمین را مجبور کند که زمین را . او لش کمتر شود، باید تفاوت آن را هم بدهد

درخت یا زراعت را تواند او را مجبور کند که  ونیز صاحب زمین نمى. به او بفروشد، یا اجاره دهد
  .فروشدبه او ب

 ـ اگر صاحب زمین راضى شود که زراعت ودرخت دز زمین او بماند، کسى که آن 2553مسأله 
را غصب کرده، الزم نیست درخت وزراعت را بکند ولى باید اجاره آن زمین را از وقتى که غصب 

  .کرده تا وقتى که صاحب زمین راضى شده بدهد

رود، در صورتى که مثل گاو وگوسفند باشد  ـ اگر چیزى را که غصب کرده از بین ب2554مسأله 
یمت دیگر دارد، باید که قیمت اجزاء آن باهم فرق دارد مثال گوشت آن یک قیمت وپوست آن ق

خواهد اداء  قیمت وقتى را که مىقیمت آن را بدهد وچنانچه قیمت بازار آن فرق کرده باشد، باید 
  .کند بدهد

از بین رفته، مانند گندم وجو باشد که قیمت  ـ اگر چیزى را که غصب کرده و2555مسأله 
اجزائش باهم فرق ندارد، باید مثل همان چیزى را که غصب کرده بدهد ولى چیزى را که مى دهد 

  .باید خصوصیاتش مثل چیزى باشد که آن را غصب کرده واز بین رفته است

نماید واز غصب هم فرق دارد  ـ اگر چیزى را که مثل گوسفند قیمت اجزاء آن با2556مسأله 
بین برود، چنانچه قیمت بازار آن فرق نکرده باشد ولى در مدتى که پیش او بوده مثال چاق شده 

  .باشد، باید قیمت وقتى را که چاق بوده بدهد
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 ـ اگر چیزى را که غصب کرده دیگرى از او غصب نماید واز بین برود، صاحب 2557مسأله 
نان بگیرد، یا از هر کدام آنان مقدارى از عوض آن را تواند عوض آن را از هر یک از آ  مال مى

تواند آنچه را داده از دومى بگیرد ولى   مطالبه نماید وچنانچه عوض مال را از اولى بگیرد، اولى مى
  .تواند آنچه را داده از اولى مطالبه نماید  اگر از دومى بگیرد، او نمى

رطهاى معامله در آن نباشد مثال چیزى را فروشند یکى از ش   ـ اگر چیزى را که مى2558مسأله 
که باید با وزن خرید وفروش کنند بدون وزن معامله نمایند، معامله باطل است، وچنانچه فروشنده 
وخریدار باقطع نظر از معامله راضى باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند اشکال ندارد وگرنه 

ودر صورتى که . ت وباید آن را بهم بر گرداننداند مثل مال غصبى اس چیزى را که از یکدیگر گرفته
مال هر یک در دست دیگرى تلف شود، چه بداند معامله باطل است چه نداند، باید عوض آن را 

  .بدهد

 ـ هر گاه مالى را از فروشنده بگیرد که آن را ببیند یا مدتى نزد خود نگهدارد تا اگر 2559مسأله 
  .ف شود، الزم نیست عوض آن را به صاحبش بدهدپسندید بخرد، در صورتى که آن مال تل

  کند احکام مالى که انسان آن را پیدا مى

صاحبش اى نداشته باشد که به واسطه آن،  انهکند اگر نش  ـ مالى که انسان پیدا مى2560مسأله 
  .تواند به قصد اینکه ملک خودش شود آن را بردارد  معلوم شود، مى

 نخود نقره سکه دار کمتر 6/12 که نشانه دارد وقیمت آن از  ـ اگر مالى پیدا کند2561مسأله 
تواند بدون اجازه او بر  است، چنانچه صاحب آن معلوم باشد وانسان نداند راضى است یا نه، نمى

تواند به قصد اینکه ملک خودش شود بردارد وچنانچه عین   دارد، واگر صاحب آن معلوم نباشد مى
واگر باقى نیست الزم نیست  او بدهد ش پیدا شد، آن را بهمال باقى است باید هر وقت صاحب

  .عوض آن را به او بدهد

تواند صاحبش را   اى دارد که به واسطه آن مى  ـ هر گاه چیزى که پیدا کرده نشانه2562مسأله 
پیدا کند، اگر چه بداند صاحب آن سنى یا کافرى است که در امان مسلمانان است، در صورتى که 

 نخود نقره سکه دار برسد باید تا یک سال اعالن کند ومقتضاى احتیاط در 6/12 به قیمت آن چیز
به، وبعد تا یک ماه کیفیت اعالن آن است که، از روزى که آن را پیدا کرده تا یک هفته روزى دو مرت

  .مرتبه در محل اجتماع مردم اعالن کنداى یک مرتبه، وبعد تا یک سال ماهى یک   هفته

تواند به کسى که اطمینان دارد بگوید   اگر رانسان خودش نخواهد اعالن کند، مى ـ 2563مسأله 
  .که از طرف او اعالن نماید

تواند آن را براى خود    ـ اگر تا یکسال اعالن کند وصاحب مال پیدا نشود، مى2564مسأله 
دارى کند بردارد به قصد اینکه هر وقت صاحبش پیدا شد عوض آن را به او بدهد، یا براى او نگه
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اینکه اگر صاحبش پیدا به قصد . وقت پیدا شد به او بدهد، یا از طرف صاحبش صدقه بدهدکه هر 
  .شد وراضى به صدقه نشد عوض آن را به او بدهد

 ـ اگر بعد از آنکه یک سال اعالن کرد وصاحب مال پیدا نشد مال را براى صاحبش 2565مسأله 
نگهدارى آن کوتاهى نکرده وتعدى یعنى زیاده روى هم نگهدارى کند واز بین برود، چنانچه در 

ولى اگر از طرف صاحبش صدقه داده باشد، یا براى خود برداشته باشد، در . ننموده ضامن نیست
  .هر دو صورت ضامن است

کسى که مالى را پیدا کرده، اگر عمدا به دستورى که گفته شد اعالن نکند، گذشته از اینکه 
  .اجب است اعالن کندمعصیت کرده، باز هم و

  . ـ اگر بچه نابالغ چیزى پیدا کند ولىّ او باید اعالن نماید اگر خودش اعالن نکند 2566مسأله 

کند، از پیدا شدن صاحب مال نا امید شود   ـ اگر انسان در بین سالى که اعالن مى2567مسأله 
  .وبخواهد آن را صدقه بدهد اشکال ندارد

آن کند مال از بین برود، چنانچه در نگهدارى  ى که اعالن مىل ـ اگر در بین سا2568مسأله 
کوتاهى کرده، یا تعدى یعنى زیاده روى کرده باشد، باید عوض آن به صاحبش بدهد واگر کوتاهى 

  .نکرده وزیاده روى هم ننموده، چیزى بر او واجب نیست

رسد در   ه سکه دار مى نخود نقر6/12 ـ اگر مالى را که نشانه دارد وقیمت آن به 2569مسأله 
تواند در روز اول آن   شود، مى جایى پیدا کند که معلوم است به واسطه اعالن، صاحب آن پیدا نمى

وبه صدقه دادن راضى نشود، باید  پیدا شود را از طرف صاحبش صدقه بدهد، و چنانچه صاحبش
  .اى که داده مال خود او است  عوض آن را به او بدهد وثواب صدقه

 ـ اگر چیزى را پیدا کند وبه خیال اینکه مال خود او است بر دارد، بعد بفهمد مال 2570مسأله 
خودش نبوده، باید تا یکسال اعالن نماید، وهمچنین بنا بر احتیاط اگر مثال پاى خود را به 

  .اى بزند وآن را از جاى خودش حرکت دهد گمشده

همینقدر که لکه پیدا کرده بگوید ب ـ الزم نیست موقع اعالن، جنس چیزى را که 2571مسأله 
  .بگوید چیزى پیدا کرده ام کافى است

 نخود نقره سکه دار برسد چنانچه اعالن 6/12 ـ اگر قیمت چیزى که پیدا کرده به 2572مسأله 
کند ودر مسجد، یا جاى دیگرى که محل اجتماع مردم است بگذارد وآن چیز از بین برود، یا 

  .ه آن را پیدا کرده ضامن استدیگرى آن را بردارد، کسى ک

باید قیمت آن را معین کند . شود  ـ هر گاه چیزى پیدا کند که اگر بماند فاسد مى2573مسأله 
از تعریف پیدا  را بردارد وپولش را نگهدارد واگر صاحب آن بعد وبفروشد یا خودش به قیمت، مال
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 شد وراضى به صدقه نشد قیمت نشد از طرف او صدقه بدهد بنا بر احتیاط، چنانچه صاحبش پیدا
  .آن جنس را به او بدهد، ومى تواند او را به حاکم شرع بدهد وضامن هم نیست

 ـ اگر چیزى را که پیدا کرده موقع وضوء گرفتن ونماز خواندن همراه او باشد، در 2574مسأله 
  .صورتى که قصدش این باشد که صاحب آن را پیدا کند اشکال ندارد

کفشى که را ببرند وکفش دیگرى بجاى آن بگذارند، چنانچه بداند ر کفش او  ـ اگ2575مسأله 
مانده مال کسى است که کفش او را برده در صورتى که آن شخص عمدا تبدیل نموده ویا ار جهال 
بوده فعال متصرف در آن کفش است ودسترسى به او هم نیست که رفع جهل شود ـ یا آنکه علم 

تواند بجاى کفش خودش بردارد ولى اگر آن طرف جاهل بوده ونمى   ىبه رضایت او داشته باشد م
 نخود نقره سکه دار 6/12داند فعال متصرف در او هست یا نه بنا بر احتیاط واجب اگر قیمت آن از 

قیمت آن از کفش خودش بیشتر باشد، باید هر وقت تا یکسال اعالن کند واگر بیشتر است باید 
ت را به او بدهد وچنانچه از پیدا شدن او نا امید شود، باید با اجازه صاحب آن پیدا شد زیادى قیم

واگر احتمال دهد کفشى که مانده مال . حاکم شرع زیادى قیمت را از طرف صاحبش صدقه بدهد
 نخود نقره سکه دار کمتر باشد، 6/12کسى نیست که کفش او را برده در صورتى که قیمت آن از 

ز واگر بیشتر باشد باید تا یکسال اعالن کند وبعد از یکسال احتیاطا اتواند براى خود بردارد  مى
  .صاحبش صدقه بدهدطرف 

 نخود نقره سکه دار ارزش دارد پیدا کندواز آن 6/12 ـ اگر مالى را که کمتر از 2576مسأله 
تواند از طرف  صرف نظر نماید ودر مسجد یا جاى دیگر بگذارد، چنانچه کسى آن را بردارد، مى

  .حبش به خودش تملیک نماید وقبول کند وآن مال براى او حالل استصا

  احکام سر بریدن وشکار کردن حیوانات

وحشى : شود سر ببرند   ـ اگر حیوان حالل گوشت رابه دستورى که بعدا گفته مى2577مسأله 
 آن باشد یا اهلى بعد از جان دادن، گوشت آن حالل وبدن آن پاک است، ولى حیوانى که انسان با

وطى ونزدیکى کرده، وحیوانى که نجاستخوار شده، اگر به دستورى که در شرع معین نموده اند، آن 
  .را استبراء نکرده باشند، بعد از سر بریدن گوشت آنها حالل نیست

 ـ حیوان حالل گوشت وحشى مانند آهو وکبک وبز کوهى وحیوان حالل گوشتى 2578مسأله 
اند، اگر به   مثل گاو وشتر اهلى که فرار کرده ووحشى شدهکه اهلى بوده وبعدا وحشى شده 

شود آنها را شکار کنند پاک وحاللند ولى حیوان حالل گوشت اهلى  دستورى که بعدا گفته مى
مانند گوسفند ومرغ خانگى وحیوان حالل گوشت وحشى که به واسطه تربیت کردن اهلى شده 

  .شوند است، با شکار کردن پاک وحالل نمى
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شود که   ـ حیوان حالل گوشت وحشى در صورتى باشکار کردن پاک وحالل مى2579 مسأله
تواند فرار کند وبچه کبک که نمى تواند   بتواند فرار کند یا پرواز نماید، بنا بر این بچه آهو که نمى

تواند فرار کند، با   که نمىشوند واگر آهو وبچه اش را   شکار کردن پاک وحالل نمىپرواز نماید، با
  .ک تیر شکار نماید آهو حالل وبچه اش حرام استی

 ـ حیوان حالل گوشتى که مانند ماهى خون جهنده ندارد، اگر به خودى خود بمیرد 2580مسأله 
  .شود خورد  پاک است ولى گوشت آن را نمى

 ـ حیوان حرام گوشتى که خون جهنده ندارد، مانند ما ر با سر بریدن حالل نمى 2581مسأله 
  .ده آن پاک استشود ولى مر

گوشت شوند وخوردن   طه سر بریدن وشکار کردن پاک نمى ـ یگ وخوک به واس2582مسأله 
آنها حرام است وحیوان حرام گوشتى را که درنده وگوشتخوار است مانند گرگ وپلنگ اگر به 

ل شود سر ببرند، یا با تبر ومانند آن شکار کنند پاک است ولى گوشت آن حال  دستورى که گفته مى
  .شود واگر با سک شکارى آن را شکار کنند، پاک شدن بدنش هم اشکال دارد نمى

 ـ فیل وخرس وبوزینه وموش وحیواناتى که مانند مار وسوسمار در داخل زمین 2583مسأله 
آنها را ببرند، ن جهنده داشته باشند وبخودى خود بمیرند نجسند، واگر سر کنند، اگر خو  زندگى مى

  .شود ۀ صید شکار نمایند، پاکند ولى گوشت آنها حالل نمىیا آنها را با آل

اى بیرون آید، یا آن را بیرون آورند، خوردن   ـ اگر از شکم حیوان زنده بچه مرده2584مسأله 
  .گوشت آن حرام است

  دستور سر بریدن حیوانات

ین بر  ـ دستور سر بریدن حیوانات آن است که چهار رگ بزرگ گردن آن را از پای2585مسأله 
  .واگر آنها را بشکافند کافى نیست.  ببرندآمدگى زیر گلو به طور کامل

 ـ اگر بعضى از چهار رگ را ببرند وصبر کنند تاحیوان بمیرد بعد بقیه را ببرند فائده 2586مسأله 
ندارد، واگر به این مقدار صبر نکنند ولى به طور معمولى چهار رگ را پشت سر هم نبرند، چنانچه 

  .قطع آخرین رگ حیوۀ حیوان باقى باشد کافى استبعد از 

 ـ اگر گرگ گلوى گوسفندى را به طورى بکند که از چهار رگى که در گردن است 2587مسأله 
را بکند وچهار  ولى اگر مقدارى از گردن .شود وباید بریده شود، چیزى نمانده، آن حیوان حرام مى
ورتى که گوسفند زنده باشد وبه دستورى که گفته رگ باقى باشد، یا جاى دیگر بدن را بکند، در ص

  !باشد شود سر آن را ببرند حالل وپاک مى مى

  شرایط سر بریدن حیوان
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برد چه مرد  اول ـ کسى که سر حیوان را مى:  ـ سر بریدن حیوان پنج شرط دارد2588مسأله 
وآله نکند، ویا علیهم باشد واظهار دشمنى با اهل بیت پیغمبر صلى اهللا باشد چه زن، باید مسلمان 

اهل کتاب به شرط احراز نام خدا بردن، وبچه مسلمان هم اگر ممیز باشد یعنى خوب وبد را بفهمد 
تواند سر حیوان را ببرد وهمچنین بچه کتابى، دوم ـ سر حیوان را با چیزى ببرند که از آهن  مى

میرد، با چیز تیزى که  برند مىباشد ولى چنانچه آهن پیدا نشود وطورى باشد که اگر سر حیوان را ن
سوم ـ در موقع سر . شود سر آن را برید چهار رگ آن را جدا کند مانند شیشه وسنگ تیز، مى

داند باید رو به قبله سر ببرد اگر عمدا حیوان را رو به   مىبریدن، حیوان رو به قبله باشد وکسى که 
مسأله را نداند، یا قبله را اشتباه کند، یا شود ولى اگر فراموش کند، یا  قبله نکند، حیوان حرام مى

چهارم ـ وقتى . نداند قبله کدام طرف است، یا نتواند حیوان را رو به قبله کند، اشکال ندارد
خواهد سر حیوان راببرد، یا کارد به گلویش بگذارد، به نیت سر بریدن، نام خدا را ببرد  مى

واگر بدون قصد سر بریدن نام خدا را عربى باشد، وهمینقدر که بگوید اهللا کافى است، والزم نیست 
شود وگوشت آن هم حرام است ولى اگر از روى فراموشى نام خدا را  نمىببرد، آن حیوان پاک 

پنجم ـ حیوان بعد از سر بریدن حرکتى بکند، اگر چه مثال چشم یا دم خود را . نبرد اشکال ندارد
  .که به اندازه معمول خون از بدن حیوان بیرون آیدحرکت دهد، یا پاى خود را به زمین زند یا آن

  دستور کشتن شتر

پنج د، باید با  ـ اگر بخواهند شتر را بکشند که بعد از جان دادن پاک وحالل باش2589مسأله 
شرطى که براى سر بریدن حیوانات گفته شد، کارد یا چیز دیگرى را که از آهن وبرنده باشد، در 

  .فرو کنندگودى بین گردن وسینه اش 

خواهند کارد را به گردن شتر فرو ببرند، بهتر است که شتر ایستاده باشد   ـ وقتى مى2590مسأله 
ولى اگر در حالى که زانوها را به زمین زده، به پهلو خوابیده ودست وپا وسینه اش رو به قبله است، 

  .کارد را در گودى گردنش فرو کنند اشکال ندارد

گوسفند ى اینکه کارد در گودى گردن شتر فرو کنند سر آن را ببرند، یا جا ـ اگر به 2491مسأله 
وگاو ومانند اینها را مثل شتر کارد در گودى گردنشان فرو کنند، گوشت آنها حرام وبدن آنها نجس 
است، ولى اگر چهار رگ شتر را ببرند وتا زنده است به دستورى که گفته شد کارد در گودى 

آن حالل وبدن آن پاک است، ونیز اگر کارد در گودى گردن گاو یا گردنش فرو کنند، گوشت 
  .باشد گوسفند ومانند اینها فرو کنند وتا زنده است سر آن را ببرند حالل وپاک مى

 ـ اگر حیوانى سر کش شود ونتوانند آن را به دستورى که در شرع معین شده 2592مسأله 
ه در آنجا بمیرد وکشتن آن به دستور شرع ممکن بکشند، یا مثال در چاه بیفتد واحتمال بدهند ک
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باشد، و رو به قبله بودن  نباشد، هر جاى بدنش را که زخم بزنند ودر اثر زخم جان بدهد حالل مى
  .آن الزم نیست ولى باید شرطهاى دیگرى را که براى سر بریدن حیوانات گفته شد دارا باشد

  چیزهایى که موقع سر بریدن حیوانات مستحب است

او ل ـ موقع سر بریدن گوسفند، :  ـ چند چیز در سر بریدن حیوانات مستحب است2593مسأله 
دو دست ویک پاى آن را ببندند وپاى دیگرش را باز بگذارند وموقع سر بریدن گاو چهار دست 
وپایش را ببندند ودم آن را بگذارند، وموقع کشتن شتر دو دست آن را از پایین تا زانو، یا تا زیر 

ل به یکدیگر ببندند وپاهایش را باز بگذارند ومستحب است مرغ را بعد از سر بریدن رها کنند تا بغ
وم ـ پیش از کشتن حیوان آب س. کشد رو به قبله باشد  دوم ـ کسى که حیوان را مى. پرو بال بزند

د وبا کمتر اذیت شود مثال کارد را خوب تیز کننجلوى آن بگذارند چهارم ـ کارى کنند که حیوان 
  .عجله سر حیوان را ببرند

  چیزهایى که در کشتن حیوانات مکروه است

اول ـ آنکه کارد را پشت حلقوم فرو :  ـ چند چیز در کشتن حیوانات مکروه است2594مسأله 
کنند وبه طرف جلو بیاورند که حلقوم از پشت آن بریده شود، دوم ـ پیش از بیرون آمدن روح، سر 

حیوان را بکنند چهارم ـ پیش ، پوست کنند سوم ـ پیش از بیرون آمدن روححیوان را از بدنش جدا 
از آنکه روح از بدن حیوان بیرون رود، مغز حرام را که در تیره پشت است ببرند، پنجم ـ در جایى 

ششم ـ در شب یا پیش از ظهر روز جمعه سر حیوان . حیوان را بکشند که حیوان دیگر آن را ببیند
 صورت احتیاج عیبى ندارد هفتم ـ خود انسان چهار پایى را که پرورش داده است را نبرند ولى در

  .بکشد

  احکام شکار کردن با اسلحه

حالل شکار کنند، با پنج شرط  ـ اگر حیوان حالل گوشت وحشى را با اسلحه 2595مسأله 
 و تیر، تیز اول ـ آنکه اسلحه شکار مثل کارد وشمشیر برنده باشد، یا مثل نیزه: وبدنش پاک است

باشد که به واسطه تیز بودن، بدن حیوان را پاره کند، واگر به وسیله دام یا چوب وسنگ ومانند اینها 
شود، وخوردن آن هم حرام است، واگر حیوانى را با تفنگ شکار  حیوانى را شکار کنند، پاک نمى

 کند پاک وحالل است ونیز کنند، چنانچه گلوله آن تیز باشد که در بدن حیوان فرو رود وآن را پاره
پاک وحالل است واگر . فرو رود وحیوان را بکشدشار در بدن حیوان اگر گلوله تیز نباشد بلکه با ف

به واسطه حرارتش بدن حیوان را بسوزاند ودر اثر سوزاندن، حیوان بمیرد پاک وحالل بودنش 
 باشد یا بچه مسلمان یا بچه کند باید مسلمان یا اهل کتاب  دوم ـ کسى که کشتار مى. اشکال دارد

اهل کتاب باشد که خوب وبد را بفهمد، واگر کافر غیر کتابى یا کسى که اظهار دشمنى با اهل بیت 
سوم ـ اسلحه . کند، حیوانى را شکار نماید، آن شکار حالل نیست  وپیغمبر صلى اهللا علیه وسلم مى
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ان کند واتفاقا حیوانى را بکشد، آن را براى شکار کردن حیوان بکار برد واگر مثال جایى را نش
چهارم ـ در وقت بکار بردن اسلحه نام خدا را ببرد . حیوان پاک نیست وخوردن آن هم حرام است

پنجم ـ . شود، ولى اگر فراموش کند اشکال ندارد وچنانچه عمدا نام خدا را نبرد شکار حالل نمى
ه اندازه سر بریدن آن وقت نباشد وچنانچه وقتى به حیوان برسد که مرده باشد، یا اگر زنده است ب

  .به اندازه سر بریدن وقت باشد وسر حیوان را نبرد تا بمیرد حرام است

 ـ اگر دو نفر حیوانى را شکار کنند، ویکى از آنان مسلمان یا کتابى ودیگرى کافر 2596مسأله 
 را نبرد، آن حیوان حالل غیر کتابى باشد یا یکى از آن دو نام خدا را ببرد ودیگرى عمدا نام خدا

  .نیست

 ـ اگر بعد از آنکه حیوانى را تیر زدند مثال در آب بیفتد، وانسان بداند که حیوان به 2597مسأله 
بلکه اگر شک کند که فقط براى تیر بوده یا نه، . واسطه تیر وافتادن در آب جان داده، حالل نیست

  .باشد الل نمىح

اسلحه غصبى حیوانى را شکار کند، شکار حالل است ومال  ـ اگر با سگ غصبى یا 2598مسأله 
  .شود ولى گذشته از اینکه گناه کرده، باید اجرت اسلحه یا سگ را به صاحبش بدهد خود او مى

 ـ اگر با شمشیر یا چیز دیگرى که شکار کردن با آن صحیح است با شرطهایى که 2599مسأله 
کنند، وسر وگردن در یک قسمت بماند وانسان در صفحه گذشته گفته شد، حیوانى را دو قسمت 

همچنین اگر حیوان زنده باشد  قسمت حالل است، و وقتى برسد که حیوان جان داده باشد، هر دو
ولى به اندازه سر بریدن وقت نباشد، اما اگر به اندازه سر بریدن وقت باشد وممکن باشد که 

وقسمتى که سر وگردن دارد، اگر سر آن را مقدارى زنده بماند، قسمتى که سر وگردن ندارد حرام 
  .باشد  به دستورى که درشرع معین شده ببرند حالل وگرنه آن هم حرام مى

 ـ اگر با چوب یا سنگ یا چیز دیگرى که شکار کردن با آن صحیح نیست حیوانى 2600مسأله 
، اگر زنده داردسر وگردن ندارد حرام است وقسمتى که سر وگردن را دو قسمت کنند، قسمتى که 

باشد وممکن باشد که مقدارى زنده بماند، وسر آن را به دستورى که در شرع معین شده ببرند 
  .باشد  حالل وگرنه آن قسمت هم حرام مى

اى از شکم آن بیرون آید    ـ اگر حیوانى را شکار کنند، یا سر ببرند وبچه زنده2601مسأله 
  .باشد  ده سر ببرند حالل وگرنه حرام مىچنانچه آن بچه را به دستورى که در شرع معین ش

آورند اى از شکمش بیرون   سر ببرند وبچه مرده ـ اگر حیوانى را شکار کنند یا 2602مسأله 
  چنانچه خلقت آن بچه کامل باشد ومو یا پشم در بدنش روئیده باشد پاک وحالل است

  شکار کردن با شگ شکارى
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 گوشتى را شکار کند پاک بودن وحالل  ـ اگر سگ شکارى حیوان وحشى حالل2603مسأله 
اول ـ سگ به طورى تربیت شده باشد که هر وقت آن را براى : بدون آن حیوان شش شرط دارد

ونیز باید عادتش این باشد . گرفتن شکار بفرستند برود وهر وقت از رفتن جلو گیرى کنند بایستد
  .بخورد اشکال نداردولى اگر اتفاقا شکار را . که تا صاحبش نرسد از شکار نخورد

دوم ـ صاحبش آن را بفرستد واگر پیش خود دنبال شکار رود وحیوانى را شکار کند خوردن آن 
بلکه اگر پیش خود دنبال شکار رود وبعدا صاحبش بانک بزند که زودتر آن را . حیوان حرام است

شکار خوددارى به شکار برساند، اگر چه به واسطه صداى صاحبش شتاب کند، باید از خوردن آن 
  .نمایند

کتابى که رستد باید مسلمان یا کتابى باشد یا بچه مسلمان یا بچه ف سوم ـ کسى که سگ را مى
خوب وبد را بفهمد، واگر کافر غیر کتابى یا کسى که اظهار دشمنى با اهل بیت پیغمبر صلى اهللا 

  .کند سگ را بفرستد شکار آن سگ حرام است  علیه وآله مى

رستادن سگ نام خدا را ببرد واگر عمدا نام خدا را نبرد، آن شکار حرام است، چهارم ـ وقت ف
  .ولى اگر فراموش کند اشکال ندارد

پنجم ـ شکار به واسطه زخمى که از دندان سگ پیدا کرده بمیرد، پس اگر سگ شکار را خفه 
  .کند، یا شکار از دویدن یا ترس بمیرد حالل نیست

 وقتى برسد که حیوان مرده باشد، یا اگر زنده است به اندازه ششم ـ کسى که سگ را فرستاده،
سر بریدن آن وقت نباشد وچنانچه وقتى برسد که به اندازه سر بریدن وقت باشد مثال حیوان چشم 
یا دم خود را حرکت دهد، یا پاى خود را به زمین بزند، چنانچه سر حیوان را نبرد تا بمیرد حالل 

  .نیست

چنانچه ، ه سگ را فرستاده اگر وقتى برسد که بتواند سر حیوان را ببرد ـ کسى ک2604مسأله 
مثال به واسطه بیرون آوردن کارد ومانند آن وقت بگذرد وآن حیوان بمیرد حالل است، و اگر چیزى 
همراه او نباشد که با آن، سر حیوان را ببرد وحیوان بمیرد، حالل نیست بلى چنانچه سگ را در 

  .که از خوردن آن خود دارى کنند. وان را بدرد وبمیرد حالل استوقت بفرستد وسگ حی

 ـ اگر چند سگ را بفرستد وباهم حیوانى را شکار کنند، چنانچه همه آنها داراى 2605مسأله 
داراى آن شکار حالل است واگر یکى از آنها اند  شرطهایى که در صفحه گذشته گفته شد بوده

  .شرطها نبوده، شکار حرام است

 ـ اگر سگ را براى شکار حیوانى بفرستد وآن سگ حیوان دیگرى را شکار کند، آن 2606ه مسأل
ونیز اگر آن حیوان را با حیوان دیگرى شکار کند، هر دوى آنها حالل . شکار حالل وپاک است

  .باشند وپاک مى
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ا عمدا  ـ اگر چند نفر باهم سگ را بفرستند و یکى از آنها کافر غیر کتابى باشد، ی2607مسأله 
طورى که در اند به  کى از سگهایى را که فرستادهونیز اگر ی. نام خود را نبرد، آن شکار حرام است

  .باشد صفحه گذشته گفته شد تربیت شده نباشد، آن شکار حرام

 ـ اگر باز حیوان دیگرى غیر سگ شکارى، حیوانى را شکار کند، آن شکار حالل 2608مسأله 
 که حیوان زنده باشد وبه دستورى که در شرع معین شده سر آن را نیست، ولى اگر وقتى برسند

  .ببرند حالل است

  صید ماهى

 ـ اگر ماهى فلسدار را زنده از آب بگیرند وبیرون آب جان دهد، پاک وخوردن آن 2609مسأله 
فلس را  باشد وماهى بى حالل است، وچنانچه در آب بمیرد پاک است ولى خوردن آن حرام مى

  .ده از آب بگیرند وبیرون آب جان دهد حرام است بنا بر احتیاطاگر چه زن

 ـ اگر ماهى از آب بیرون بیفتد یا موج آن را بیرون بیندازد، یا آب فرو رود وماهى 2610مسأله 
در خشکى بماند، چنانچه پیش از آنکه بمیرد، با دست یا به وسیله دیگر کسى آن را بگیرد، بعد از 

  .جان دادن حالل است

گرفتن، نام کند، الزم نیست مسلمان باشد ودر موقع  ى که ماهى را صید مى ـ کس2611أله مس
  .خدا را ببرد

اند یا مرده، چنانچه در  اى که معلوم نیست آن را زنده از آب گرفته  ـ ماهى مرده2612مسأله 
ه ام حرام دست مسلمان باشد، حالل است واگر در دست کافر باشد، اگر چه بگوید آن را زنده گرفت

  .باشد مى

  . ـ خوردن ماهى زنده جایز است2613مسأله 

خوردن بکشند،  ـ اگر ماهى زنده را بریان کنند، یا در بیرون آب پیش از جان دادن 2614مسأله 
  .آن جایز است

 ـ اگر ماهى را بیرون آب دو قسمت کنند ویک قسمت آن را در حالى که زنده 2615مسأله 
  .ن آن قسمتى را که بیرون آب مانده، جایز استاست در آب بیفتد، خورد

  صید ملخ

 ـ اگر ملخ را با دست یا به وسیله دیگرى زنده بگیرند، بعد از جان دادن خوردن آن 2616مسأله 
گیرد مسلمان باشد و در موقع گرفتن نام خدا را ببرد،  حالل است، والزم نیست کسى که آن را مى

زنده گرفته یا نه، اگر چه بگوید  باشد ومعلوم نباشد که آن را اى در دست کافر لى اگر ملخ مردهو
  .زنده گرفته ام حالل نیست

  . ـ خوردن ملخى که بال در نیاورده ونمى تواند پرواز کند حرام است2617مسأله 
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  احکام خوردنیها و آشامیدنیها

کاوک از  ـ خوردن گوشت مرغ خانگى وکبوتر، واقسام گنجشک که، بلبل وسار وچ2618مسأله 
آنها است حالل است، وشب پره وطاووس، وهر مرغى که مثل شاهین، وعقاب، و باز، چنگال دارد، 

اى که هنگام پرواز بال زدنش کمتر از صاف نگهداشتن بالش باشد، ویا چینه دان  وهر پرنده
وسنگدان، وخار پشت پا ندارد، حرام است، وگوشت جمیع انواع کالغ، وپرستوک مکروه است، 

  .خوردن گوشت هدهد بهتر استون

 ـ اگر چیزى را که روح دارد از حیوان زنده جدا نمایند مثال دنبه یا مقدارى گوشت 2619مسأله 
  .از گوسفند زنده ببرند، نجس وحرام است

اجزاء آن اشکال وبعضى از  ـ جمله از اجزاء حیوان حالل گوشت حرام است بدون 2620مسأله 
 ـ 4 ـ نرى 3 ـ فضله 2 ـ خون 1: جب، مجموع آنها چهارده چیز استحرام است بنا بر احتیاط وا

 ـ 8گویند   ـ تخم که آن را دنبالن مى7گویند   ـ غدد که آن را دشول مى6 ـ بچه دان 5فرج ـ 
 10 ـ مغز حرام که در میان تیره پشت است 9باشد  چیزى که در مغز کله است وبه شکل نخود مى

 14) مثانه( ـ بول دان 13) طحال( ـ سپرز 12 ـ زهره دان 11 است ـ پى که در دو طرف تیره پشت
در میان سم است وبه آن ذات االشاجع که ـ حدقه چشم، وبنا بر احتیاط اجتناب کنند از چیزى 

  .گویند مى

 ـ خوردن بول شتر حالل است، وخوردن بول سایر حیوانات حالل گوشت 2621مسأله 
نسان از آنها متنفر است مانند سرگین وآب دماغ ومانند آنها وهمچنین سایر چیزهایى که طبیعت ا

  .بهتر است ترک شود، اگر چه جایز است وحالل

 ـ خوردن خاک حرام است ولى خوردن کمى از تربت حضرت سید الشهداء علیه 2622مسأله 
  .ندارد اشکال السالم براى شفاء وخوردن، گل داغستان، وگل ارمنى براى معالجه

ونیز فرو بردن . ـ فرو بردن آب بینى وخلط سینه که در دهن آمده، حرام نیست 2623مسأله 
  .آید، اشکال ندارد غذایى که موقع خالل کردن، از الى دندان بیرون مى

 ـ خوردن چیزى که براى انسان ضرر دراد وموجب شود قتل نفس ویا قطع عضوى 2624مسأله 
  .از اعضاء را حرام است

شت اسب وقاطر واالغ مکروه است، واگر کسى با آنها وطى کند یعنى  ـ خوردن گو2625مسأله 
بفروشند، واگر شوند وباید آنها را از شهر بیرون ببرند ودر جاى دیگر   حرام مىنزدیکى نماید،

واطى غیر مالک است باید پول آن را به مالک بدهد، بعد آن را از شهر بیرون ببرد ودر جاى دیگر 
  .شدکه آن را نشناسند بفرو
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 ـ اگر با حیوان حالل گوشتى مانند گاو وگوسفند نزدیکى کنند، بول وسرگین آنها 2626مسأله 
شود، وآشامیدن شیر آنها هم حرام است، وباید فورى آن حیوان را بکشند وبسوزانند  نجس مى

  .وکسى که با آن وطى کرده، پول آن را به صاحبش بدهد

ضى اخبار بزرگترین گناه شمرده شده است واگر  ـ آشامیدن شراب حرام ودر بع2627مسأله 
از حضرت امام جعفر صادق علیه السالم روایت شده است که . کسى آن را حالل بداند کافر است

خورد، عقل خود را از دست  شراب ریشه بدیها ومنشأ گناهان است وکسى که شراب مى: فرمودند
ى باک ندارد واحترام هیچ کس را نگه شناسد واز هیچ گناه دهد و در آن موقع خدا را نمى مى
گرداند وروح   رو نمىکند واز زشتیهاى آشکار  دراد وحق خویشان نزدیک را رعایت نمى نمى

خبیثى که از رحمت خدا دور است در او رود وروح ناقص   ایمان وخدا شناسى از بدن او بیرون مى
د وتا چهل روز نماز او قبول کنن ماند وخدا وفرشتگان وپیغمبران ومؤمنین او را لعنت مى مى
آید وآب دهان او به سینه اش  شود وروز قیامت روى او سیاه است وزبان از دهانش بیرون مى نمى
  .ریزد وفریاد تشنگى او بلند است مى

خورند، اگر انسان یکى از آنان حساب  اى که در آن شراب مى  ـ نشستن سر سفره2628مسأله 
  .ره نیز حرام استدن از آن سفشود حرام وچیز خور

 ـ بر هر مسلمان واجب است مسلمان دیگرى را که نزدیک است از گرسنگى یا 2629مسأله 
  .تشنگى بمیرد نان و آب داده و او را از مرگ نجات دهد

  چیزهایى که موقع غذا خوردن مستحب است

ذا اول ـ هر دو دست را پیش از غ:  چند چیز در موقع غذا خوردن مستحب است2630مسأله 
دوم ـ بعد از غذا دست خود را بشوید وبا دستمال خشک کند سوم ـ میزبان پیش از همه . بشوید

دست خود را بشوید،  کند وبعد از همه دست بکشد وپیش از غذا اول میزبان شروع به غذا خوردن
بعد کسى که طرف راست اونشسته وهمین طور تا برسد به کسى که طرف چپ او نشسته وبعد از 

ول کسى که طرف چپ میزبان نشسته دست خود را بشوید وهمین طور تا به طرف راست غذا ا
چهارم ـ در اول غذا بسم اهللا بگوید، واگر سر یک سفره چند جور غذا باشد در وقت . میزبان برسد

ششم ـ با . پنجم ـ با دست راست غذا بخورد. خوردن هر کدام آنها گفتن بسم اهللا مستحب است
هفتم ـ اگر چند نفر سر یک سفره . بخورد وبا دو انگشت نخورد غذا یشترسه انگشت یا ب

نهم ـ سر سفره . هشتم ـ لقمه را کوچک بردارد. اند هر کسى از غذاى جلو خودش بخورد نشسته
یازدهم ـ بعد از غذا خالل . دهم ـ غذا را خوب بجود. زیاد بنشیند وغذا خوردن را طول بدهد

چهاردهم ـ آنچه . وب ریحان ونى وبرگ درخت خرما خالل، نکندنماید ولى با چوب انار وچ
ریزد جمع کند وبخورد ولى اگر در بیابان غذا بخورد، مستحب است آنچه   بیرون سفره مى
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ودر بین پانزدهم ـ در اول روز واول شب غذا بخورد . زد، براى پرندگان وحیوانات بگذاردری مى
عد از خوردن غذا به پشت بخوابد وپاى راست را روى شانزدهم ـ ب. روز ودر بین شب غذا نخورد

هجدهم ـ میوه را پیش از خوردن با . هفدهم ـ در اول غذا وآخر آن نمک بخورد . پاى چپ بیندازد
  .آب بشوید

  چیزهایى که در غذا خوردن مکروه است

دوم پر . اول ـ در حال سیرى غذا خوردن:  ـ چند چیز غذا خوردن مکروه است2631مسأله 
سوم ـ نگاه . آید دن ودر خبر است که خداوند عالم بیشتر از هر چیز از شکم پر بدش مىخور

پنجم ـ فوت کردن . چهارم ـ خوردن غذاى گرم. کردن به صورت دیگران در موقع غذا خوردن
. ششم ـ بعد از گذاشتن نان در سفره، منتظر چیز دیگر شدن. آشامد  خورد یا مى چیزى که مى
نهم ـ پاک کردن گوشتى که به . هشتم ـ گذاشتن نان زیر ظرف غذا. ردن نان با کاردهفتم ـ پاره ک

تن یازدهم ـ دور انداخ. دهم ـ پوست کندن میوه. استخوان چسبیده به طورى که چیزى در آن نماند
  .میوه پیش از آنکه کامال آن را بخورد

  مستحبات آب آشامیدنى

. اول ـ آن را به طور مکیدن بیاشامد: حب است ـ در آشامیدن آب چند چیز مست2632مسأله 
. سوم ـ پیش از آشامیدن آب بسم اهللا وبعد از آن الحمد هللا بگوید. دوم ـ در روز ایستاده آب بخورد

ششم ـ بعد از آشامیدن آب . پنجم از روى میل آب بیاشامد. چهارم ـ به سه نفس آب بیاشامد
  .یشان را یاد کند وقاتالن آن حضرت را لعنت نمایدحضرت ابا عبد اهللا علیه السالم وآله بیت ا

  مکروهات آب آشامیدن

 ـ زیاد آشامیدن آب، وآشامیدن آن بعد از غذاى چرب، ودر شب به حال ایستاده 2633مسأله 
مکروه است، ونیز آشامیدن آب با دست چپ، وهمچنین از جاى شکسته کوزه، وجایى که دسته آن 

  باشد  است مکروه مى

 ـ نذر آن است که انسان بر خود واجب کند که کار خیرى را براى 2634مسأله  وعهداحکام نذر
  .ر است براى خدا ترک نمایدخدا بجا آورد، یا کارى را که نکردن آن بهت

 ـ در نذر صیغه الزم نیست به عربى بخوانند پس اگر بگوید چنانچه مریض من 2635مسأله 
دهم، نذر او صحیح است، بلکه اگر قصد کند به این  خوب شود، براى خدا ده تومان به فقیر مى

  .شود  نحو ولفظى نگوید نذر محقق مى

کند باید مکلف وعاقل باشد وبه اختیار خود نذر کند، بنا بر این   ـ کسى که نذر مى2636مسأله 
اختیار نذر کرده صحیح  یا به واسطه عصبانى شدن بى. اند  نذر کردن کسى که او را مجبور کرده

  .نیست
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تواند نذر کند واگر بدون   ـ اگر شوهر از نذر کردن زن جلو گیرى نماید، زن نمى2637مسأله 
  .اجازه شوهر نذر کند نذر او باطل است

تواند نذر او را بهم بزند، یا او را   ـ اگر زن با اجازه شوهر نذر کند، شوهرش نمى2638مسأله 
  .از عمل کردن به نذر جلوگیرى نماید

بلکه اگر بدون اجازه .  اگر فرزند با اجازه پدر نذر کند، باید به آن نذر عمل نماید ـ2639مسأله 
  .منحل کندتواند نذر فرزند را  بلى پدر مى. به آن نذر واجب استاو نذر کند، عمل کردن 

تواند نذر کند که انجام آن برایش ممکن باشد، بنا بر این کسى    ـ انسان کارى را مى2640مسأله 
  .واند پیاده کربال برود، اگر نذر کند که پیاده برود، نذر او صحیح نیستت که نمى

 ـ اگر نذر کند که کار حرام یا مکروهى را انجام دهد، یا کار واجب یا مستحبى را 2641مسأله 
  .ترک کند، نذر او صحیح نیست

آن  آوردن  را انجام دهد یا ترک نماید، چنانچه بجا ـ اگر نذر کند که کار مباحى2642مسأله 
وترکش از هر جهت مساوى باشد، نذر او صحیح نیست واگر انجام آن از جهتى بهتر باشد وانسان 
به قصد همان جهت نذر کند، مثال نذر کند غذایى را بخورد که براى عبادت قوت بگیرد، نذر او 

ن را ترک ونیز اگر ترک آن از جهتى بهتر باشد وانسان براى همان جهت نذر کند که آ. صحیح است
  .باشد نماید مثال براى اینکه دود مضر است نذر کند که آن را استعمال نکند نذر او صحیح مى

 ـ اگر نذر کند نماز واجب خود را در جایى که به خودى خود ثواب نماز در آنجا 2643مسأله 
تى بهتر باشد زیاد نیست مثال نذر کند نماز را در اطاق بخواند، چنانچه نماز خواندن در آنجا از جه

  .کند نذر او صحیح است  مثال به واسطه اینکه خلوت است انسان حضور قلب پیدا مى

 ـ اگر نذر کند عملى را انجام دهد، باید همان طور که نذر کرده بجا آورد پس اگر 2644مسأله 
ز آن روز قبل ااند چنانچه نذر کند که روز اول ماه صدقه بدهد، یا روزه بگیرد، یا نماز اول ماه بخو

ونیز اگر نذر کند که وقتى مریض او خوب شد صدقه . کند  یا بعد از آن بجا آورد کفایت نمى
  .بدهد، چنانچه پیش از آنکه خوب شود صدقه را بدهد کافى نیست

 ـ اگر نذر کند روزه بگیرد ولى وقت ومقدار آن را معین نکند، چنانچه یک روز 2645مسأله 
نذر کند نماز بخواند ومقدار وخصوصیات آن را معین نکند، اگر یک واگر . روزه بگیرد کافى است

کند، واگر نذر کند صدقه بدهد وجنس ومقدار آن را معین نکند،   نماز دو رکعتى بخواند کفایت مى
اگر چیزى بدهد که بگویند صدقه داده، به نذر عمل کرده است، واگر نذر کند کارى براى خدا بجا 

از بخواند یا یک روز روزه بگیرد، یا چیزى صدقه بدهد، نذر خود را آورد در صورتى که یک نم
  .انجام داده است
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 ـ اگر نذر کند روز معینى را روزه بگیرد، باید همان روز را روزه بگیرد ونمى تواند 2646مسأله 
در آن روز مسافرت کند، واگر به واسطه مسافرت روزه نگیرد، باید گذشته از قضاى آن روز کفاره 

بپوشاند، واگر اینها را نتواند عنى یک بنده آزاد کند یا به ده فقیر طعام دهد، یا ده فقیر را  بدهد، یهم
ولى اگر ناچار شود که مسافرت کند، یا عذر دیگرى مثل مرض . باید سه روز پى در پى روزه بگیرد

  یا حیض بر او پیش آید قضاء تنها کافى است

  .تیار به نذر خود عمل نکند، باید به مقدارى که در  ـ اگر انسان از روى اخ2647مسأله 

  .مسأله پیش گفته شد کفاره بدهد

گذشتن آن وقت  ـ اگر نذر کند که تا وقت معینى عملى را ترک کند، بعد از 2648مسأله 
تواند آن عمل را بجا آورد، واگر پیش از گذشتن وقت از روى فراموشى یا ناچارى انجام دهد،  مى

اجب نیست، ولى باز هم الزم است که تا آن وقت آن عمل را بجا نیاورد، وچنانچه چیزى بر او و
دو باره پیش از رسیدن آن وقت بدون عذر آن عمل را انجام دهد، باید به مقدارى که در دو مسأله 

  .پیش گفته شد کفاره بدهد

ست، اگر از  ـ کسى که نذر کرده عملى را ترک کند ووقتى براى آن معین نکرده ا2649مسأله 
ولى بعدا . نیستموشى، یا ناچارى، یا ندانستن، آن عمل را انجام دهد کفاره بر او واجب روى فرا

  .هر وقت از روى اختیار آن را بجاآورد، باید به مقدارى که در سه مسأله پیش گفته شد کفاره بدهد

زه بگیرد چنانچه  ـ اگر نذر کند که در هر هفته روز معنى مثال روز جمعه را رو2650مسأله 
یکى از جمعه ها عید فطر یا عید قربان شد یا در روز جمعه عذر دیگرى مانند حیض براى او پیدا 

  .شود، باید آن روز را روزه نگیرد وقضاى آن را بجا آورد

 ـ اگر نذر کند که مقدار معینى صدقه بدهد چنانچه پیش از دادن صدقه بمیرد باید 2651مسأله 
  .مال او صدقه بدهندآن مقدار را از 

تواند آن را به فقیر دیگر بدهد،   ـ اگر نذر کند که به فقیر معینى صدقه بدهد، نمى2652مسأله 
  .واگر آن فقیر بمیرد، بنا بر احتیاط باید به ورثه او بدهد

 ـ اگر نذر کند که به زیارت یکى از امامان مثال به زیارت حضرت ابا عبد اهللا علیه 2653مسأله 
واسطه عذرى نتواند آن ام دیگر برود کافى نیست، واگر به م مشرف شود، چنانچه به زیارت امالسال

  .امام را زیارت کند، چیزى بر او واجب نیست

 ـ کسى که نذر کرده زیارت برود وغسل زیارت ونماز آن را نذر نکرده، الزم نیست 2654مسأله 
  .آنها را بجا آورد

از امامان یا امام زادگان چیزى نذر کند، باید آن را در تعمیر  ـ اگر براى حرم یکى 2655مسأله 
  .وروشنایى وفرش حرم ومانند اینها مصرف کند
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قصد ى نذر کند، چنانچه مصرف معینى را  ـ اگر براى خود امام علیه السالم چیز2656مسأله 
ء وزوار بدهد، کرده، باید به همان مصرف برساند، واگر مصرف معینى را قصد نکرده، باید به فقرا

یا مسجد ومانند آن بسازد، وثواب آن را هدیه آن امام نماید وهمچنین است اگر چیزى را براى 
  .اى نذر کند امامزاده

اند پشم آن    ـ گوسفندى را که براى صدقه، یا براى یکى از امامان نذر کرده2657مسأله 
  .شود جزء نذر است ومقدارى که چاق مى

انجام مریض او خوب شود، یا مسافر او بیاید، عملى را ذر کند که اگر  ـ هر گاه ن2658مسأله 
دهد، چنانچه معلوم شود که پیش از نذر کردن مریض خوب شده، یا مسافر آمده است عمل کردن 

  .به نذر الزم نیست

 ـ اگر پدر یا مادر نذر کند که دختر خود را به سید شوهر دهد، بعد از آنکه دختر 2659مسأله 
  .یف رسید، اختیار با خود اوست ونذر آنان اعتبار نداردبه تکل

 ـ هر گاه با خدا عهد کند که اگر به حاجت شرعى خود برسد، کار خیرى را انجام 2660مسأله 
آنکه حاجتى ، بعد از آنکه حاجتش بر آورده شد، باید آن کار را انجام دهد، ونیز اگر بدون دهد

  .شود  انجام دهد، آن عمل بر او واجب مىداشته باشد، عهد کند که عمل خیرى را

 ـ در عهد الزم نیست صیغه خوانده شود، وهمان انشاء نفسانى کافى است، وکارى 2661مسأله 
کند انجام دهد، باید یا عبادت باشد مثل نماز واجب ومستحب یا کارى باشد که   را که عهد مى

  .انجام آن بهتر از ترکش باشد ویا کار مباح باشد

کند، یا دو  اگر به عهد خود عمل نکند، باید کفاره بدهد یعنى شصت فقیر را سیر  ـ2662مسأله 
  .ماه روزه بگیرد یا یک بنده آزاد کند

  احکام قسم خوردن

 ـ اگر قسم بخورد که کارى را انجام دهد یا ترک کند، مثال قسم بخورد که روزه 2663مسأله 
الفت کند، باید کفاره بدهد یعنى یک بنده آزاد کند یا بگیرد، یا دود استعمال نکند چنانچه عمدا مخ

  .به ده فقیر طعام دهد ویا ده فقیر را بپوشاند واگر اینها را نتواند باید سه روز پى در پى روزه بگیرد

خورد باید بالغ وعاقل باشد واز   اول ـ کسى که قسم مى:  ـ قسم چند شرط دارد2664مسأله 
پس قسم خوردن بچه ودیوانه ومست وکسى که مجبورش کرده روى قصد واختیار قسم بخورد، 

دوم ـ کارى . اختیار قسم بخورد اند، درست نیست، وهمچنین است اگر در حال عصبانى بودن بى
خورد ترک کند   خورد انجام دهد، باید حرام و مکروه نباشد و کارى را که قسم مى را که قسم مى

از اسمهاى خداوند عالم قسم خورد که به غیر ذات سوم ـ به یکى . باید واجب ومستحب نباشد
گویند  شود مانند، خدا واهللا، ونیز اگر به اسمى قسم بخورد که بغیر خدا هم مى  مقدس او گفته نمى
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شود که هر وقت کسى آن اسم را بگوید، ذات مقدس حق در نظر  ولى بقدرى به خدا گفته مى
حیح است، بلکه اگر به اسمى قسم بخورد که بغیر آید، مثل آنکه به خالق ورازق قسم بخورد ص مى

آید مانند حى وبصیر  گویند وهر وقت گفته شد هم ذات مقدس حق در نظر نمى خدا هم مى
چهارم ـ قسم را به زبان بیاورد واگر بنویسد یا در قلبش آن را قصد کند صحیح . صحیح است

م ـ عمل کردن به قسم براى او پنج. نیست ولى آدم الل اگر با اشاره قسم بخورد صحیح است
خورد ممکن باشد وبعدا از عمل آن عاجز شود، از وقتى که  ممکن باشد واگر موقعى که قسم مى

خورد، وهمچنین است اگر عمل کردن به   شود، قسم او بهم مى عاجز شود، از وقتى که عاجز مى
  نذر بقدرى مشقت پیدا کند که نشود آن را تحمل نمود

زن جلو گیرى کند، یا شوهر از قسم خوردن ر پدر از قسم خوردن فرزند جلو  ـ اگ2665مسأله 
  .گیرى نماید، قسم آنان صحیح نیست

تواند قسم او را بهم بزند وقسم   ـ اگر فرزند بدون اجازه پدر قسم بخورد، پدر مى2666مسأله 
  .زن بدون اذن شوهر صحیح نیست

اچارى به قسم عمل نکند، کفاره بر او واجب  ـ اگر انسان از روى فراموشى، یا ن2667مسأله 
وقسمى که آدم وسواسى . نیست، وهمچنین است اگر مجبورش کنند که به قسم عمل ننماید

وسواس مشغول شوم وبه واسطه    مشغول نماز مىگوید واهللا االن خورد، مثل اینکه مى مى
  .فاره ندارداختیار به قسم عمل نکند ک  شود، اگر وسواس او طورى باشد که بى نمى

خورد، اگر حرف او راست باشد قسم خوردن او مکروه است،   ـ کسى که قسم مى2668مسأله 
باشد، ولى اگر براى اینکه خودش یا مسلمان دیگرى  واگر دروغ باشد حرام واز گناهان بزرگ مى

ر شود، اما اگ  را از شر ظالمى نجات دهد، قسم دروغ بخورد اشکال ندارد بلکه گاهى واجب مى
کند که دروغ نشود، ومشقت هم نداشته موقع قسم خوردن طورى نیت بتواند توریه کند، یعنى 

باشد باید توریه نماید، مثال اگر ظالمى بخواهد کسى را اذیت کند واز انسان بپرسد که او را 
یقه اى وانسان یک ساعت قبل او را دیده باشد، بگوید اور ا ندیده ام وقصد کند که از پنج دق  ندیده

  .ام  پیش ندیده

  احکام وقف

شود وخود او و دیگران   ـ اگر کسى چیزى را وقف کند، از ملک او خارج مى2669مسأله 
بعضى از موارد برد، ولى در  هم از آن ملک ارث نمىتوانند آن را ببخشند، یا بفروشند وکسى  نمى

  .دارد بیان شد، فروختن آن اشکال ن328 ودر صفحه 2094 و 2093که در مسأله 

 ـ الزم نیست صیغه وقف را به عربى بخوانند، بلکه اگر مثال بگوید خانه خود را 2670مسأله 
وقف کردم صحیح است وقبل در هیچ قسم از اقسام وقف معتبر نیست، چه وقف بر افراد 
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مخصوص باشد، وچه در موقوفات عامه مثل مسجد ومدرسه، وچه چیزى که براى عموم وقف 
شود وصحیح است بدون در تمام این اقسام وقف محقق . اء وسادات وقف نمایندکنند مثال بر فقر
  .قبول کردن کسى

 ـ اگر ملکى را براى وقف معین کند وپیش از خواندن صیغه وقف پشیمان شود، یا 2671مسأله 
  .بمیرد، وقف درست نیست

، ونیز الزم کند، الزم نیست قصد قربت داشته باشد   ـ کسى که مالى را وقف مى2672مسأله 
نیست از موقع خواندن صیغه، مال را براى همیشه وقف کند مثال اگر بگوید این مال بعد از مردن 

وقف صحیح است، ونیز نش وقف ننموده ولى من وقف باشد، گر چه از موقع خواندن صیغه تا مرد
 بعد پنج سال اگر بگوید تا ده سال وقف باشد وبعد از آن نباشد، یا بگوید تا ده سال وقف باشد،

  .وقف نباشد ودو باره وقف باشد، وقف صحیح است

 ـ وقف در صورتى صحیح والزم است که مال وقف را به تصرف کسى که براى او 2673مسأله 
وقف شده یا وکیل، یا ولى او بدهند، ولى اگر چیزى را بر اوالد صغیر خود وقف کند وبه قصد 

  . نگهدارى نماید، وقف صحیح والزم استاینکه آن چیز ملک آنان شود، از طرف آنان

 ـ اظهر آن است که در اوقاف عامه از قبیل مدارس ومساجد وامثال آنها قبض معتبر 2674مسأله 
  .نباشد و در وقفیت آنها مجرد وقف نمودن کافى است

کند باید مکلف وعاقل باشد وشرعا بتواند در مال   ـ کسى که مال خود را وقف مى2675مسأله 
کند، چون حق  صرف کند، بنابر این سفیهى که مال خود را در کارهاى بیهوده مصرف مىخود ت

  .ندارد در مال خود تصرف نماید اگر چیزى را وقف کند صحیح نیست

آیند وقف   ـ اگر مالى را براى زندگان وبعد از آن براى کسانى که بعدا بدنیا مى2676مسأله 
اى    کند که بعد از آنان وقف نوه هاى او باشد وهر دستهنماید، مثال چیزى را بر اوالد خود وقف

بعد از دسته دیگر از وقف استفاده کنند صحیح است، وبعید نیست وقف ابتداءا براى کسانى که بعد 
  .آیند نیز صحیح باشد  بدنیا مى

 ـ اگر چیزى را بر خودش وقف کند مثل آنکه دکانى را وقف کند که عایدى آن را 2677مسأله 
فقراء وقف کند ولى اگر مثال مالى را بر .  صحیح نیستز مرگ او خرج مقبره اش نمایندبعد ا

  .تواند از منافع وقف استفاده نماید وخودش فقیر شود، مى

 ـ اگر براى چیزى که وقف کرده متولى معین کند، باید مطابق قرارداد او رفتار 2678مسأله 
وصى مثال بر اوالد خود وقف کرده باشد وآنها بالغ نماید، واگر معین نکند، چنانچه بر افراد مخص

باشند، اختیار با خود آنان است، واگر بالغ نباشند اختیار با ولى ایشان است وبراى استفاده از وقف 
  .اجازه حاکم شرع الزم نیست
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 ـ اگر ملکى را مثال بر فقراء یا سادات وقف کند، یا وقف کند که منافع آن به 2679مسأله 
رات برسد، در صورتى که براى آن ملک متوالى معین نکرده باشد، اختیار آن با حاکم مصرف خی
  .شرع است

اى بعد   ـ اگر ملکى را بر افراد مخصوصى مثال بر اوالد خود وقف کند که هر طبقه2680مسأله 
ولى . دشو از طبقه دیگر از آن استفاده کنند، چنانچه متولى آن را اجاره دهد وبمیرد اجاره باطل نمى

شده، آن را اجاره دهند ودر بین انى که ملک بر آنها وقف اگر متولى نداشته باشد و یک طبقه از کس
شود ودر صورتى که مستأجر مال االجاره تمام مدت را داده   مدت اجاره بمیرند، اجاره باطل مى

  .رنددا  باشد، مال االجاره از زمان مردنشان تا آخر مدت اجاره را از مال آنان بر مى

  .رود  ـ اگر ملک وقف خراب شود، از وقف بودن بیرون نمى2681مسأله 

 ـ ملکى که مقدارى از آن وقف است ومقدارى از آن وقف نیست اگر تقسیم نشده 2682مسأله 
  .تواند با نظر خبره سهم وقف را جدا کند  لى مىباشد، حاکم شرع یا متو

 آن را به مصرفى که معین شده نرساند ،  ـ اگر متولى وقف خیانت کند وعایدات2683مسأله 
  .تواند بجاى او متولى امینى معین نماید حاکم شرع مى

شود براى نماز به مسجد ببرند،   ـ فرشى را که براى حسینیه وقف کرده اند، نمى2684مسأله 
  .اگر چه آن مسجد نزدیک حسینیه باشد

، چنانچه آن مسجد احتیاج به  ـ اگر ملکى را براى تعمیر مسجدى وقف نمایند2685مسأله 
عایدات آن ملک توانند   رود که تا مدتى احتیاج به تعمیر پیدا کند مى یر ندارد وانتظار هم نمىتعم

  .را بر مصرف مسجدى که احتیاج به تعمیر دارد بر سانند

 ـ اگر ملگى را وقف کند که عایدى آن را خرج تعمیر مسجد نمایند، وبه امام 2686مسأله 
گوید بدهند، در صورتى که بدانند یا اطمینان داشته   به کسى که در آن مسجد اذان مىجماعت و

واگر یقین یا اطمینان . باشند که براى هر یک چه مقدار معین کرده، باید همانطور مصرف کنند
مسجد را تعمیر کنند واگر چه آنچه ذکر شده از باب مصرف باشد باید اول نداشته باشند، چنان

گوید به طور مساوى قسمت نمایند وبهتر آن  آمد بین امام جماعت وکسى که اذان مىچیزى زیاد 
  .است که این دو نفر در تقسیم با یکدیگر صلح کنند

  احکام وصیت

 ـ وصیت آن است که انسان سفارش کند بعد از مرگش براى او کارهایى انجام 2687مسأله 
کسى باشد، یا براى اوالد خود وکسانى که دهند، یا بگوید بعد از مرگش چیزى از مال او ملک 

  .گویند کنند وصى مى مىوکسى را که به او وصیت . ر آنان با اوست قیم وسرپرست معین کنداختیا
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تواند حرف بزند، اگر با اشاره مقصود خود را بفهماند، براى هر    ـ کسى که نمى2688مسأله 
اى که مقصودش  ف بزند، اگر با اشارهتواند حر تواند وصیت کند بلکه کسى هم که مى  کارى مى

  .را بفهماند وصیت کند صحیح است

اى به امضاء یا مهر میت ببینند، چنانچه مقصود او را بفهماند ومعلوم    ـ اگر نوشته2689مسأله 
مقصودش وصیت یت کردن نوشته، باید مطابق آن عمل کنند وهمچنین اگر بدانند باشد که براى وص

را نوشته است بعدا مطابق آن وصیت کند ووصیت کرده، ولى اگر ندانند که کردن نبوده وچیزهایى 
  .بعدا وصیت کرده یا نه عمل به آن الزم نیست

کند باید بالغ باشد، بلى وصیت صبى دهساله اگر عاقل ودر    ـ کسى که وصیت مى2690مسأله 
  . وصیت کندوجوه معروف باشد صحیح است، ونیز باید وصیت کننده عاقل، واز روى اختیار

به واسطه وى عمد مثال زخمى به خود زده یا سمى خورده است که  ـ کسى که از ر2691مسأله 
شود، اگر وصیت کند که مقدارى از مال او را به مصرفى  آن، یقین یا گمان به مردن او پیدا مى

  .برسانند صحیح نیست

رتى آن کس آن چیز را  ـ اگر انسان وصیت کند که چیزى به کسى بدهند، در صو2692مسأله 
  .شود که آنرا رد ننماید، وقبول الزم نیست مالک مى

 ـ وقتى انسان نشانه هاى مرگ را در خود دید، باید فورا امانتهاى مردم را به 2693مسأله 
بدهد، واگر ن برگرداند واگر به مردم بدهکار است وموقع دادن آن بدهى رسیده باید صاحبانشا

یا موقع دادن بدهى او نرسیده، باید وصیت کند وبر وصیت شاهد بگیرد، تواند بدهد،  خودش نمى
  .ولى اگر بدهى او معلوم باشد، وصیت کردن الزم نیست

بیند، اگر خمس و زکوۀ ومظالم بدهکار    ـ کسى که نشانه هاى مرگ را در خود مى2694مسأله 
دهد کسى  رد، یااحتمال مىتواند بدهد چنانچه از خودش مال دا است، باید فورا بدهد واگر نمى

  .باشدوهمچنین است اگر حج بر او واجب . یت کندآنها را اداء نماید، باید وص

بیند، اگر نماز وروزه قضاء دارد، باید    ـ کسى که نشانه هاى مرگ را در خود مى2695مسأله 
حتمال بدهد وصیت کند که از مال خودش براى آنها اجیر بگیرند، بلکه اگر مال نداشته باشد ولى ا

دهد، باز هم واجب است وصیت نماید، واگر قضاى  کسى بدون انکه چیزى بگیرد آنها را انجام مى
الع  بیان شد، بر پسر بزرگتر واجب باشد، باید به او اط225نماز روزه او به تفصیلى که در صفحه 

  .دهد، یا وصیت کند که براى او بجا آورند

بیند، اگر مالى پیش کسى دارد یادر   گ را در خود مى ـ کسى که نشانه هاى مر2696مسأله 
دانند چنانچه به واسطه ندانستن، حقشان از بین برود، باید به  جایى پنهان کرده است که ورثه نمى

آنان اطالع دهد، والزم نیست براى بچه هاى صغیر خود قیم وسر پرست معین کند ، ولى در 
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شوند، باید بارى آنان قیم امینى  ، یا خودشان ضایع مىرود صورتى که بدون قیم مالشان از بین مى
  .معین نماید

ونیز باید بالغ باشد در صورتى که به تنهایى .  ـ وصى باید مسلمان وعاقل باشد2697مسأله 
  .وصى قرار داده شود

 ـ اگر کسى چند وصى براى خود معین کند، چنانچه اجازه داده باشد که هر کدام 2698مسأله 
 به وصیت عمل کنند، الزم نیست در انجام وصیت از یکدیگر اجازه بگیرند، واگر اجازه به تنهایى

نداده باشد، چه گفته باشد که هر دو باهم به وصیت عمل کنند، یا نگفته باشد، باید با نظر یکدیگر 
وصیت عمل کنند، حاکم شرع آنها را شوند که با یکدیگر به به وصیت عمل نمایند واگر حاضر ن

  .نماید  کند واگر اطاعت نکنند، به جاى آنان دیگران را معین مى  ر مىمجبو

 ـ اگر انسان از وصیت خود بر گردد مثال بگوید ثلث مالش را به کسى بدهند، بعد 2699مسأله 
واگر وصیت خود را تغییر دهد، مثل آنکه قیمى براى بچه . شود بگوید به او ندهند وصیت باطل مى

شود باید به وصیت    دیگرى را بجاى او قیم نماید، وصیت اولش باطل مىهاى خود معین کند، بعد
  .ل نماینددوم او عم

اى را که وصیت   ـ اگر کارى کند که معلوم شود از وصیت خود بر گشته مثال خانه2700مسأله 
  .شود  کرده به کسى بدهند بفروشد، یا دیگرى را براى فروش آن وکیل نماید، وصیت باطل مى

 ـ اگر وصیت کند چیزى معینى را به کسى بدهند، بعد وصیت کند که نصف همان 2701مسأله 
را به دیگرى بدهند باید آن چیز را دو قسمت کنند وبه هر کدام از آن دو نفر یک قسمت آن را 

  .بدهند

میرد، مقدارى از مالش را به کسى   ـ اگر کسى در مرض که به آن مرضى مى2702مسأله 
 بعد از مردن او هم مقدارى به کس دیگر بدهند، باید مالى را بخشیده از ببخشد ووصیت کند که

اصل ترکه خارج کنند، چنانچه مالى که وصیت کرده بیشتر از ثلث باقیمانده نباشد، یا اگر بیشتر 
است ورثه اجازه بدهند که گفته او عملى شود، باید به آنجه گفته عمل کنند، واگر بیشتر از ثلث 

مال دومى  اجازه ندهند، باید مالى را که پیش از مرگ بخشیده بدهند وثلث باقیمانده باشد، ورثه هم
  .است

 ـ اگر وصیت کند که ثلث مال او را نفروشند وعایدى آن را به مصرفى برسانند ، 2703مسأله 
  .باید مطابق گفته او عمل نمایند

 به کسى بدهکار است، میرد، بگوید مقدارى  ـ اگر در مرضى که به آن مرض مى2704مسأله 
چنانچه متهم باشد که براى ضرر زدن به ورثه گفته است، باید مقدارى را که معین کرده از ثلث او 

  .بدهند واگر متهم نباشد وکسى هم منکر گفته او نشود، باید از اصل مالش بدهند
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ند به اى که ممکن است فالن زن حامله شود چیزى بده   ـ اگر وصیت کند به بچه2705مسأله 
دهند، واال در   نحو وصیت به فعل، چنانچه آن بچه بعد از مرگ موصى بدنیا آمد آن چیز را به او مى

شود، واگر وصیت کند که مقدارى از مالش مال بچه باشد که در شکم مادر   خیرات مصرف مى
است بنحو وصیت به نتیجه اگر چه هنوز روح نداشته باشد، وصیت صحیح است، پس اگر زنده 

شود   ، وصیت باطل مىنیا آمد، باید آنچه را که وصیت کرده به او بدهند، واگر مرده بدنیا آمدبد
  .کنند  قسمت مىوآنچه را که براى او وصیت کرده، ورثه میان خودشان 

 ـ اگر انسان بفهمد کسى او را وصى کرده، چنانچه به اطالع وصیت کننده برساند 2706مسأله 
ر نیست، الزم نیست بعد از مردن او به وصیت عمل کند، ولى اگر که براى انجام وصیت او حاض

پیش از مردن او بفهمد که او را وصى کرده، یا بفهمد وبه اطالع ندهد که براى عمل کردن به 
وصیت حاضر نیست، در صورتى که مشقت نداشته باشد، باید وصیت او را انجام دهد، ونیز اگر 

که مریض به واسطه شدت مرض نتواند به دیگرى وصیت وصى پیش از مرگ، موقعى ملتفت شود 
  .کند، باید وصیت را قبول نماید

تواند دیگرى را براى انجام کارهاى   ـ اگر کسى که وصیت کرده بمیرد، وصى نمى2607مسأله 
میت معین کند وخود از کار کناره نماید، ولى اگر بداند مقصود میت این نبوده که خود وصى آن 

تواند دیگرى را از طرف خود وکیل   دهد، بلکه مقصودش فقط انجام کار بوده، مىکار را انجام
  .نماید

 ـ اگر کسى دو نفر را وصى کند، چنانچه یکى از آن دو بمیرد، یا دیوانه یا کافر 2708مسأله 
شود الزم نیست حاکم شرع یک نفر دیگر را بجاى او معین کند، مگر آنکه شرط اجتماع در عمل 

کند  د، واگر هر دو بمیرند یا دیوانه، یا کافر شوند حاکم شرع دو نفر دیگر را معین مىنموده باش
  .ولى اگر یک نفر بتواند وصیت را عملى کند، معین کردن دونفر الزم نیست

کمک او  شرع براى  ـ اگر وصى نتواند به تنهایى کارهاى میت را انجام دهد، حاکم2709مسأله 
  .ندک یک نفر دیگر را معین مى

 ـ اگر مقدارى از مال میت در دست وصى تلف شود، چنانچه در نگهدارى آن 2710مسأله 
کوتاهى کرده ویا تعدى نموده، مثال میت وصیت کرده است که فالن مقدار به فقراى شهر بده واو 
مال را به شهر دیگر برده ودر راه از بین رفته ضامن است واگر کوتاهى نکرده وتعدى هم ننموده 

  .ن نیستضام

 ـ هر گاه انسان کسى را وصى کند وبگوید که اگر آن کس بمیرد فالنى وصى باشد، 2711مسأله 
  .بعد از آنکه وصى اول مرد، وصى دوم باید کارهاى میت را انجام دهد
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 ـ حجى که بر میت واجب است وبدهکارى وحقوقى راکه مثل خمس وزکوۀ 2712مسأله 
، باید از اصل مال میت بدهند، واگر چه میت براى آنها وصیت ومظالم، اداء کردن آنها واجب است

  .نکرده باشد

 ـ اگر مال میت از بدهى وحج واجب وحقوقى که مثل خمس وزکوۀ ومظالم بر او 2713مسأله 
را به مصرفى برسانند، ى از ثلث واجب است زیاد بیاید، چنانچه وصیت کرده باشد که ثلث یا مقدار

  .ماند مال ورثه است نند واگر وصیت نکرده باشد، آنچه مىباید به وصیت او عمل ک

 ـ اگر مصرفى را که میت معین کرده، از ثلث مال او بیشتر باشد وصیت او در بیشتر 2714مسأله 
از ثلث در صورتى صحیح است که ورثه حرفى بزنند، یا کارى کنند که معلوم شود عملى شدن 

واگر مدتى بعد از مردن او هم اجازه . دن آنان کافى نیستوصیت را اجازه داده اند، وتنها راضى بو
  .بدهند صحیح است

 ـ اگر مصرفى را که میت معین کرده، از ثلث مال او بیشتر باشد، وپیش از مردن او 2715مسأله 
  .توانند از اجازه خود بر گردند ورثه اجازه بدهند که وصیت او عملى شود، بعد از مردن او نمى

گر وصیت کند که از ثلث او خمس وزکوۀ یا بدهى دیگر اورا بدهند وبراى نماز  ـ ا2716مسأله 
وروزه او اجیر بگیرند وکار مستحبى هم مثل اطعام به فقراء انجام دهند، باید اول بدهى او را از 

آن هم زیاد آمد به ه او اجیر بگیرند واگر از ثلث بدهند واگر چیزى زیاد آمد براى نماز وروز
ستحبى که معین کرده برسانند، وچنانچه ثلث مال او فقط به اندازه بدهى او باشد، مصرف کار م

ورثه هم اجازه ندهند که بیشتر از ثلث مال مصرف شود، وصیت براى نماز وروزه وکارهاى 
  مستحبى باطل است ولى باید نماز وروزه او را از اصل مال بدهند

ند وبراى نماز وروزه مستحبى او اجیر بگیرند  ـ اگر وصیت کند که بدهى او را بده2717مسأله 
بدهند، باید نچه وصیت نکرده باشد که اینها را از ثلث وکار مستحبى دیگر هم انجام دهند، چنا

بدهى او را از اصل مال بدهند واگر چیزى زیاد آمد، ثلث آن را به مصرف نماز وروزه وکارهاى 
ث کافى نباشد، ووصیت هم به ترتیب ذکر شده مستحبى که معین کرده برسانند ودر صورتى که ثل

باشد، پس اگر ورثه اجازه بدهند، باید وصیت او عملى شود واگر اجازه ندهند، باید نماز وروزه را 
  .از ثلث بدهند واگر چیزى زیاد آمد به مصرف کار مستحبى که معین کرده برسانند

دو مرد  به من بدهند، چنانچه  ـ اگر کسى بگوید که میت وصیت کرده فالن مبلغ2718أله مس
یا یک . عادل گفته او را تصدیق کنند، یا قسم بخورد ویک مرد عادل هم گفته او را تصدیق نماید
گوید به  مرد عادل ودو زن عادله، یا چهار زن عادله به گفته او شهادت دهند، باید مقدارى را که مى

واگر سه زن عادله شهادت دهند، باید سه واگر دو زن عادله شهادت دهند، نصف آن را . او بدهند
 باشند گفته او را تصدیق ونیز اگر دو مرد کافر ذمى که در دین خود عادل. چهارم آن را به او بدهند
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وصیت کند ومرد وزن عادلى هم در موقع وصیت کنند، در صورتى که میت ناچار بوده است که 
  .کند به او بدهند  ه مىنبوده، و وصیت در سفر باشد باید چیزى را که مطالب

 ـ اگر کسى بگوید من وصى میتم که مال او را به مصرفى برسانم، یا میت مرا قیم 2719مسأله 
هاى خود قرار داده، در صورتى باید حرف او را قبول کرد که دو مرد عادل گفته او را تصدیق  بچه

  .نمایند

رد  از آنکه قبول کند یا یزى به کسى بدهند وآن کس پیش ـ اگر وصیت کند چ2720مسأله 
توانند آن چیز را قبول نمایند ولى این در   نماید بمیرد، تا وقتى ورثه او وصیت را رد نکرده اند، مى

  . صورتى است که وصیت کنند ه از وصیت خود بر نگردد وگرنه حقى به آن چیز ندارند

  احکام ارث

دسته اول ـ پدر : سته هستندبرند سه د   ـ کسانى که به واسطه خویشى ارث مى2721مسأله 
نزدیکتر است ان که به میت ومادر واوالد میت وبا نبودن اوالد، اوالد هر چه پایین روند، هر کدام آن

دسته دوم ـ جد یعنى پدر . برند برد وتا یکنفر از این دسته هست دسته دوم ارث نمى ارث مى
ر وخواهر، اوالد ایشان هر کدام آنان بزرگ وجده، یعنى مادر بزرگ وخواهر وبرادر وبا نبودن براد

دسته . برند برد وتا یکنفر از این دسته هست دسته سوم ارث نمى که به میت نزدیکتر است ارث مى
ها وخاله هاى  سوم ـ عمو وعمه ودایى وخاله واوالد آنان وتا یک نفر از عموها وعمه ها ودایى

یت عموى پدرى وپسر عموى پدر ومادرى اگر ملى برند و  اند، اوالد آنان ارث نمى میّت زنده
  .برد  رسد وعموى پدرى ارث نمى داشته باشد، ارث به پسر عموى پدر ومادرى مى

 ـ اگر عمو وعمه ودایى وخاله خود میت واوالد آنان واوالد اوالد آنان نباشند، عمو 2722مسأله 
برند واگر   الدشان ارث مىبرند واگر اینها نباشند، او وعمه ودایى وخاله پدر ومادر میت ارث مى

  .برند اینها هم نباشند، عمو وعمه ودایى وخاله جد وجده میت، واگر اینها نباشند، اوالدشان ارث مى

شود، از یکدیگر ارث   ـ زن وشوهر به تفصیلى که در چند صفحه بعد بیان مى2723مسأله 
  .برند مى

  ارث دسته اول

دسته اول باشد، مثل پدر یا مادر یا یک پسر یا  ـ اگر وارث میت فقط یک نفر از 2724مسأله 
رسد، واگر چند پسر یا چند دختر باشند، همه مال به  یک دختر باشد، همه مال میت به او مى

شود، واگر یک پسر ویک دختر باشند، مال را سه قسمت  طورى مساوى بین آنان قسمت مى
وچند دختر باشند، مال را چند پسر برد واگر  مت را پسر ویک قسمت را دختر مىکنند، دو قس مى

  .کنند که هر پسرى دو برابر دختر ببرد  طورى قسمت مى
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شود، دو قسمت آن  مال سه قسمت مى.  ـ اگر وارث میت فقط پدر ومادر او باشند2725مسأله 
برد، ولى اگر میت دو برادر، یا چهار خواهر، یا یک برادر ودو   را پدر ویک قسمت را مادر مى

ته باشد که همه آنان پدرى باشند یعنى پدر آنان با پدر میت یکى باشد، خواه مادرشان خواهر داش
برند، اما به واسطه   ارث نمىگر چه تا میت پدر ومادر دارد اینها هم با مادر میت یکى باشد یا نه، ا
  .دهند برد وبقیه را به پدر مى بودن اینها مادر شش یک مال را مى

یت فقط پدر ومادر ویک دختر باشند، چنانچه میت دو برادر یا چهار  ـ اگر وارث م2726مسأله 
کنند، پدر ومادر هر کدام   خواهر یا یک برادر ودو خواهر پدرى نداشته باشد، مال را پنج قسمت مى

برد واگر دو برادر یا چهار خواهر یا یک برادر ودو خواهر  یک قسمت ودختر سه قسمت آن را مى
ومادر، هر کدام یک قسمت ودختر سه کنند، پدر  را شش قسمت مى داشته باشد، مال پدرى

کنند یک قسمت را به پدر وسه قسمت  برد ویک قسمت باقیمانده را چهار قسمت مى  قسمت مى
 قسمت 5 قسمت آن را به دختر و 15 قسمت کنند، 24دهند مثال اگر مال میت را  را به دختر مى
  .دهند ى قسمت آن را به مادر م4آن را به پدر و 

کنند،   ـ اگر وارث میت فقط پدر ومادر ویک پسر باشند، مال را شش قسمت مى2727مسأله 
چند دختر واگر چند پسر یا . برد وپسر چهار قسمت آن را مىپدر ومادر هر کدام یک قسمت 

کنند واگر پسر ودختر باشند، آن  باشند، آن چهار قسمت را به طور مساوى بین خودشان قسمت مى
  .کنند که هر پسرى دو برابر دختر ببرد  قسمت را طورى تقسیم مىچهار

 ـ اگر وارث میت فقط پدر ویک پسر، یا مادر ویک پسر باشند ، مال را شش 1728مسأله 
  .برد کنند، یک قسمت آن را پدر یا مادر وپنج قسمت را پسر مى  قسمت مى

قسمت ر باشند، مال را شش ا مادر، با پسر ودخت ـ اگر وارث میت فقط پدر، ی2729مسأله 
کنند که هر پسرى دو   برد وبقیه را طورى قسمت مى  کنند یک قسمت آن را پدر، یا مادر مى مى

  .برابر دختر ببرد

 ـ اگر وارث میت فقط پدر ویک دختر، یا مادر ویک دختر باشند، مال را چهار 2730مسأله 
  .برد تر مىکنند، یک قسمت آن را پدر یا مادر و بقیه را دخ  قسمت مى

 ـ اگر وارث میت فقط پدر وچند دختر یا مادر وچند دختر باشند، مال را پنج 2731مسأله 
مساوى بین برد وچهار قسمت را دخترها به طور  یک قسمت را پدر یا مادر مىکنند،  قسمت مى

  .کنند خودشان قسمت مى

تر باشد، سهم پسر میت را ، نوه پسرى او اگر چه دخ. ـ اگر میت اوالد نداشته باشد2732مسأله 
برد، مثال اگر میت یک پسر از  برد ونوه دخترى او اگر چه پسر باشد، سهم دختر میت را مى مى
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کنند یک قسمت را به پسر   دختر خود ویک دختر از پسرش داشته باشد، مال را سه قسمت مى
  دهند دختر ودو قسمت را به دختر پسر مى

  ارث دسته دوم

برند، جد یعنى پدر بزرگ  دوم از کسانى که به واسطه خویشى ارث مى ـ دسته 2733مسأله 
وجده یعنى مادر بزرگ وبرادر وخواهر میت است، واگر برادر وخواهر نداشته باشد، اوالدشان ارث 

  .میبرند

رسد،    ـ اگر وارث میت فقط یک برادر، یا یک خواهر باشد، همه مال به او مى2734مسأله 
مادرى، یا چند خواهر پدر ومادرى باشند، مال به طور مساوى بین آنان واگر چند برادر پدر و

برد،   دو برابر خواهر مىهر پدر ومادرى باهم باشند، هر برادرى شود، واگر برادر وخوا قسمت مى
کنند، هر یک از برادرها دو  مثال اگر دو برادر ویک خواهر پدر ومادرى دارد، مال را پنج قسمت مى

  .برد قسمت آن را مىقسمت وخواهر یک 

 ـ اگر میت برادر وخواهر پدر ومادرى دارد، برادر وخواهر پدرى که از مادر با میت 2735مسأله 
برد، واگر برادر وخواهر پدر ومادرى ندارد، چنانچه فقط یک خواهر یا یک  جداست ارث نمى

اهر پدرى داشته باشد، خورادر یا چند رسد، واگر چند ب  برادر پدرى داشته باشد، همه مال به او مى
شود واگر هم برادر وهم خواهر پدرى داشته باشد، هر   مال به طور مساوى بین آنان قسمت مى

  .برد برادرى دو برابر خواهر مى

 ـ اگر وارث میت فقط یک خواهر یا یک برادر مادرى باشد که از پدر با میت 2736مسأله 
مادرى یا چند خواهر مادرى یا چند برادر رسد، واگر چند برادر   جداست، همه مال به او مى

  .شود  وخواهر مادرى باشند، مال به طور مساوى بین آنان قسمت مى

یا یک اگر میت برادر وخواهر پدر ومادرى وبرادر وخواهر پدرى ویک برادر  ـ 2737مسأله 
 یک برند ومال را شش قسمت مى کنند،  خواهر مادرى داشته باشد، برادر وخواهر پدرى ارث نمى

دهند وهر برادرى  قسمت آن را به برادر یا خواهر مادرى وبقیه را به برادر وخواهر پدر ومادرى مى
  .برد در برابر خواهر مى

 ـ اگر میت برادر وخواهر پدر ومادرى وبرادر وخواهر پدرى وبرادر وخواهر مادرى 2738مسأله 
کند، یک قسمت آن را   مىت سمبرند ومال را سه ق  داشته باشد، برادر وخواهر پدرى ارث نمى

کنند وبقیه را به برادر وخواهر پدر   برادر وخواهر مادرى به طور مساوى بین خودشان قسمت مى
  .برد  دهند وهر برادرى دو برابر خواهر مى ومادرى مى
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 ـ اگر وارث میت فقط برادر وخواهر پدرى ویک برادر مادرى یا یک خواهر مادرى 2739مسأله 
برد وبقیه را به   کنند، یک قسمت آن را برادر یا خواهر مادرى مى ش قسمت مىباشد، مال را ش

  .برد  دهند و هر برادرى دو برابر خواهر مى  برادر وخواهر پدرى مى

 ـ اگر وارث میت فقط برادر وخواهر پدرى وچند برادر وخواهر مادرى باشند، مال 2740مسأله 
واهر مادرى به طور مساوى بین خودشان کنند، یک قسمت آن را برادر وخ را سه قسمت مى

  .برد دهند وهر برادرى دو برابر خواهر مى کنند وبقیه را به برادر وخواهر پدرى مى  قسمت مى

 ـ اگر وارث میت فقط برادر وخواهر و زن او باشند، زن ارث خود را به تفصیلى 2741مسأله 
 در مسائل گذشته بیان شد رى کهوخواهر وبرادر به طو. برد شود مى که در چند صفحه بیان مى

برند، ونیز اگر زنى بمیرد ووارث او فقط خواهر وبرادر و شوهر او باشند، شوهر   ارث خود را مى
. برند  برد وخواهر وبرادر به طورى که در مسائل پیش ذکر شد ارث خود را مى نصف مال را مى

شود، واز   ادرى چیزى کم نمىبرد از سهم برادر وخواهر م ولى براى آنکه زن یا شوهر ارث مى
شود، مثال اگر وارث میت شوهر وبرادر وخواهر   سهم برادر وخواهر پدر ومادرى یا پدرى کم مى

رسد ویک قسمت از سه   باشد، نصف مال به شوهر مىادرى او مادرى وبرادر وخواهر پدر وم
ر وخواهر پدر ماند مال براد دهند وآنچه مى  قسمت اصل مال را به برادر وخواهر مادرى مى

ومادرى است، پس اگر همه مال او شش تومان باشد سه تومان به شوهر ودو تومان به برادر 
  .دهند وخواهر مادرى ویک تومان به برادر وخواهر پدر ومادرى مى

دهند   ـ اگر میت خواهر وبرادر نداشته باشد، سهم ارث آنان را به اوالدشان مى2742مسأله 
واز سهمى که به شود   رى به طور مساوى بین آنان قسمت مىر زاده مادوسهم برادر زاده وخواه

  .برد رسد، هر پسرى دو برابر دختر مى برادر زاده وخواهرزاده پدرى یا پدر ومادرى مى

 ـ اگر وارث میت فقط یک جد یا یک جده است، چه پدرى باشدیامادرى، همه 2743مسأله 
  .برد   ارث نمىمال به اومى رسد وبابودن جد میت پدرجد او

شود دوقسمت   ـ اگر وارث میت فقط جدوجده پدرى باشند، مال سه قسمت مى2744مسأله 
مساوى بین خودشان رى باشند، مال رابه طور برد واگر جدوجده ماد راجد و یک قسمت راجده مى

  .کنند  قسمت مى

د سه  ـ اگروارث میت فقط یک جد یاجده پدرى ویک جد یا جده مادرى باشن2745مسأله 
  .شود، دو قسمت را جد یا جده پدرى ویک قسمت را جد یا جده مادرى مى برد  قسمت مى

 ـ اگر وارث میت جد وجده پدرى و جد و جده مادرى باشند مال سه قسمت 2746مسأله 
کنند ودو  شود، یک قسمت آن راجد وجده مادرى به طور مساوى بین خودشان قسمت مى مى

  .برد دهند وجد دو برابر جده مى  مىن را به جد وجده پدرىقسمت آ
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 ـ اگر وارث میت فقط زن وجد وجده پدرى وجد وجده مادرى اوباشند زن ارث 2747مسأله 
برد ویک قسمت از سه قسمت اصل مال  شود مى  خود رابه تفصیلى که در چند صفحه بعد بیان مى

کنند، وبقیه را به جد  دهند که به طور مساوى بین خودشان قسمت مى  را به جد و جده مادرى مى
واگر وارث میت شوهر وجد وجده باشند، شوهر . برد دهند وجد دو برابر جده مى  وجده پدرى مى
  .برند گذشته گفته شد، ارث خود را مىه به دستورى که در مسائل برد وجد وجد  نصف مال را مى

  ارث دسته سوم

 است به تفصیلى که بیان شد که  ـ دسته سوم عمو وعمه ودایى وخاله واوالد آنان2748مسأله 
  .برند  اگر از طبقه اول ودوم کسى نباشد، اینها ارث مى

 ـ اگر وارث میت فقط یک عمو یا یک عمه است، چه پدر ومادرى باشد یعنى با 2749مسأله 
رسد، واگر چند عمو یا  میت از یک پدر ومادر باشد، یا پدرى باشد یا مادرى، همه مال به او مى

شند وهمه پدر ومادرى، یا همه پدرى باشند، مال به طور مساوى بین آنان قسمت چند عمه با
شود، واگر عمو وعمه هر دو باشند وهمه پدر ومادرى، یا همه پدرى باشند ، عمو دو برابر عمه  مى
کنند، یک قسمت را  برد مثال اگر وارث میت دو عمو ویک عمه باشند، مال را پنج قسمت مى مى

  .کنند   وچهار قسمت را عموها به طور مساوى بین خودشان قسمت مىدهند  به عمه مى

مادرى رى یا عمو وعمه  ـ اگر وارث میت فقط چند عموى مادرى یا چند عمه ماد750مسأله 
  .شود  باشند، مال به طور مساوى بین آنان قسمت مى

ى پدر  ـ اگر وارث میت چند عمو وعمه باشند وبعضى پدرى وبعضى مادرى وبعض2751مسأله 
برند، پس اگر میت یک عمو یا یک عمه مادرى دارد،   ومادرى باشند، عمو وعمه پدرى ارث نمى

کنند، یک قسمت را به عمو یا عمه مادرى وبقیه را به عمو وعمه پدر  مال را شش قسمت مى
م عمه برد، واگر هم عمو وه  دهند وعموى پدر و مادرى دو برابر عمه پدر ومادرى مى  ومادرى مى

دهند وعمو دو  عمو وعمه پدر ومادرى مىکنند دو قسمت را به   رى دارد، مال را سه قسمت مىماد
دهند که به طور مساوى بین خودشان  برد ویک قمست را به عمو وعمه مادرى مى برابر عمه مى
  .کنند واحتیاط آن است که در تقسیم با یکدیگر صلح کنند  قسمت مى

رسد واگر    دایى، یا یک خاله باشد، همه مال به او مى ـ اگر وارث میت فقط یک2752مسأله 
هم دایى وهم خاله باشند وهمه پدر ومادرى، یا پدرى، یا مادرى باشند، مال به طور مساوى بین 

  .شود واحتیاط آن است که در تقسیم بایکدیگر صلح کنند  آنان قسمت مى

ودایى وخاله پدر ومادرى  ـ اگر وارث میت فقط یک دایى، یا یک خاله مادرى، 2753مسأله 
کنند، یک   برند، ومال را شش قسمت مى ودایى وخاله پدرى باشند، دایى وخاله پدرى ارث نمى
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دهند واحتیاط آن است  قسمت را به دایى یا خاله مادرى و بقیه را به دایى وخاله پدر ومادرى مى
  .که در تقسیم با یکدیگر صلح کنند

ومادرى ى ودایى وخاله مادرى ودایى وخاله پدر وخاله پدر ـ اگر وارث فقط دایى 2754مسأله 
برند وباید مال را سه قسمت کنند، یک قسمت آن را دایى   باشند، دایى وخاله پدرى ارث نمى

وخاله مادرى به طور مساوى بین خودشان قسمت نمایند وبقیه را به دایى وخاله پدر و مادرى او 
  .با یکدیگر صلح کنندبدهند واحتیاط آن است که در تقسیم آن 

 ـ اگر وارث میت یک دایى یا یک خاله ویک عمو یا یک عمه باشند مال را سه 2755مسأله 
  .برد مىکنند، یک قسمت را دایى یا خاله وبقیه را عمو یا عمه   قسمت مى

 ـ اگر وارث میت یک دایى یا یک خاله وعمو وعمه باشند، چنانچه عمو وعمه،، 2756مسأله 
برد واز  کنند، یک قسمت را دایى یا خاله مى  یا پدرى باشند، مال را سه قسمت مىپدر ومادرى 

دهند، بنابر این اگر مال را نه قسمت کنند سه   بقیه دو قسمت به عمو ویک قسمت به عمه مى
  .قسمت را به دایى یا خاله وچهار قسمت را به عمو ودو قسمت را به عمه مى دهند

وعمو وعمه  یا یک عمه مادرى ک دایى یا یک خاله ویک عمو ـ اگر وارث میت ی2757مسأله 
دهند   کنند، یک قسمت آن را به دایى یا خاله مى پدر ومادرى یا پدرى باشند، مال را سه قسمت مى

کنند، یک قسمت را به عمو یا عمه مادرى وبقیه را به   ودو قسمت با قیمانده را شش قسمت مى
بنا بر این اگر مال را نه . برد  ند وعمو دو برابر عمه مىده عمو وعمه پدر ومادرى یا پدرى مى

قسمت کنند، سه قسمت را به دایى یا خاله، ویک قسمت را به عمو یا عمه مادرى، وپنج قسمت 
  .دهند دیگر را به عمو وعمه پدر ومادرى یا پدرى مى

در  ـ اگر وارث میت یک دایى یا یک خاله وعمو وعمه مادرى وعمو وعمه پ2758مسأله 
برد و دو   کنند، یک قسمت را دایى یا خاله مى ومادرى یا پدرى باشند، مال را سه قسمت مى

کنند، یک سهم آن را به طور مساوى بین عمو وعمه مادرى  قسمت باقیمانده را سه سهم مى
نمایند وعمو   کنند ودو سهم دیگر را بین عمو وعمه پدر ومادرى یا پدرى قسمت مى قسمت مى
سهم خاله یا دایى ودو ، بنابر این اگر مال را نه قسمت کنند، سه قسمت آن. برد ه مىدو برابر عم

  .باشد قسمت سهم عمو وعمه مادرى وچهار قسمت سهم عمو وعمه پدر ومادرى یا پدرى مى

 ـ اگر وارث میت چند دایى وچند خاله باشند که همه پدر ومادرى یا پدرى یا 2759مسأله 
شود، دو سهم آن را به دستورى که در  هم داشته باشد، مال سه سهم مىمادرى باشند وعمو وعمه 

کنند ویک سهم آن را دایى ها وخاله ها   مسأله پیش گفته شد، عمو وعمه بین خودشان قسمت مى
  .دنماین  به طور مساوى بین خودشان قسمت مى
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ى یا پدرى  ـ اگر وارث میت دایى یا خاله مادرى وچند دایى وخاله پدر ومادر2760مسأله 
شود، ودو سهم آن را به دستورى که سابقا  شود، ودو سهم مى وعمو وعمه باشند، مال سه سهم مى

کند، پس اگر میت یک دایى یا یک خاله مادرى دارد  گفته شد عمو وعمه بین خودشان قسمت مى
ه را دهند وبقی  کنند یک قسمت را به دایى یا خاله مادرى مى  یک سهم دیگر آن را شش قسمت مى

حتیاط باید در تقسیم آن باهم صلح کنند دهند که بنا بر ا  به دایى وخاله پدر ومادرى یا پدرى مى
دایى مادرى وهم خاله مادرى دارد آن یک سهم را واگر چند دایى مادرى یا چند خاله مادرى یا هم 

ن کنند، یک قسمت را دایى ها وخاله هاى مادرى به طور مساوى بین خودشا  سه قسمت مى
دهند که بنا بر احتیاط در تقسیم   کنند وبقیه را به دایى وخاله پدر ومادرى یا پدرى مى  قسمت مى

  .آن باهم صلح کنند

 ـ اگر میت عمو وعمه ودایى وخاله نداشته باشد، مقدارى که به عمو وعمه 2761مسأله 
  .شود اده مىرسد، به اوالد آنان د   ومقدارى که به دایى وخاله مىرسد، به اوالد آنان مى

 ـ اگر وارث میت عمو وعمه ودایى وخاله پدر وعمو وعمه ودایى وخاله مادر او 1762مسأله 
شود، یک سهم آن را عمو وعمه ودایى وخاله مادر میت به طور مساوى  باشند، مال سه سهم مى
کنند، یک قسمت را دایى  کنند، ودو سهم دیگر آن را سه قسمت مى  بین خودشان قسمت مى

نمایند، ودو قسمت دیگر آن را به عمو  ه پدر میت به طور مساوى بین خودشان قسمت مىوخال
  .برد و دو برابر عمه مىدهند وعم وعمه پدر میت مى

  ارث زن وشوهر

 ـ اگر زنى بمیرد واوالد نداشته باشد، نصف همه مال را شوهر او وبقیه راورثه دیگر 2763مسأله 
شوهر دیگر اوالد داشته باشد، چهار یک همه مال را شوهر وبقیه را برند، واگر از آن شوهر یا از  مى

  .برند ورثه دیگر مى

 ـ اگر مردى بمیرد واوالد نداشته باشد، چهار یک مال او را زن وبقیه را ورثه دیگر 2764مسأله 
گر وبقیه را ورثه دیته باشد، هشت یک مال را زن برند، واگر از آن زن یا از زن دیگر اوالد داش مى
برد، وفرقى بین  برند، وزن از زمین خانه مسکونى، نه از خود زمین ونه از قیمت آن ارث نمى مى

برد، ونیز از   زن بچه دار وغیر او نیست وهمچنین از زمین باغ وزراعت وزمینهاى دیگر ارث نمى
از برد وهمچنین  برد، ولى از قیمت آنها ارث مى  خود هوایى خانه مانند بنا ودرخت ارث نمى

  .درخت وزراعت وساختمانى که در زمین باغ وزراعت وزمینهاى دیگر است

مسکونى، برد، مانند زمین خانه  واهد در چیزهایى که از آنها ارث نمى ـ اگر زن بخ2765مسأله 
وچنانچه پیش از دادن سهم زن، اینها را بفروشند . تصرف کند، باید از ورثه دیگر اجازه بگیرد

  .ن شرط صحۀ معامله نیستصحیح است و اجازه ز
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 ـ اگر بخواهند بنا ودرخت، مانند آن را قیمت نمایند، باید حساب کنند که اگر آنها 2766مسأله 
  .بدون اجاره در زمین بمانند تا از بین بروند، چقدر ارزش دارند وسهم زن را از آن قیمت بدهند

آن بکار ر وچیزهایى که در مجراى آب قنات ومانند آن حکم زمین را دارد وآج ـ 2767مسأله 
  .رفته، در حکم ساختمان است

 ـ اگر میت بیش از یک زن داشته باشد، چنانچه اوالد نداشته باشد چهار یک مال، 2768مسأله 
واگر اوالد داشته باشد، هشت یک مال به شرحى که بیان شد، به طور مساوى بین زنهاى او قسمت 

ن یا بعض آنان نزدیکى نکرده باشد، ولى اگر در مرضى شود، اگر چه شوهر با هیچ یک از آنا مى
برد  است، آن زن از او ارث نمىنکرده که به آن مرض از دنیا رفته، زنى را عقد کرده وبا او نزدیکى 

  .وحق مهر هم ندارد

 ـ اگر زن در حال مرض شوهر کند وبه همان مرض بمیرد شوهرش اگر چه با او 2769مسأله 
  .برد  از او ارث مىنزدیکى نکرده باشد، 

 ـ اگر زن را به ترتیبى که در احکام طالق گفته شد، طالق رجعى بدهند ودر بین 2770مسأله 
برد،  ونیز اگر شوهر در بین عده زن بمیرد، زن از او ارث مى. برد عده بمیرد، شوهر از او ارث مى

دیگرى از او ارث رد،  طالق بائن یکى از آنان بمیولى اگر بعد از گذشتن عده رجعى یا در عده
  .برد نمى

 ـ اگر شوهر در حال مرض عیالش را طالق دهد وپیش از گذشتن دوازده ماه 2771مسأله 
. برد، اول ـ آنکه در این مدت شوهر دیگر نکرده باشد هاللى بمیرد، زن با دو شرط از او ارث مى

یا به جهت دیگرى دوم ـ شوهر در مرضى که در آن مرض زن راطالق داده،به واسطه آن مرض 
  .برد   او ارث نمىزن از. وبه جهت دیگرى از دنیا برود. بمیرد، پس اگر از آن مرض خوب شود

 ـ لباسى که مرد براى زن خود گرفته، اگر زیادتر از متعارف باشد، بعد از مردن 2772مسأله 
  . شوهر نیستشوهر، جزء مال شوهر است واگر به مقدار متعارف باشد ولو نپوشیده باشد جزء مال

  مسائل متفرقه ارث

 ـ قرآن وانگشتر وشمشیر میت ولباسى را که پوشیده یا مهیا شده براى پوشیدن مال 2773مسأله 
پسر بزرگتر است واگر میت از سه چیز اول بیشتر از یکى دارد، مثال دو قرآن یا دو انگشتر دارد 

  .اردیکى بیشتر مال او نیست ولى لباس هر چه باشد به او تعلق د

 ـ اگر پسر بزرگ میت بیش از یکى باشد مثال از دو زن او در یک وقت دو پسر به 2774مسأله 
دنیا آمده باشند، باید لباس وقرآن وانگشتر وشمشیر میت را به طور مساوى بین خودشان قسمت 

  .کنند
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شد، باید  ـ اگر میت قرض داشته باشد، چنانچه قرضش به اندازه مال او یا زیادتر با1775مسأله 
بدهند، واگر ، به قرض او چهار چیزى هم که مال پسر بزرگتر است و در مسأله پیش ذکر شد

رسد، به نسبت به  قرضش کمتر از مال او باشد، نباید از آن چهار چیزى که به پسر بزرگتر مى
یى قرض او بدهند، مثال اگر همه دارایى او شصت تومان است وبه مقدار بیست تومان آن از چیزها

  دهند  است که مال پسر بزرگتر است وسى تومان هم قرض دارد، قرض را از چهل تومان باقى مى

برد ولى کافر اگر چه پدر یا پسر میت باشد از او ارث   ـ مسلمان از کافر ارث مى2776مسأله 
  . .برد نمى

برد،   ـ اگر کسى یکى از خویشان خود را عمدا وبه ناحق بکشد، از او ارث نمى2777مسأله 
ولى اگر از روى خطا باشد مثل آنکه سنگ را به هوا بیندازد واتفاقا به یکى از خویشان او بخورد او 

  .برد شود ارث نمى  برد ولى از دیه قتل که بعدا بیان مى را بکشد از او ارث مى

اى که در شکم است که اگر زنده   ـ هر گاه بخواهند ارث را تقسیم کنند، براى بچه2778مسأله 
بیشتر است مثال  احتمال بدهند ولى اگر. گذارند برد، سهم دو پسر را کنار مى بدنیا بیاید ارث مى

گذارند، و چنانچه مثال یک   احتمال بدهند که زن به سه بچه حامله باشد، سهم سه پسر را کنار مى
  .کنند  پسر یا یک دختر به دنیا آمد، زیادى را ورثه بین خودشان تقسیم مى

  که براى بعضى از گناهان معین شده استاحکام حدى 

 ـ اگر کسى با یکى از محرمهاى خود که مثل مادر وخواهر با او نسبت دارند زنا 2779مسأله 
گردن باشد، و  شمشیر در کند، به حکم حاکم شرع باید او را بکشند وبنا بر احتیاط با یک ضربه

خبار بسیار وارد شده است که انجام دادن ودر ا. همچنین است اگر مرد کافر با زن مسلمان زنا کند
کند  شود که مردم کار نا مشروع نکنند ودنیا وآخرت آنان را حفظ مى یکى از حدها باعث مى

  .ومنفعتش براى آنان بیشتر است از اینکه چهل روز باران ببارد

ه زنا کند ودر  ـ اگر مرد آزادى زنا کند، باید او را صد تازیه بزنند، وچنانچه سه مرتب2780مسأله 
عقدى دائمى یا ولى کسى که زن .  باید او را بکشندهر دفعه صد تازیانه اش بزنند، در دفعه چهارم

مملوکه دارد، ودر حالى که بالغ وعاقل وآزاد بوده با او نزدیکى کرده وهر وقت هم بخواهد 
  .د او را سنگسار نمایندتواند با او نزدیکى کند، اگر با زنى که بالغه وعاقله است زنا کند، بای مى

کند، چنانچه نترسد که به او ضررى بزنند،    ـ اگر مرد ببیند که کسى با زن او زنا مى2781مسأله 
  .شود واگر آنان را نکشد، آن زن بر او حرام نمى. تواند هر دو را بکشد مى

ن را  ـ اگر مرد مکلف عاقلى با مکلف عاقل دیگر لواط کند، باید هر دوى آنا2782مسأله 
تواند لواط کننده را با شمشیر بکشد، یا دست وپاى او را ببندد و از جاى  وحاکم شرع مى. بکشند
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بلندى به زیر اندازد، ویا دیوارى را روى او خراب کند، ویا سنگسار نماید ولى جواز زنده به آتش 
  .سوزاندن معلوم نیست

 کسى را بکشد در صورتى که قاتل  ـ اگر یک نفر کس دیگر را امر کند که به ناحق2783مسأله 
که او را امر کرده باشند، قاتل را باید کشت وکسى وکسى که به او دستور داده هر دو مکلف وعاقل 

  .باید حبس کرد تا بمیرد

ولى اگر پدرى فرزند .  ـ اگر فرزند، پدر یا مادر را عمدا بکشد، باید او را بکشند2784مسأله 
شود دیه بدهد وهر قدر که حاکم  ستورى که در احکام دیه گفته مىخود را عمدا بکشد، باید به د

  .داند او را بزنند  شرع صالح مى

 ـ هر گاه کسى پسرى را از روى شهوت ببوسد، حاکم شرع از سى تا نودونه 2785مسأله 
اى از آتش   دهانهوروایت شده است که خداوند عالم . زند او مىداند، تازیانه به  هرقدر صالح مى

کنند وجهنم براى او  زند ومالئکه آسمان وزمین ومالئکه رحمت وغضب بر او لعنت دهان او مىبه 
  .شود ولى اگر توبه کند توبه او قبول مى. مهیا خواهد بود

 ـ اگر کسى مرد و زن را براى زنا، یامرد وپسر رابراى لواط بهم برساند، چنانچه آن 2786مسأله 
یانه به او بزنند واگر مرد باشد بعد از هفتاد وپنج تازیانه باید سر کس زن باشد، باید هفتاد وپنج تاز

  .کار را کرده بیرونش کنندازار بگردانند واز محلى که در آن محل این اور ا بتراشند ودر کوچه وب

 ـ اگر کسى بخواهد با زنى زنا کند، یا با پسرى لواط نماید وبدون آنکه او را بکشند 2787مسأله 
  .و ممکن نباشد، کشتن او جایز استجلوگیرى از ا

 ـ اگر کسى به مرد یا زن مسلمانى که بالغ وعاقل وآزاد است ومتظاهر به زنا ولواط 2788مسأله 
نیست نسبت زنا یا لواط بدهد، یا ولدالزنا بگوید، باید هشتاد تازیانه متوسطه که خیلى شدید نباشد 

  .روى لباس به او بزننداز 

مکلف وعاقل است اگر از روى اختیار شراب بخورد، در دفعه اول  ـ کسى که 2789مسأله 
ودوم باید تمام بدنش را غیر از عورت برهنه کنند در صورتى که مرد باشد وهشتاد تازیانه به او 

  .بزنند ودر دفعه سوم باید او را بکشند

دیگرى  ـ کسى که مکلف وعاقل است اگر چهار نخود ونیم طالى سکه دار یا چیز 2790مسأله 
ین شده دارا را که به این مقدار ارزش دارد بدزدد، چنانچه شرطهایى را که در شرع براى آن مع

دست وشست او را باشد، در دفعه اول باید چهار انگشت دست راست او را از بیخ ببرند وکف 
 باید او بگذارند و در دفعه دوم بنا بر احتیاط باید پاى چپ او را از وسط قدم ببرند ودر دفعه سوم

را حبس کنند تا بمیرد، چنانچه مال دارد خرج او را از مال خودش، واگر ندارد از بیت المال بدهند 
  .ودر صورتى که در زندان دزدى کند، باید او را بکشند
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  احکام دیه

عفو کند تواند قاتل را  را بکشد، ولى کشته مى ـ اگر کسى عمدا وبه ناحق دیگرى 2791مسأله 
شود از او دیه بگیرد، ولى جواز کشتن قاتل مشروط  مقدارى که در مسأله بعد گفته مىیا بکشد، یا 

 ـ اگرمقتول زن است قاتل مرد 2.  ـ آنکه اگر مقتول کافر است او مسلمان نباشد1: به شروطى است
 ـ آنکه ملکف وعاقل وبالغ باشد اما اگر از روى خطا 3. نباشد یا نصف دیه را به ولىّ قاتل بدهند

کشد مثال براى حیوانى تیر بیندازد واشتباها کسى را بکشد، ولى کشته حق ندارد او را بکشد، اما ب
  .خواهد شد بگیرد با شروطى که بعد گفته تواند دیه مى

اول ـ صد شتر : اى که قاتل مرد مسلمان آزاد، بدهد یکى از شش چیز است   ـ دیه2792مسأله 
.  که قتل عمدى نباشد سن شترها کمتر از این استکه داخل سال ششم شده باشند ودر صورتى

چهارم ـ دویست حله وهر حله دو پارچه ایست که در . سوم ـ هزار گوسفند. دوم ـ دویست گاو
ششم ـ ده هزار .  نخود است18پنجم ـ هزار مثقال شرعى طال که هر مثقال آن . بافند یمن مى

  . نخود نقره سکه دار است6/12درهم که هر درهمى 

  : ـ دیه چند چیز مثل دیه کشتن است که مقدار آن در مسأله پیش بیان شد2793سأله م

او ل ـ آنکه دو چشم کسى را کور کند، واگر یک چشم او را کور کند، باید نصف دیه کشتن را 
بدهد مگر آنکه بیش از یک چشم نداشته باشد، خلقتا یا به سببى از طرف خدا که در این صورت 

  .بدهدباید دیه تمام 

دوم ـ دو گوش کسى را ببرد، یا کارى کند که هر دو گوش او کر شود، واگر یک گوش او را 
کشتن را یا کر کند، باید نصف دیه کشتن را بدهد واگر نرمه گوش او را ببرد، باید ثلث دیه ببرد 
  .بدهد

  .سوم ـ تمام بینى یا نرمه بینى کسى را ببرد

بیخ ببرد، واگر مقدارى از آن را ببرد باید به نسبت حروفى چهارم زبان کسى را که الل نیست از 
که به جهت قطع آن مقدار از زبان از بین رفته وبه نسبت مساحت دیه بدهد ـ مثال اگر نصف زبان 

دهد، ودر کسى را قطع کنند وبه واسطه آن نصف حروف از بین برود، باید نصف دیه کشتن را ب
ببرند وبه واسطه آن دو ثلث ثال اگر نصف زبان کسى را صورت اختالف باید مصالحه نمایند م

حروف از بین برود نصف دیه را باید بدهد، ودر زیادى تا دو ثلث دیگر باید مصالحه شود، واگر 
  .زبان کسى را که الل است از بیخ ببرد سه یک دیه را باید بدهد

ده دندان جلوى دهان که شش پنجم ـ تمام دندانهاى مردى را از بین ببرد ودیه هر کدام از دواز
 نخود است 18باشد پنجاه مثقال شرعى طال است وهر مثقال شرعى  عدد باال وشش عدد پایین مى

واگر یکى از شانزده دندان عقب را که هشت عدد آنها باال وهشت عدد پایین است از بین ببرد باید 
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 ببرد، تا ثلث مساوى با مرد است بیست وپنج مثقال شرعى طال بدهد ـ واگر دندانهاى زنى را از بین
  .واز ثلث که بگذرد دیه دندانهاى آن نصف دیه دندانهاى مرد است

ششم ـ هر دو دست سالم کسى را از بند جدا کند واگر یک دست را از بند جدا کند باید نصف 
دیه کشتن  ثلث دیه کشتن را بدهد، واگر شل باشد در دو دست او دو سوم دیه کشتن ودر یکى

  .ت استثاب

هفتم ـ ده انگشت اصلى مردى را ببرد ودیه هر انگشت ده یک دیه کشتن است وچنانچه 
انگشت زیادى باشد ثلث دیه انگشت اصلى را دارد، واگر انگشت زنى را ببرد تا موقعى که به سه 
یک برسد مساوى مرد است واگر از سه یک گذشت نصف دیه انگشتان مرد است، مثال اگر سه 

  .ا ببرد سى شتر باید بدهد واگر چهار انگشت او را ببرد بیست شتر باید بدهدانگشت زن ر

  . را طورى بکشند که دیگر درست نشودهشتم ـ پشت کسى

  .نهم ـ هر دو پستان زنى را ببرد واگر یکى از آنها را ببرد، باید نصف دیه کشتن را بدهد

برد ودیه هر انگشت، ده یک دیه دهم ـ هر دو پاى کسى را تا مفصل یا همه ده انگشت پا را ب
  .کشتن است

  .یازدهم ـ تخمهاى مردى را از بین ببرد

  .دوازدهم ـ طورى به کسى آسیب برساند که عقل او از بین برود

  .اى بزند که دیگر بوى خوب وبد را نفهمد  سیزدهم ـ به کسى صدمه

زه بگیرد وشصت فقیر را  ـ اگر انسان کسى را عمدا وبه ناحق بکشد، باید دو ماه رو2794مسأله 
اگر قتل خطاى باشد دیه . سیر کند ویک بنده آزاد نماید، ولى اگر اشتباها بکشد، باید دیه او را بدهد

را اقوام پدرى او باید بدهند ویک بنده آزاد کند واگر نتواند بنده آزاد کند، دو ماه روزه بگیرد واگر 
  .این را هم نتواند، شصت فقیر را سیر کند

 ـ کسى که سوار حیوان است، اگر کارى کند که آن حیوان به کسى آسیب برساند، 2795 مسأله
ونیز اگر دیگرى کارى کند که حیوان به سوار خود، یا به کس دیگر صدمه بزند، . ضامن است
  .باشد ضامن مى

 ـ اگر انسان کارى کند که زن حامله سقط کند وآن زن محکوم به اسالم وآزاد 2796مسأله 
 چنانچه چیزى که سقط شده نطفه باشد، دیه اش بیست مثقال شرعى طال است که هر مثقال باشد،

واگر علقه یعنى خون بسته باشد، چهل مثقال، واگر مضغه یعنى پاره گوشت . باشد   نخود مى18آن 
واگر گوشت آورده ولى هنوز روح در مثقال باشد شصت مثقال، واگر استخوان شده باشد، هشتاد 

نشده، صد مثقال، و اگر روح در او دمیده شده، چنانچه پسر باشد دیه او هزار مثقال و اگر او دمیده 
  .دختر باشد، دیه او پانصد مثقال شرعى طال است
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 ـ اگر زن حامله کارى کند که بچه اش سقط شود، باید دیه آن را به تفصیلى که در 2797مسأله 
  .رسد زن چیزى از آن نمىمسأله پیش بیان شد، به وارث بچه بدهد وبه خود 

بدهد بمیرد، باید دیه زن وبچه را  ـ اگر کسى زن حامله از را بکشد وبچه او هم 2798مسأله 
چنانچه پسر بودن یا ختر بودن بچه معلوم باشد دیه او معلوم است واگر معلوم نباشد نصف دیه 

  .پسر ونصف دیه دختر را باید بدهد

ت مردى را پاره کند، باید یک صدم دیه انسان را به او  ـ اگر پوست سر، یا صور2799مسأله 
بدهد، واگر به گوشت برسد وقدرى از آن را هم ببرد، باید دو صدم بدهد، واگر خیلى از گوشت را 
پاره کند، باید سه صدم بدهد، واگر به پرده نازک استخوان برسد، چهار صدم، واگر استخوان نمایان 

هاى استخوان از جاى خود  شکند، ده صدم، واگر بعضى از ریزهشود، پنج صدم، واگر استخوان ب
  .بیرون آید، پانزده صدم، واگر به پرده مغز سر برسد، باید سى وسه صدم بدهد

 ـ اگر به صورت کسى سیلى یا چیزى دیگر بزند به طورى که صورت او سرخ 2800مسأله 
 نخود است بدهد، واگر کبود 18شود، باید یک مثقال ونیم شرعى طالى سکه دار که هر مثقالى 

شود، سه مثقال، واگر سیاه شود، باید شش مثقال شرعى بدهد، ولى اگر جاى دیگر بدن کسى را به 
  .واسطه زدن، سرخ یا کبود یا سیاه کند، باید نصف آنچه را که گفته شد بدهد

برد، باید  ـ اگر به حیوان حالل گوشت کسى زخم بزند، یا چیزى از بدن آن را ب2801مسأله 
  .تفاوت قیمت سالم ومعیوب آن را به صاحبش بدهد

 ـ اگر انسان سگ شکارى کسى را بکشد، باید بیست ویک مثال معمولى نقره سکه 2802مسأله 
واگر . واگر سگ گله کسى را تلف نماید، باید ده مثقال ونیم نقره سکه دار بدهد. دار به او بدهد

کند بکشد قیمت آن   ویا سگى که نگهدارى باغ وخانه را مىکند سگى را که پاسبانى زراعت را مى
  .را باید به صاحبش بدهد

 ـ اگر حیوان، زراعت یا مال کسى را از بین ببرد چنانچه صاحب حیوان در 2803مسأله 
  .نگهدارى آن کوتاهى کرده باشد، باید مقدارى را که ضرر زده به صاحب مال، یا زراعت بدهد

ه تواند به قدرى ک  یکى از گناهان کبیره را انجام دهد، ولىّ یا معلم او مى ـ اگر بچه2804مسأله 
  .ادب شود ودیه واجب نشود او را بزند

اى را طورى بزند که دیه واجب شود، دیه مال طفل است، واگر   ـ اگر کسى بچه2805مسأله 
بمیرد، دیه او را ورثه مرده باید به ورثه او بدهد، وچنانچه مثال پدر بچه به قدرى او را بزند که 

  .رسد برند، وبه خود پدر از دیه چیزى نمى دیگرش مى

  مسائل متفرقه
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تواند از آن جلوگیرى کند   ـ اگر ریشه درخت همسایه در ملک انسان بیاید، مى2806مسأله 
  .تواند از صاحب درخت بگیرد  یشه دخت به او برسد، مىوچنانچه ضررى هم از ر

دهد، اگر مثال به واسطه صلح یا بخشش ملک او  که پدر به دختر مىاى   ـ جهیزیه2807مسأله 
  .تواند از او پس بگیرد واگر ملک او نکرده باشد، پس گرفتن آن اشکال ندارد  کرده باشد، نمى

توانند از سهم خودشان خرج عزادارى میت   ـ اگر کسى بمیرد، ورثه بالغ او مى2808مسأله 
  .د چیزى برداشتشو  نمایند، ولى از سهم صغیر نمى

مسلمان اى پیدا نشود، از آن  مانى را کند، باید اگر مفسده ـ اگر انسان غیبت مسل2809مسأله 
وچنانچه ممکن نباشد، باید براى او از خدا طلب آمرزش کند . خواهش کند، که او را حالل نماید

 است، بید آن واگر به واسطه غیبتى که کرده توهینى از آن مسلمان شده، در صورتى که ممکن
  .توهین را بر طرف نماید

داند خمس  تواند بدون اذن حاکم شرع از مال کسى که که مى  ـ انسان نمى2810مسأله 
  .دهد، خمس را بردارد وبه حاکم شرع برساند نمى

واگر باشد،   وازى که مخصوص مجالس لهو وبازیگرى است، غنا وحرام مى ـ آ2811مسأله 
هم با غنا بخوانند حرام است، ولى اگر آن را با صداى خوب بخوانند که نوحه یا روضه یا قرآن را 

  .غنا نباشد اشکال ندارد

  .رساند ومال کسى نیست، اشکال ندارد  ـ کشتن حیوانى که اذیت مى2812مسأله 

اى را که بانک به بعضى از کسانى که در صندوق پس انداز حساب دارند    ـ جایزه2813مسأله 
  .رسد حالل است دهد وضرر آن به کسى نمى   تشویق مردم از خودش مىدهد، چون براى مى

 ـ اگر چیزى را به صنعتگر بدهد که درست کند وصاحب آن نیاید آن را ببرد، 2814مسأله 
چنانچه صنعتگر جستجو کند واز پیدا کردن صاحب آن نا امید شود، باید آن را به نیت صاحبش 

  .صدقه بدهد

کنند، ولو در صورتى که سینه  ر کوچه وبازار با اینکه زنها عبور مى ـ سینه زدن د2815مسأله 
زن پیراهن نپوشیده باشد، اشکال ندارد، واگر جلوى جمعیت عزادار بیرق ومانند آن ببرند، مانعى 

  . باید استعمال آالت لهو نشودندارد ولى

 اگر چه زینت  ـ گذاشتن دندان طال ودندانى که روکش طال دارد، مانعى ندارد2816مسأله 
  .حساب شود، بلى براى مرد پوشیدن طال ولو با انگشتر دست کردن باشد حرام است

  . ـ حرام است انسان استمناء کند یعنى با خود کارى کند که منى از او بیرون آید2817مسأله 

 ـ تراشیدن ریش و ماشین کردن آن اگر مثل تراشیدن باشد حرام است ودر این 2818مسأله 
هم که اول کند، پس کسى  مردم یکسانند وحکم خدا به واسطه مسخره مردم تغییر نمىم حکم تما
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کنند چنانچه ریش بتراشد یا طورى ماشین   تکلیف اوست یا اگر ریش نتراشد مردم او را مسخره مى
  .کند که مثل تراشیدن باشد حرام است

بالغ شود، او را ختنه نماید  ـ احتیاط واجب آن است که ولىّ بچه پیش از آنکه بچه 2819مسأله 
  .واگر او را را ختنه نکند، بعد از بالغ شدن بر خود بچه واجب است

دیده شود  داخل خانه همسایه  ـ اگر ساختمان خانه خود را به قدرى بلند سازد که2820مسأله 
  .اشکال ندارد، بلى نظر کردن ومطلع شدن بر خانه همسایه اشکال دارد

 ومادر فقیر باشند ونتوانند کاسبى کنند، فرزند آنان اگر بتواند، باید  ـ اگر پدر2821مسأله 
  .خرجى آنان را بدهد

واگر پدر .  ـ اگر کسى فقیر باشد ونتواند کاسبى کند، پدر او باید خرجى او را بدهد2822مسأله 
و را تواند خرجى او را بدهد، چنانچه فرزندى هم نداشته باشد که بتواند خرجى ا  ندارد، یا نمى

باید . خرجى او را بدهدتواند  ادرش باید خرجى او را بدهد، واگر مادر هم ندارد، یا نمىبدهد، م
باید . واگر مادر مادر ندارد، پدر مادر. مادر پدر، ومادر مادر وپدر مادر، باهم خرجى او را بدهند

  .خرجى او را بدهد

اى که مورد ابتالء عمومى  ات تازهبسم اهللا الرحمن الرحیم از آنجا که معامالت جدید وموضوع
از این جهت الزم دانستم احکام . شود است در این زمان پیدا شده واز حکم شرعى آنها پرسش مى

  ار دهمآن نوع مسائل را ضمن فصولى در اختیار مؤمنین قر

  احکام پول کاغذى

 ونظائر اینها مالیت  تمام پولهاى کاغذى اعم از اسکناس ایرانى یا دینار عراقى یا دالر آمریکایى
طال، نقره، نفت، مس، معادن وثروتهاى : اى که دارند از قبیل دارند زیرا که دولتها به خاطر پشتوانه

به آنها اعتبار مالیت داده اند، وتا زمانى که آن پولها را از مالیت نیندازند در نظر عقالء . طبیعى دیگر
ورد احتیاج عامه  که مالیت ذاتى دارند یعنى مداراى ارزش واعتبار است ودر مقابل آنها چیزهاى

  .مى شودخوراکى وپوشاکى ونظائر آنها داده : مردم است از قبیل

  .آید که بایستى به طور تفصیل در باره آنها بررسى کرد در اینجا مسائلى پیش مى

ه که عبارت است از اینکه، جنسى رابه دیگرى بدهد وپس از مدتى زیاد( ـ رباى قرضى 1مسأله 
در پول ) گیرد  دهد وپس از شش ماه یک من ونیم مى از آن را بگیرد مثل اینکه یک من گندم مى

و ماه بعد شود مثال یکصد تومان به کسى قرض داد که د کاغذى نیز جارى است پس نمى
  .یکصدوده تومان گرفت

) شش موزونمکیل و یا ک(عبارت است از اینکه جنسى که با پیمانه ( ـ رباى در معامله 2مسأله 
در اسکناس ونظائر آن در صورتى که هر دو ) شود به همجنس آن با زیاده فروخته شود  معامله مى
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نقد باشند نیست، پس اگر صد تومان را به صد وده تومان نقدا مبادله نماید اشکالى ندارد زیرا پول 
  .کاغذى از قبیل مکیل وموزون نیست

نقد را تومان  را به بیشتر از آن نقدا بفروشد مثال صد  ـ اگر مقدار معینى از پول کاغذى3مسأله 
به کسى بفروشد در عوض صد وده تومان در ذمه که دو ماه بعد آن را بپردازد، این معامله در نظر 

  :حقیر از دو جهت اشکال دارد

اول آنکه فروش آن است که انسان مالى را در عوض مال دیگر به کسى بدهد، پس در فروش 
بنابر این اگر صد تومان نقد را بفروشد به .  مال فروخته شده غیر از عوض آن باشدالزم است که

شود بلکه در واقع  صد وده تومان در ذمه، چون کلى در ذمه مغایر با پول نقد نیست بیع محقق نمى
دیگرى بدهد به این قصد که آن که حقیقت آن عبارت است از اینکه انسان مالى رابه ( است قرض

  .وگذشت که رباى در قرض در تمام اموال جارى است) مه گیرنده باشدمال در ذ

دوم آنکه در رباى دربیع اگر معامله نقدى باشد شرط است مکیل یا موزون باشد، ولى اگر 
معامله نسیه ودر ذمه باشد جماعتى از بزرگان علماء فرموده اند، مکیل یا موزون بودن شرط نیست 

مله باطل است  به صد وده عدد در ذمه بفروشد ربا است ومعاواگر مثال صد عدد تخم مرغ را
  .وروایاتى نیز بر آن داللت دارد

بنابر این اگر چه پول کاغذى مکیل وموزون نیست وقیمت آن به شماره است مانند تخم مرغ 
ولى در صورتى که مقدارى از آن به هم جنس آن با زیاده فروخته شود معامله ربوى وباطل است، 

ول اگر اظهر نباشد بدون تردید مطابق احتیاط است ونباید این احتیاط ترک شود ومؤید واین ق
ومؤکد این اشکال مالحظه مناط ومالک تحریم ربا است که آن مناط به عینه در پولهاى کاغذى 

  .موجود است

گیرد پس اگر انسان هر مقدار   ـ اقوى آن است که زکاۀ به پولهاى کاغذى تعلق نمى4مسأله 
ل کاغذى داشته باشد وتمام شرایط تعلق زکاۀ به نقدین یعنى طال ونقره موجود باشد زکاۀ واجب پو

  .شود نمى

 ـ اگر انسان مقدارى از پول کاغذى از کسى به قرض بگیرد ودر موقع پرداخت، مالیت 5مسأله 
 مالیت شود وتدارک آن کم شده باشد ظاهر آن است که همان پول را اگر بپردازد ذمه او برى مى

  .ساقط شده الزم نیست

  ام سفتهاحک

هایى که در بین مردم رایج است خود آنها مالیت ندارند، ومورد معامله نیستند، بلکه مورد  سفته
ها سند اثبات آنها است وشاهد آن این است که اگر کسى دو   هایى است که این سفته  معامله ریال

ن سفته بگیرد وآن سفته بسوزد ویا گم شود خروار گندم بفروشد به یک مقدار ریال ودر عوض آ
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شود وبایستى قیمت آن جنس را به فروشنده بدهد به خالف آنکه اگر ریال  ذمه خریدار برى نمى
احکام سفته در ضمن . بدهد وآن ریال بسوزد واز بین برود در این صورت ذمه خریدار برى است

  :شود  مسائلى بیان مى

ته باشد وجاى خالى نباشد، مثل اینکه کسى جنسى را به اى که حقیقت داش  ـ سفته6مسأله 
دیگرى فروخته به دو هزار ریال در ذمه وسفته گرفته است، اگر بخواهد آن را به بانک یا غیر بانک 
به عنوان معامله واگذار کند، چنانچه در مقابل وجه نقد نباشد بلکه با وعده باشد معامله اشکال دارد 

مان مثال واگذار شود، چنانچه با وجه نقد باشد بدون کم کردن ، مثال در ه چون بیع دین به دین مى
ونهصد ریال، ظاهرا معامله صحیح است کند آن دو هزار ریال که سفته سند آن است به یک هزار 

  .واشکالى ندارد

 ـ سفته هایى که دوستانه است وحقیقت ندارد اگر واگذار شود به غیر به عنوان معامله 7مسأله 
لیک، در صورتى که به عنوان فروش باشد معامله باطل است زیرا خود سفته مالیت ندارد وذمه وتم

توان این معامله رائجه را تصحیح  او هم که مشغول نیست تا دین را بفروشد ولى از چند راه مى
  :نمود

 نقد ـ آنکه دهنده سفته وکیل نماید گیرنده را که از شخص سوم مبلغى را مثال صد تومان 1
بخرد به صد تومان در ذمه او به این نحو که ، صد تومان نقد داخل در ملک گیرنده سفته بشود، 
وصد تومان نسیه در ذمه دهنده سفته قرار گیرد وسفته دهنده در مقابل این وکالت مقدارى پول مثال 

ه شد، ولى شرط صحت خرید پول نقد به پول در ذمه همان طور که گفت. صد تومان یا بیشتر بگیرد
اهد به شخص سوم بنابر احتیاط آن است که پول در ذمه زیادتر نباشد وچنانچه سفته گیرنده بخو

همان گونه که گذشت در موقع معامله رعایت دو تا بودن ونیز . زیادى بدهد باید بعنوان بذل باشد
  .ثمن ومثمن بشود از قبیل کلى وفرد نباشد، بلکه کلى غیر منطق بر فرد موجود باشد

 ـ سفته دهنده وکیل کند سفته گیرنده را که مثال یکصد تومان از شخص سوم نقد بخرد براى 2
او به یک صد تومان ذمه خودش یا رعایت تغایر ثمن ومثمن یا قرض بگیرد براى او ونیز وکیل 

خودش بفروشد به همان قد را به نماید او را که بعد از تمام شدن این معامله سفته گیرنده پول ن
شود  شود واو مدیون سفته دهنده مى ت یا قرض بردارد، در نتیجه پول نقد مال سفته گیرنده مىقیم

  .وسفته دهنده مدیون شخص سوم

واگر بخواهد زیادى بدهد باید به عنوان بذل باشد واگر با شرط باشد در فرض بیع احتیاط ودر 
  .صورت قرض جزماً باطل خواهد بود

ذن بدهد به سفته گیرنده که پس از آنکه او از شخص سوم  ـ سفته دهنده به دادن سفت ا3
دهد شخص در ذمه خودش یا قرض گرفت، حواله مبلغى را مثال صد تومان خرید به همان مبلغ 
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شود،   سوم را به سفته دهنده، وبعد از تمامیت از دو معامله سفته دهنده مدیون آن شخص مى
ودر این صورت چنانچه شرط زیادى . شود  رنده مىوسفته گیرنده مدیون او، وپول نقد مال سفته گی

  .نماید ظاهرا اشکال ندارد البته شرط در حواله باشد ودر اذن در آن، نه در بیع ویا قرض

 ـ سفته دهنده با دادن سفته ضامن بشود پولى راکه سفته گیرنده از شخص سوم قرض 4
با نده با شخص سوم معامله نماید شود، وبعد از آن سفته گیر یون او مىگیرد یا بامعامله مد مى

شود  خرید وفروش یا قرض وپس از تمام شدن معامله دینى که بر ذمه سفته گیرنده است منتقل مى
شود مگر بعد از رسیدن موعد وپرداخت وجه از طرف   به ذمه سفته دهنده، ولى مراجعه به او نمى

  .ه در ضمن بیع یا قرض نباشدودر این صورت هم شرط زیادى بال مانع است در صورتى ک. ضامن

 ـ معامله سفته را از چهار طریق تصحیح کردم ولى الزمه همه آنها این است که پول را 8مسأله 
در سر موعد، سفته دهنده باید به آنکه طرف معامله است بانک یا غیر بانک بپردازد، ولیکن دولت 

دارند به هر کدام از سفته دهنده قانونى وضع کرده است که بانکها یا خریدارهاى دیگر اختیار 
وسفته گیرنده مراجعه نموده و وجه سفته را از او مطالبه کنند وسفته رابه او در مقابل معادل وجه 
سفته بدون کسر واگذار نمایند، وهر دوى آنها هم موظفند که در صورت مطالبه بانک یا خریدار 

  .دیگر وجه را بپردازند

واز او گیرد    نوعا مى دانند ومعامالت روى این شرط انجام مىوالتزامات راوچون این الزام 
کنند، پس کسانى که یا این الزام والتزام را بدانند وسفته را با این شرط   تعبیر به شرط ضمنى مى

بنابر این مراجعه طلبکار به سفته دهنده به واسطه . ضمنى معامله کنند رعایت این شرط الزم است
  . سفته گیرنده از راه شرط ضمنى است ومانعى نداردمعامله است ومراجعه به

و راه دیگرى هم هست در صورتى که به طریق چهارم معامله انجام شود که مقام را جاى بیان 
  .آن نیست

کنند که اگر مدیون تأخیر در اداء دین    ـ متعارف است میان کسانى که سفته معامله مى9مسأله 
ى را به دائن بپردازد، به عبارت دیگر، در سر موعد اگر سفته نمود بعد از رسیدن موعد، باید پول

اند در مقابل پول معینى، پول را   دهنده یاگیرنده پول را به کسى که سفته را به او واگذار نموده
دو راه براى حالل بودن . گیرد   نپرداختند آن شخص یا آن مؤسسه براى تأخیر، مبلغ معینى را مى

صلح نمایند بر ابراء مافى الذمه در د به این نحو که ایقاع مصالحه نماینآن وجه هست، اول اینکه 
مقابل مقدار زیادتر وگرنه چنانچه مدت را در مقابل مقدارى پول قرار دهند به نحو شرط ابتدایى در 
ضمن عقد دیگر یا مصالحه بر او یا بنحو فروش در همه این صورتها پول اضافه ربا است وگرفتن 

چنین باطل است اگر بفروشند دین حال را به زیاده بر آن در ضمن مدتى زیرا بیع وهم. آن حرام
  .دانند  دین به دین را فقهاء جائز نمى
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وجه زیادى در ضمن معامله دیگرى : الل باشد این است کهراه دوم براى اینکه آن پول زیادى ح
شند به بیست تومان واین چیزى که قیمتش مثال ده تومان است بفرو: را منتقل نمایند مثل اینکه

  .معامله صحیح است واشکالى ندارد

براى رفع شبهه از این قسم معامله روایتى که به سند صحیح از امام موسى بن جعفر علیه السالم 
کند به حضرت من چند درهم از کسى طلبکارم  راوى عرض مى: کنیم روایت شده است نقل مى
اى را که قیمتش  به من منفعتى برساند، من جبهکند او را مهلت دهم و وآن شخص خواهش مى

فروشم وطلب خود را تأخیر  هزار درهم است به او ده هزار درهم یا بیست هزار درهم مى
  .عیبى ندارد: اندازم حضرت فرمود مى

کنند ولى اشخاصى هستند   ـ متعارف در بانکها آن است که با یک امضاء معامله نمى10مسأله 
گیرند، این معامله اگر   دهند وسفته مى  نمایند به این نحو که پول مى  معامله مىکه با یک امضاء هم 

بدون زیادى باشد یعنى یکصد تومان بدهد وسفته هم یکصد تومان باشد هیچ اشکالى ندارد چه، به 
عنوان فروش صد تومان نقد به صد ن قرض باشد وسفته سند اثبات آن ذمه پول گیرنده، یا به عنوا

مه، ولى اگر با زیادى باشد که یکصد تومان مثال بگیرد ویکصدوده تومان سفته بدهد، تومان در ذ
مسلما باطل وحرام است، ) همان طور که میان مردم مرسوم است(چنانچه به عنوان قرض باشد 

واگر به عنوان بیع باشد در نظر حقیر اشکال دارد، واحتیاط واجب در ترک آن است، وچنانچه 
  .ایندتوانند از راه دوم که در مسأله پیش گفته شد استفاده نم  الل باشد مىبخواهند زیادى ح

  احکام معامالت بانکها

  .از جمله مسائلى که در این زمانها پیدا شده احکام مربوط به بانکها ومعامله باآنها است

  .بانک دولتى، بانک ملى، بانک مشترک میان دولت وملت: به طور کلى بانکها بر سه قسمند

دانند از این جهت احکام معامله با این بانکها   چون جمعى از علماء دولت را مالک نمى و
ر حکم به نظر حقیر ممکن است دولت ومؤسسه مالک بشود، ولذا اقسام بانکها د. مختلف است

از ذکر آنها خوددارى گیرد تازگى ندارد وما  یکسانند وبسیارى از معامالتى که در آن صورت مى
  :دهیم که تا حدودى تازگى دارند  ا مسائلى را تذکر مىکنیم تنه مى

گذارند وبانک هم در آن پول    ـ در میان مردم متعارف است که پولى در بانک مى1مسأله 
نماید ودر عوض  کند وبه دیگرى منتقل مى نماید حتى گاهى عین پول را مصرف مى تصرف مى

  .دهد سودى به صاحب مال مى

  :شود مى داده ى مختلف واحکام گونا گون است که ذیال توضیحاین معامله داراى صورتها

  . ـ صاحب پول در عوض مبلغ زیادتر پول خود را به بانک بفروشد1

  .در مسائل پیش روشن شد که این معامله اشکال دارد واحتیاط واجب در ترک آن است
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  . ـ صاحب پول به بانک قرض بدهد2

له جائز است زیرا هنگام سپردن صاحب پول شرط اند که این نوع معام  بعضى از علما گفته
کند که اضافه بر اصل پول چیزى به او بدهد، بنا بر این پول اضافى به منزله جائزه است، ولى  نمى

زیرا بانک به طور کلى قرارى گذارده وقانونى وضع کرده : بنظر حقیر پول اضافه ربا وحرام است
شود، ومعامالت با    ماه مقدارى زیادتر به او داده مىاست که هر کس پولى در بانک بگذارد در هر

بانک روى این قرار داد کلى است وبناى عمل روى این شرط است وچنین شرطى را شرط ضمنى 
گویند وشرط ضمنى در نظر عقالء در حکم شرط صریح است ، ولذا چنانچه بانک بخواهد  مى

ین این نوع معامله به طور قطع ربوى رند بنابر اگی  مبلغ اضافى را ندهد به وسیله قوه قهریه از او مى
  .است وگرفتن پول اضافى حرام

 ـ صاحب پول، پولش را به بانک اباحه کند ولو اینکه بانک آن را تملک کند و به دیگرى 3
بدهد، ودر عوض مبلغى اضافى به صاحب پول بپردازد که این نوع معامله را اباحه به عوض 

  .هم نداردگویند وظاهرا اشکالى  مى

دهد در آن تصرف   ـ صاحب پول، پول را به شکل امانت وودیعه در بانک بگذارد واجازه مى4
این صورت ست در نماید نهایت آنکه اذن در تصرف ناقل مجانى نیست بلکه در مقابل عوض ا

  .باشد  مبلغ اضافى از باب شرط ضمنى یا صریح حالل مى

رعه به بعضى از کسانى که در بانک پول دارند جایزه  ـ مرسوم است که بانک گاهى با ق2مسأله 
دهد، وچون این جایزه شرط نشده است بانک هم ملزم به آن نیست وتنها آن را براى تشویق  مى

  .دهد از این جهت حالل است وهیج اشکالى ندارد  مردم مى

 موعد شود بعضى را صاحب پول پیش از سر رسید   ـ پولهایى که در بانک گذاشته مى3مسأله 
تواند بگیرد که   مىشود وبعضى هر موقع خواست  مى) امانت(ه از آن تعبیر به تواند بگیرد ک نمى

  .شود مى) توفیر(از آن تعبیر به 

این دو نوع سپرده از لحاظ احکام باهم فرقى ندارند، مگر آنکه بایستى به شرط در ضمن عقد 
  .عمل شود) رت دومعدم امکان برداشت در صورت اول وامکان برداشت در صو(

گاهى تاجرى با طرف خود در :  ـ از جمله کارهایى که بانک انجام میدهد این است که4مسأله 
کند، ولى   تمام مى وقیمت وشرایط تسلیم را نماید ومقدار ممالک دیگر مذاکره خرید جنس را مى

رود بانک  مىچون دولت مانع از بیرون بردن پول است از مملکت مگر تحت نظر بانک لذا تاجر 
پردازد، مثال جنسى را تمام کرده است که یک صد هزار   ومقدارى از قیمت آن جنس را به بانک مى

تومان بخرد، پنجاه هزار تومان نقد به بانک میدهد، بانک تمام قیمت جنس را که صد هزار تومان 
دهد چنانچه بقیه   گیرد آنگاه به تاجر اطالع مى پردازد وجنس را تحویل مى است به طرف تاجر مى
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تواند جنس را تحویل بگیرد وگرنه خود بانک حق دارد آن متاع را بفروشد وحق   پول را بدهد مى
خود را دریافت نماید وبقیه را به تاجر بدهد وبانک در عوض این کار، مبلغى از تاجر دریافت 

  .کند مى

ل است، وهم فروش گیرد حال اى اشکال ندارد هم مقدارى که بانک مى ظاهرا چنین معامله
جنس وبرداشتن حق خود، اولى حالل است به واسطه اینکه معامله اى که تاجر با طرف خود 

 این کند یا جعاله است به کند بیعى است مشروط به دخالت بانک وکارى که تاجر با بانک مى مى
 قرار گذاشته زیادى را کهاگر دین مرا اداء کنى من اصل دین وآن : گوید  نحو که تاجر به بانک مى

دهم، ویا مصالحه است و در هر دو صورت پول زیادى براى دین نیست تا ربا باشد،   ایم به تو مى
دهد وبى شک چنین پولى گرفتنش حالل خواهد  بلکه در مقابل کارهایى است که بانک انجام مى

ود ودر ش بود، دومى حالل است به واسطه اینکه در ضمن معامله تاجر با بانک چنین شرطى مى
  .نماید  حقیقت تاجر بانک را وکیل در فروش جنس در صورت نپرداختن پول مى

 ـ در میان مردم متعارف است که از بانکها اعم از بانک رهنى وغیره براى ساختمان ویا 5مسأله 
گیرند وبه اقساط آن پول را با مقدار معینى سود به بانک   زراعت ویا ما یحتاج دیگر پول مى

 این معامله به خاطر اینکه مشتمل بر ربا است حرام است، گر چه صریحا شرط زیادى .پردازند مى
شروطى که طبق یک قرار کلى : نشود چون بناى قرض روى این شرط است ودر مسائل پیش گفتیم

رط صریح است ونمى توان آن را به مبناى معامله روى آن است شروط ضمنیه است ودر حکم ش
نقداً بخرد در عوض همان مبلغ با زیادى که به مبلغ معینى را از بانک : این نحو نیز تصحیح نمود

اقساط آن را بدهد زیرا بیع نقد به نسیه در غیر مکیل وموزون همان طور که در سابق گفتیم اشکال 
  .دارد

  احکام سر قفلى

ى است وعامل پیدایش آن این است که دولت قانون) سر قفلى(از معامالت رائج ومورد ابتالء 
جاره مالک حق وضع کرده است که هر کس خانه ویا محلى را اجاره کند پس از گذشتن مدت ا

ارزش اجاره غالبا ترقى ندارد مستأجر را از آن محل بیرون کند ویا مال االجاره را زیاد کند، وچو 
 کند وگاهى مستأجر موافق مذاق مؤجر نیست یا آنکه مؤجر خود احتیاج به مورد اجاره دارد، مى

که ) سر قفلى(ودر تمام این فروض تخلیه محل ممکن نیست مگر با دادن مقدارى پول، از این رو 
عبارت است از پولى که مستأجر از مؤجر براى تخلیه محل ویا از شخص سوم براى تحویل محل 

گر حرام است که ذیال توضیح گیرد پدید آمده واین پول در بعضى موارد حالل ودر بعضى دی مى
  :شود ىداده م

  :گیرد از دو راه قابل تصحیح است اى که مالک مى  ـ سر قفلى1مسأله 
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دهد در عوض ماهى    ـ مالک مغازه یا خانه ومانند اینها را به شخصى مثال یک ساله اجاره مى1
تا زمانى که مستأجر مایل : کند  هزار ریال به اضافه پنجاه هزار ریال نقد ودر ضمن اجاره شرط مى

د در آن محل بماند واجاره آن محل را به همین مبلغ تمدید نماید وحق اخراج او توان باشد مى
محل اجاره را به دیگرى واگذار نمود شد وچنانچه مستأجر وافزودن بر مبلغ مورد توافق را نداشته با

مؤجر با آن شخص طبق اجاره مستأجر اول رفتار نماید یعنى برمبلغ اجاره ماهیانه که هزار ریال 
  .نیفزایدبوده 

 ـ مالک با مستأجر در مورد مال االجاره توافق نمایند ودر ضمن شرط کنند که مستأجر وکیل 2
باشد بعد از پایان مدت اجاره محل را به خودش ویا به دیگرى اجاره دهد ویا وکیل در توکیل باشد 

لک بدهد واین در اجاره دادن به دیگرى ودر مقابل این وکالت مبلغى مثال پنج هزار تومان به ما
تواند وکیل را عزل کند وبا  وکالت چون در ضمن عقد الزم شرط شده است الزم است وموکل نمى

  .رود  مردن او هم از بین

یکى حالل ودیگرى : گیرد دو صورت دارد اى که مستأجر از مالک مى  ـ سر قفلى2مسأله 
فته شد سر قفلى بگیرد حرام، اگر مستأجر از مالک به یکى از دو طریق که در مسأله پیش گ

تواند آن را در مقابل اسقاط حق یا وکالت که از راه شرط حاصل شده بود، حساب نماید و از  مى
تمدید اجاره حق تصرف بعد از پایان مدت اجاره وعدم رضایت به آن محل رفع ید نماید، وگرنه 

 االجاره آن ترقى کرده در آن محل را ندارد اگر چه با بودن مستأجر در آن محل وگذشت زمان مال
  .باشد وگرفتن پولى به عنوان سر قفلى در این صورت حرام است

گیرد چند صورت دارد که بعضى از   اى که مستأجر از مستأجر دیگر مى  ـ سر قفلى3مسأله 
  .صور آن حالل وبعضى دیگر حرام است

مسائل ق که در ریصورت اول آنکه مستأجر به مالک سر قفلى داده باشد یعنى به یکى از دو ط
پیش گفته شد از مالک حق واگذار نمودن محل به دیگرى را گرفته باشد، در این صورت مستأجر 

تواند از مستأجر دیگر به هر مقدارى که توافق کنند سر قفلى بگیرد ولو آنکه چند برابر سر  مى
ک سر قفلى صورت دوم آنکه مستأجر گر چه به مال. قفلى از که او به مالک دادن است باشد

نپرداخته است، اما در ضمن اجاره شرط کرده تا زمانى که مستأجر در محل اجاره ساکن است به 
 قیمت مال االجاره را نداشته باشد وچنانچه همان قیمت اول اجاره بدهد ومؤجر حق اضافه کردن

ستأجر دیگرى واگذار نماید مؤجر با همان شخص طبق اجاره ممستأجر بخواهد محل اجاره را به 
اول رفتار نماید یعنى مبلغ اجاره را زیاد نکند وتا هر اندازه که او بخواهد اجاره را تمدید نماید، یا 
آنکه مالک در حین اجاره اول شرط وکالت مستأجر اول را نموده باشد، در این صورت نیز مستأجر 

  .ل بیان گردیدتواند از مستأجر دوم سر قفلى بگیرد به همان گونه که در صورت او  اول مى
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مجانا، ولى أجر اول به مالک سر قفلى داده یا آنکه شرط نموده است مست: صورت سوم آنکه
شرط ومورد معامله فقط آن است که مستأجر تا مائل باشد مالک تجدید اجاره نماید وحق افزودن 

که مائل بر قیمت اجاره را نداشته باشد، وچنانچه به مستأجر دیگر واگذار شد، مالک هر نحوى 
  .تواند با او رفتار نماید  باشد مى

تواند مستأجر اول از مستأجر دوم سر قفلى بگیرد ولى به این ترتیب که  در این صورت نیز مى
محل را تخلیه کند دهد که او آن  آن شخص سوم مبلغى را مثال ده هزار تومان به مستأجر اول مى

نماید ومالک نیز در معامله با او  حل را اجاره مىکند وم آنگاه خود با مالک به یک قیمتى توافق مى
کمال آزادى را دارد وآن شخص سوم اگر بخواهد در آن محل حقى پیدا کند باید همانطور که بیان 

  .شد به مالک سر قفلى بدهد

مستأجر به مالک سر قفلى نداده است ولى مالک میل دارد با او تجدید : صورت چهارم آنکه
تواند   در این صورت نیز مستأجر مى. قعى که او بخواهد به دیگرى اجاره ندهداجاره نماید وتا مو

  :از شخص سوم سر قفلى بگیرد ولى به یکى از سه راه زیر

 ـ اینکه مبلغى مثال پنج هزار تومان به او بدهد وشرط نماید که محل را تخلیه کند ومزاحم او 1
  .نباشد

  .است) هبه معوضه(و ببخشد واین در حقیقت  ـ در مقابل عدم مزاحمت او مبلغى را به ا2

در این صورت نیز سر قفلى در . بدهد) جعاله( ـ در مقابل عدم مزاحمت، پول را به عنوان 3
  .معامله کندتواند    نحو مایل باشد مىمقابل تخلیه محل است واجاره از مالک اصلى، و او به هر

  حکم خرید وفروش حواله

) خرید وفروش حواله(است واز آن به ) صرف برات(زرگانان یکى از معامالت رایج میان با
  :کنند وآن بر سه قسم است تعبیر مى

دهد که از طرف او در محل دیگر همان پول را  قسم اول ـ شخصى در محلى پولى به تاجر مى
دهد که در بغداد همان مبلغ را از طرفش  مثال ده هزار تومان در تهران به تاجرى مى. دریافت کند

معامله هیچ اشکالى  معامله به شکل قرض باشد ویا خرید وفروش، در صحت این چه این. یردبگ
  .نیست

قسم دوم ـ شخصى در مکانى پولى به تاجر بدهد ودر مکان دیگر از طرف او کمتر از آن را 
م ظاهرا این معامله ه. بگیرد مثال هزار تومان در بغداد به تاجر بدهد ودر تهران نهصد تومان بگیرد

اشکالى ندارد وفرقى بین قرض وخرید وفروش نیست زیرا ربا آن است که پول دهنده زیادى 
  .گیرد بگیرد نه کمتر ودر این قسم پول دهنده کمتر مى
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ویا از م سوم ـ آنکه شخصى در محلى پولى به کسى بدهد که در محل دیگر از خودش قس
قرض بدهد قطعا حرام است واگر خرید در این قسم اگر پول را به عنوان . طرفش زیادتر بگیرد

  .وفروش باشد احتیاط واجب ترک آن است واهللا العالم

  حکم ضمان جدید

اند بسازد  اى را با خصوصیاتى که طرفین بر آن توافق کرده  شود مثال خانه شخصى متعهد مى
 ینشود، چنانچه تعهد کننده تا مدت مع  وتحویل دهد وشخص سومى با توافق طرفین متعهد مى

  .گیرد مىکار راانجام ندهد مبلغى به صاحب کار بپردازد ودر مقابل این تعهد پولى 

در صورتى که متعهد اول تخلف کرد وشخص ثالث مبلغى را که تعهد کرده پرداخت نمود 
  .وهمان مبلغ را از متعهد اول گرفت، اینکار با جمیع خصوصیاتش صحیح است ومانعى ندارد

  حکم بیمه

اند که این معامله در  دانشمندان علم حقوق نوشته. است) بیمه نمودن( در آمد از معامالت تازه
تجارت میان شرق وبعدا در اثر بر قرارى . دى در اروپا پدید آمده استاوائل قرن چهارده میال

وغرب در اوائل قرن سیزده هجرى اسالمى در بالد آسیا ظاهر گردید واموال تجارتى را که از راه 
نمودند وکم کم در همه شئون زندگى راه یافت تا جایى که همه چیز   کردند بیمه مى  دریا وارد مى

شود مبنى بر  پیمانى میان دو طرف بسته مى: حقیقت بیمه این است که. کنند حتى انسان را بیمه مى
د عهد باشاى پیش بیاید ومورد بیمه آسیب ببیند ویا از بین برود، بیمه کننده مت چنانچه حادثه: اینکه

شود در هر   بپردازد ودر برابر چنین تعهدى بیمه پذیر نیز متعهد مىخسارات وارده را طبق قرار داد 
هر سال مبلغى : شود مثال شخصى متعهد مى. ماه یا هر سال یا یک مرتبه مبلغى را به او تسلیم نماید

ویا آن شخص را به شرکت ویا فردى بدهد که اگر آسیبى به ماشین ویا خانه اش برسد آن شرکت 
  .آن خسارت را جبران نماید

گذارند چنانچه خسارتى  اى مى اى سرمایه عده: یک قسم دیگر بیمه نیز وجود دارد وآن اینکه
نمودن صندوق  یکى از اعضاء وارد شود از آن طریق جبران نمایند که اساس این قسم بیمه باز به

  .شود  که بر یکى از اعضاء وارد مىتعاونى مشترک میان جماعتى است براى جبران خسارت معینى

  :توان تصحیح نمود شود مى قسم اول بیمه را از چند راه که ذیال توضیح داده مى

 ـ از راه ضامن شدن ـ بنا بر اقوى در ضامن شدن شرط نیست آن چیزى که ضامن آن شده 1
صحیح است بیمه اند دین در ذمه باشد بلکه ضامن اعیان شدن گر چه آن اعیان نزد صاحبانش باشد 

کسى که براى او ضامن : نیز از مصادیق ضمان اعیان است نهایت ضمانى است مشروط به اینکه
  .اند باید مبلغى در سال بپردازد  شده
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کنند که بیمه شونده مبلغى بدهد وبیمه   ـ از راه صلح وسازش ـ طرفین معامله سازش مى2
  . نمایدکننده نیز در صورت خطر ووقوع خسارتى آن را جبران

 ـ از راه هبه معوضه ـ به این ترتیب بیمه شده مبلغى را یک مرتبه ویا تدریجا به شرکت یا 3
بکند خسارتش را کند اگر پیش آمدى براى او  ىکند وشرط م  شخص بیمه کننده مجانى تسلیم مى

  .جبران نماید

داشته است اما این  ـ از راه معامله مستقل ـ گر چه معامله بیمه در زمان شارع مقدس وجود ن4
نیز ) اوفوا بالعقود(معامله یک معامله عقالیى است وشارع مقدس هم از آن نهى نکرده وعموم 

  .شامل آن خواهد بود

مى  بعضى از شرکتها در سال یک مرتبه یا در هر ماه مبلغى به کسانى که بیمه شده) مسأله(
  .الزم الرعایه است در ضمن عقد بیمه طپردازد ظاهرا گرفتن آن پول حالل است زیرا این کار با شر

واما قسم دوم بیمه که بر اساس تأسیس صندوق تعانى مشترک است نیز قابل تصحیح است به 
  :شرح زیر

اند مال   ـ از راه ضامن شدن ـ به این ترتیب، پولهاى هر کدام از شرکاء که در محلى گذاشته1
شوند اموال دیگران را به نسبت معینى مثال   خود آنها است ولى هر کدام از آن چند نفر ضامن مى

شود به ربع، واین ضمان مشروط است به اینکه هر  اگر پنج نفرند هر کدام ضامن اموال دیگران مى
  .کدام در ماه یا سال مبلغ معینى را نزد شرکت بگذارند

  .شود از راه صلح وسازش تصحیح نمود   ـ مى2

  .ته شد از راه معامله مستقل آن را تصحیح نمود ـ ممکن است همانطور که در قسم اول گف3

  خرید وفروش اوراق جایزه دار

است وحقیقت آن این است که ) اوراق شانسى(از جمله معامالت تازه در آمده خرید وفروش 
که چنانچه کسى ود ش توافقى میان مردم از یک طرف وشرکت یا شخص معینى از طرف دیگر مى

 آن شرکت یا شخص میان خریداران قرعه مى زند، قرعه بنام هر اوراق را به قیمت معینى بخرد
این معامله چند صورت دارد که همه آن صورتها حرام و . دهد  کس اصابت کرد مقدارى پول مى

  .شود غیر جائز است پولى که از آن راه گرفته مى

وحرام صورت اول اینکه پول را در عوض اوراق به احتمال اصابت قرعه بدهد این عمل قمار 
  .است بدون اشکال

شرط قرعه زدن را خرد در عوض پول معین ودر ضمن بیع  صورت دوم انکه اوراق را مى
زند، این معامله وشرط هر دو   کند یا آنکه خود فروشنده براى تشویق خریداران قرعه مى مى
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ام او اصابت اوراق باطل است زیرا چنانچه قرعه بن. باطلند، اما معامله به جهت مجهول بودن مالیت
  .کند اوراق مالیت زیادتر دارد واگر اصابت نکند اصال مالیت ندارد ومعامله بر مجهول باطل است

وقرعه . شود وغیر واجب الرعایه وفاسد خواهد بود  وشرط هم با فساد معامله شرط ابتدایى مى
  .تواند باشد ست واز موجبات مالکیت نمىهم به خودى خود قمار وحرام ا

آنکه کسى اوراقى را به قیمت معینى به عنوان کمک به یک از مؤسسات خیریه صورت سوم 
زند وبنام هر کس  گیرد آنگاه دهنده اوراق به عنوان تشویق میان گیرندگان اوراق قرعه مى مى

دهد، در این صورت دادن پول به عنوان کمک به مؤسسات خیریه مانعى   اصابت کرد مبلغى مى
ه از راه قرعه نصیبش شده جایز نیست چه آن پول از پولهایى باشد که ندارد، ولى گرفتن پولى ک

از پول دیگر بدهند وبه  غیر آن باشد بلى چنانچه اند وچه مردم به عنوان کمک به مؤسسه داده
عنوان بخشش باشد وبداند که با قرعه مجبور به دادن پول نیست گرفتن چنین پولى اشکالى ندارد، 

 بحث ما خارج است مال غصبى را هم اگر صاحبش راضى بشود مانعى ولى چنین فرضى از مورد
  .ندارد واهللا العالم

  ...احداث خیابانها ومیدانهاى عمومى و

کند خیابانها احداث ویا   نیازمندیهاى اجتماعى وگسترش احتیاجات تفننى مردم ایجاب مى
دیگران، و مسجد در اموال ید آید وگاهى این کارها موجب تصرف پد... تر شود، میدانها و گسترده

  .شود  آید که ذیال توضیح داده مى  و موقوفات است از این رو مسائلى پیش مى

شود چنانچه صاحبانش راضى باشند ویا   ـ امالک شخصى که در معابر واقع مى1مسأله 
بفروشند وحکومت هم بخرد هیچ اشکالى ندارد، ولى چنانچه نخرد ویا آنها نفروشند ویا بخاطر 

 قیمت عادله نیست حاضر به فروش نشوند ومجانى هم راضى نباشند، کسى که متصدى کار آنکه
غصب کردن وخارج شدن خالف شرع کرده است، لیکن پس از ) ر آنحکومت باشد یا غی(است 

  .اشکال است  کنند بى ملک از دست مالک، رفت وآمد وتصرفاتى که دیگران در آن مى

خیابان واقع گردد، خراب کردن آن جایز نیست وعنوان  ـ هر گاه مسجدى در مسیر 2مسأله 
رود، ولى رفت و آمد در آن جایز است واشکالى  مسجد بودن که امرى اعتبارى است از بین نمى

  .باشد ندارد ونجس کردن آن محل، حرام نیست وبر فرض نجس شدن پاک نمودن آن واجب نمى

ب کنند ومقدارى از آن باقى بماند که مى  ـ اگر مسجدى را به خاطر امور یاد شده خرا3مسأله 
توان در آنجا دکان ساخت ویا استفاده هایى نظیر آن   شود در آنجا نماز خواند، بدون شک نمى

نمود، بلى چنانچه آن مقدار باقیمانده را نشود مسجد ومحل عبادت ونماز نمود، متولى یا حاکم 
 را در مسجد دیگر و اگر نشد در مصالح عامه تواند آنجا را اجاره بدهد ومال االجاره آن شرع، مى
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باشد ولى احتیاط اجاره کردن وبعید نیست که بدون اجاره نیز قابل تصرف . مسلمین مصرف نماید
  .است

و در صورتى که باقیمانده امکان مسجد بودن را داشته باشد ولى ظالمى آنجا را خراب کند 
مکن نباشد، استفاده کردن از آن وخرید وفروش وساختمانى دیگر بسازد وتبدیل آن به مسجد نیز م

  .باشد  مانع است وجز شخص ظالم دیگرى ضامن هم نمى آن بى

  .کنند سه قسم است   ـ محلهایى که مسلمین اموات خود را درآنجا دفن مى4مسأله 

  . ـ زمینهایى که شخص معینى آن را براى دفن مرده گان وقف نموده است1

کنند که مردگان  است وملک کسى نیست تعیین مى) مرافق عمومى ( ـ مقدارى از زمینى را که2
  .را در آنجا دفن نمایند

این قسم حکم سایر اموال شخصى . کنند  ـ ملک شخصى افراد است که در آنجا مرده دفن مى3
  .را دارد

واما قسم اول تغییر آن جایز نیست، ولى چنانچه ظالمى آن را تغییر دهد ویا از حالت قبرستانى 
ید وفروش بیرون آید وقابل استفاده براى دفع اموات نباشد، بهره بردارى از آن به رفت وآمد، خر

  .اشکال است وحتى تبدیل آن به خانه ودکان ونظائر اینها بى

  .اما قسم دوم تغییر وتبدیل آن ظاهرا مانعى ندارد وتمام تصرفات در آن جایز خواهد بود

بودن وعدم آن، معلوم نباشد جمیع تصرفات وتبدیل هر گاه وضع قبرستانى از لحاظ وقف 
  .وتغییر آن جایز است

  احکام تلقیح مصنوعى

اى به زنى تزریق کنند  تلقیح مصنوعى عبارت از این است که نطفه مردى را بگیرند وبا وسیله
مورد بررسى قرار واز این راه آن زن حامله گردد واین عمل از لحاظ شرعى مسائلى دارد که ذیال 

  :گیرد ىم

تزریق کنند ) اگر چه در شهر دیگر باشد( ـ هرگاه نطفه شوهرى را بگیرند وبه زن او 1مسأله 
شوهر تزریق کنند خالى از اشکال  اما اگر نطفه مرد اجنبى را به زن شوهر دار ویا بى. اشکال ندارد

  .نیست واحتیاط واجب در ترک آن است بلکه بعید نیست که حرام باشد

شود آن د وزن حامله شوهر تزریق کنن   گاه نطفه مرد اجنبى را بگیرند وبه زن بى ـ هر2مسأله 
بچه ملحق به زن وآن مرد است یعنى زن مادر وآن مرد پدر اوست واحکام بچه از ارث بردن ونفقه 

  .شود وغیر اینها بر آن بچه مترتب مى

: حامله شود دو صورت دارد ـ اگر نطفه مرد اجنبى را به زن شوهر دار تزریق کنند وزن 3مسأله 
یکى آنکه یقین داشته باشند که بچه از نطفه شوهر منعقد نشده مثل اینکه شوهر یک سال باشد با 
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در این صورت آن زن همبستر نشده ونطفه او هم اگر چه با تزریق به رحم زن ریخته نشده باشد، 
  .شود رتب مىواحکام بچه بر او متشود  ملحق مى) مرد اجنبى(بچه به صاحب نطفه 

صورت دیگر آنکه احتمال داده شود کودک از نطفه شوهر باشد، در این صورت بچه ملحق به 
  .آید وداراى احکام او است شوهر است ودر هر دو صورت زنى که او را زائیده مادر او بشمار مى

ینکه بچه از  ـ اگر نطفه دو مرد یا بیشتر را به زنى تزریق کنند واو حامله شود واحتمال ا4مسأله 
بچه را با قرعه باید ه باشد، ظاهرا در این فرض پدر شوهرش باشد منتفى باشد یا اصال شوهر نداشت

  .تعیین کرد

 ـ اگر نطفه مردى را بگیرند ودر رحم مصنوعى قرار دهند وبچه متولد شود آن بچه به 5مسأله 
  .صاحب نطفه ملحق خواهد شد

  احکام جراحى پالستیکى

تواند چشم ویا کلیه ویا قلب ودیگر   صر ما بقدرى پیشرفت کرده است که مىعلم پزشکى در ع
. رار گیرداعضاء انسان سالم ویا در حال مرگ را به انسان دیگرى پیوند نماید ومورد استفاده او ق

  :دهیم  مىاینک مسائل مربوط به این موضوع را ذیال مورد بررسى قرار 

ه حرام است مگر بخاطر مصلحت مهمترى مانند بینا  ـ قطع عضو انسان چه زنده ومرد1مسأله 
ساختن ویا زنده نگاه داشتن انسانى دیگر، در این صورت قطع عضو زنده ویا مرده شرعا مانعى 

  .ندارد

 ـ قطع عضو انسان زنده وپیوند آن به دیگرى منوط به اجازه اوست ودر مرده یا باید 2مسأله 
  .داو اجازه ده) ولى(وصیت کرده باشد ویا 

 ـ خرید وفروش اعضاء جدا شده از انسان چه مرده وچه زنده جایز نیست، یا باید 3مسأله 
در مقابل پول واگذار شود ، اما خصوص خون خرید ) هبه معوضه(مجانى داده شود ویا به شکل 

  .وفروشش جایز است

لى در  ـ در صورتى که قطع عضو جایز نباشد اگر قطع شود باید دیه پرداخت شود و4مسأله 
  .صورت جواز، دیه هم الزم نیست

کنند نجس است ولى پس از پیوند وتعلق روح به آن، از اجزاء   ـ عضوى را که جدا مى5مسأله 
گردد ونماز خواندن با آن نیز  آید وبا این استحاله وانقالب، پاک مى بدن شخص زنده بشمار مى

  .جایز است

  احکام تشریح

  :آن هم حرام است وهم دیه دارد مگر در چند مورد زیرتشریح بدن میت وقطعه قطعه کردن 



٣٤٧ توضيح المسائل

 ـ در صورتى که پیشرفت علم پزشکى ومعالجه بیماران بر آن توقف داشته باشد که در این 1
مه صورت جائز خواهد بود زیرا حرامى که مقدمه یک امر مهمى باشد مانند تشریحى که مقد

  .خواهد بودت چنین امرى جایز پیشرفت علم طب ونجات دادن مردم وحفظ حیات آنها اس

اى بمیرد   ـ جدا کردن وپاره نمودن بدن مرده براى حفظ حیات دیگرى ـ مثل اینکه زن حامله2
اى در شکم مادر بمیرد ومادرش زنده باشد در صورت اول   وبچه در شکم او زنده باشد، یا بچه

  .انعى نداردپاره شکم مادر ودر صورت دوم قطعه قطعه کردن بچه براى حفظ زنده م

قاتل، در تل ویا شناختن  ـ تشریح بدن میت براى کشف جرم، یا نجات دادن افراد متهم به ق3
البته موارد دیگرى نیز هست که در جاى خود بیان شده . همه این صورتها نیز تشریح جایز است

  .است

  . ـ در مواردى که تشریح جایز است دیه ندارد1مسأله 

  دیدحکم ذبح حیوان به طریق ج

برند به این   در زمان ما به موازات ماشینى شدن زندگى، حیوانات را نیز با ماشین برقى سر مى
ل است دارند آنگاه با یک آلت مخصوص که به برق متص ترتیب، چند حیوان را در یکجا نگاه مى

  .برند سر آنها را یکجا مى

ایى که باید در ذبح شرعى بریده در صورتى که آن حیوانات را رو به قبله نگاه بدارند، وهمه رگه
شود، با آن آلت قطع گردد، وهنگام زدن دگمه برق شخص مسلمانى یا کتابى که متصدى این کار 
است بسم اهللا بگوید، این نوع ذبح کردن نیز اشکالى ندارد وگوشت چنین حیوانى حالل است ولى 

  . استباید توجه داشت که بریدن وجدا کردن سر حیوان از پشت سر مکروه

  حکم تحدید نسل وتنظیم آن

از طرفى پیشرفت علم پزشکى وبهداشت، حد متوسط عمرها را باال برده واز مرگ ومیر تا حد 
زیادى جلوگیرى نموده است در نتیجه آمار جمعیت دنیا به شکل سر سام آورى رو به افزایش نهاده 

ر بعضى زنها در اثر مرض است که اداره آن در آینده بسیار مشکل خواهد بود، واز طرف دیگ
وضعف، زائیدن وتربیت بچه برایشان سخت، دشوار است به عالوه امکانات زندگى اجازه چنین 

د نسل وتنظیم وبهداشت خانواده دهد از این رو دولتها به فکر تحدی  آزادى را در تولید نسل نمى
  :کنیم  بیان مىاند و ما احکام آن را در ضمن مسائلى   برآمده

 شایع است که در بعضى کشورها براى جلو گیرى از تراکم جمعیت، جنین را سقط  ـ1مسأله 
رسد وافرادى که  کنند واخیرا در ایران، با اینکه مشکلى نیست، زمزمه سقط جنین به گوش مى مى

  !اند شأن آنها دخالت در این امور نیست آن را تجویز کرده
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طفه  وچه قبل از آن حتى در صورت ندر هر صورت، اسقاط حمل چه بعد از تعلق روح به آن
  .بودن حرام است

هر مثقال سه ربع مثقال ( ـ اگر حمل سقط شده نطفه باشد بیست مثقال شرعى طال 2مسأله 
واگر علقه باشد چهل مثقال واگر مضغه باشد شصت مثقال واگر استخوان پیدا کرده ) صیرفى است

روح در آن دمیده شده چنانچه پسر باشد یک هشتاد مثقال واگر گوشت پیدا کرده صد مثقال واگر 
  .هزار مثقال وچنانچه دختر باشد پانصد مثقال طال باید به ورثه آن سقط شده داده شود

است واگر در صورتى که زن اجازه بدهد جایز ) عزل(ز راه  ـ جلوگیرى از انعقاد نطفه ا3مسأله 
  .داجازه ندهد گر چه مکروه است ولى جایز است ودیه هم ندار

 ـ خوددارى کردن از نزدیکى با زن بیش از چهار ماه جایز نیست وپیش از آن در 4مسأله 
  .صورت اشتیاق به آن مکروه است

 ـ خوددارى کردن از ازدواج چه براى مرد وچه براى زن در صورت ترس ارتکاب 5مسأله 
  .حرام، حرام است وبدون آن مکروه است

دارد شود، حکم عزل را    در رحم زن مى از ریختن نطفه ـ بکار بردن وسائلى که مانع6مسأله 
  .که در مسأله سوم بیان شده است

 ـ هیچ کدام از زن ومرد حق ندارند خود را عقیم کنند ویا مثال زن راضى شود رحمش 7مسأله 
  .را بیرون آورند وچنین کارى جایز نیست

ضد باردارى، جا گذاشتن  ـ بقیه راههاى جلو گیرى از آبستنى مانند خوردن قرص 8مسأله 
  .شود جایز است واشکالى ندارد اى در رحم که مانع انعقاد نطفه مى وسیله

مردم بشکل ل نظم عمومى بشود بر همه  ـ در صورتى که زیادى جمعیت موجب اختال9مسأله 
وجوب کفایى الزم است که از آن به یکى از راههاى مشروع جلو گیرى نمایند وهمچنین زنى که 

ى برایش خطر دارد ویا ممکن است طورى مریض شود که زندگى خانواده گیش بهم بخورد باردار
ویا آبروى آنها در خطر باشد در همه این موارد باید از راههاى مشروع از تولید نسل جلو گیرى 

  .بعمل آورد

  کنند  حکم نماز وروزه کسانى که با هواپیما مسافرت مى

پرواز کند ر هواپیما شود وهواپیما چهار فرسخ عمودى ر سوا ـ هر گاه شخص روزه دا1مسأله 
آنگاه به زمین بنشیند چنین شخصى در حکم مسافر است وباید روزه خود را افطار کند چون 

  .شود هشت فرسخ واین مقدار هم حد سفر شرعى است مجموع رفتن وآمدن مى

 است با هواپیماى سریع  ـ هر گاه کسى از محلى که ظهر شده ونماز را در آنجا خوانده2مسأله 
السیر به محل دیگر که هنوز ظهر نشده است برود، ظاهرا نماز ظهر وعصر دیگرى بر او واجب 
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یک قضاى ظهر فرض در هیچ کدام از این دو محل نماز نخواند تنها نیست، وچنانچه در این 
ى که در محل وعصر کافى است، ونیز در همین فرض چنانچه در محل اول نماز ظهر را نخواند وقت

خواهد نماز را بخواند گرچه در محل دوم وقت باقى است اما وقت آن در محل اول   دوم مى
  .گذشته است باید به نیت اداء نماز را بخواند نه قضاء

 ـ هر گاه پیش از غروب آفتاب از محلى با هواپیما ویا قمر مصنوعى طورى حرکت کند 3مسأله 
باشد، نماز مغرب  آنجا غروب نکرده  ساعت برسد آفتاب دراى در بیست وچهار که به هر منطقه

  .وعشاء بر او واجب نخواهد بود

 ـ هر گاه آدمى از محلى که رؤیت هالل رمضان در آنجا شده وبه قصد اول ماه روزه 4مسأله 
خواهد ده روز در آنجا بماند ویا وطن  گرفته مسافرت کند وقبل از ظهر به محلى رسید که مى

ر آنجا اول رمضان ثابت نشده است در صورتى که چیزى نخورده باشد باید روزه را اوست ولى د
 هنوز اول نگهدارد، وچنانچه از محلى که رؤیت هالل شوال شده به جایى مسافرت کند که در آنجا

  .ماه ثابت نشده است افطار واجب است

  نماز وروزه اهالى قطبین

است وشش ماه روز مانند، دو قطب شمالى بعضى از مناطق کره زمین است که شش ماه شب 
در صورتى که ضرورتى ایجاب نکند نباید در چنین مناطقى زندگى کرد ولى در . وجنوبى کره زمین

صورت ضرورت ویا بودن مصلحت بیشترى ناگزیر به ماندن شد براى نماز وروزه یکى از دو راه را 
اى که نزدیکتر به آنجا    معتدله اوقات مناطق ـ اوقات نماز وروزه آنجا را با1: باید انتخاب نماید

نماید مثال با ساعت، هر وقت فهمید در آن کرده است تطبیق   است ویا سابقا در آنجا زندگى مى
مناطق ظهر شده نماز ظهر وعصر، وهر وقت مغرب شده نماز مغرب وعشاء، وهر وقت صبح شده 

 روزه بگیرد واین کار با بود وسائل نماز صبح بخواند وهر گاه در آنجا ماه رمضان شد او هم
  .امروزى از قبیل رادیو وتلویزیون کارآسانى است

 ـ مالک را اوقات مناطق معتدله قرار دهد بدون در نظر گرفتن نزدیکترین منطقه نسبت به 2
ودر انتخاب اوقات مناطق معتدله مخیر است مثال مخیر است میزان را ایران یا عراق یا حجاز . آنجا
  .ظائر اینها قرار دهدویا ن

  احکام رادیو وتلویزیون

 ـ استفاده از رادیو در غیر از لهو ولعب جایز است، مانند گوش دادن به اخبار، قرآن 1مسأله 
  .آن حرام است سخنرانیهاى عملى ومذهبى اما گوش دادن به ساز وآواز وبرنامه هاى منحرف کنند
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خرد نه تنها خودش نباید از لهو   کسى که مى ـ خرید وفروش رادیو مانعى ندارد ولى2مسأله 
  .ولعب آن استفاده کند، بلکه از ارتکاب خانواده اش نیز باید جلو گیرى نماید

 ـ خرید وفورش تلویزیون وکادو دادن آن جائز است، ونیز گوش دادن به سخنرانیهاى 3مسأله 
ولى گوش دادن به ساز . استعلمى، ومذهبى، وتفریحى، ومسابقات، وبرنامه هاى آموزنده آن جائز 

بند   موجب فساۀ وسوق جامعه به بىنند ه ان، که واواز، وموسیقى، وغناء، وبر نامه هاى منحرف ک
حجاب  شود، جائز نیست، ونیز باید از نگاه کردن به زنهاى مسلمان بى وبارى وشهوت پرستى مى
  .ولخت وعریان اجتناب نمود

  طهارت الکل

شود که به آن الکل صنعتى مى   م آن از چوب ومانند آن گرفته مىالکل بر دو قسم است یک قس
کنند و آن را الکل  مىواز آن الکل درست کنند  گویند وقسم دیگر آن است که شراب را تبخیر مى

  .گویند طبى وجوهر الخمر مى

الکل صنعتى پاک است زیرا اگر چه خمر نجس است ومایعات مسکر دیگر با احتیاط واجب نیز 
ت، وهمین الکل در صورتى که مقدارى آب با آن مخلوط شود مست کننده است واصوال نجس اس

عامل مست کنند ه در همه مسکرات همین ماده الکلى است که اگر به نحوى این ماده از خمر 
ست وقابل خوردن نیست آید، اما چون الکل سم ا گرفته شود از حالت مست کنندگى بیرون مى

است ومست کنندگى آن فعلیت ندارد اسکار الکل با مخلوط شدن با آب وگویا فعلیت پیدا کردن 
شود به عالوه دلیل نجاست مسکرات از الکل انصراف   جز با آب از این رو حکم به طهارت آن مى

  .دارد

الکل طبى وجوهر الخمر نیز بعید نیست که پاک باشد بلکه اقوى پاک بودن است زیرا با تبخیر 
رود بارى اینکه بخار در نظر عرف موضوع دیگرى است وغیر از  ر مىخمر نجاست خمرى از بخا

این محکوم به طهارت ند ه باشد بنا بر خود خمر است وخود آن بخار هم که معلوم نیست مست کن
  .خواهد بود

شود اغلب آنها با مقدار کمى  شود وگفته مى  روى این حساب دواهایى که از خارج وارد مى
ها محکوم به طهارت است وجایز است خوردن آنها، وهمچنین آمپولهایى الکل مخلوط است همه آن

کنند چنانچه در آن موضع خون   شود قبال ویا بعدا موضع آن را با الکل ضد عفونى مى  که زده مى
  .نیامده باشد به خاطر الکل تطهیر موضع الزم نیست

  .جایز است واشکالى ندارد ـ خرید وفروش تمام اقسام الکل 1مسأله 

  حکم تصویر وعکس گرفتن
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از جمله کارهاى متعارف این زمان عکس گرفتن با دستکاه عکاسى، اینک حکم تصویر و 
  :نماییم بردارى را در ضمن مسائلى ذیال بیان مى عکس

 ـ درست کردن مجسمه صاحب روح مانند انسان حرام است ولى نگاه داشتن آن حرام 1مسأله 
  .غیره جایز وصحیح استنیست وخرید وفروش آن براى تزیین و

  .ندارد است واشکالى  ـ تصویرى که داراى بر آمدگى نباشد مانند نقش بر دیوار جایز2مسأله 

 ـ عکس گرفتن با دستگاه عکاسى جایز است وشغل عکاسى وهمچنین اجازه دادن 3مسأله 
  .اشکال است  براى عکس گرفتن نیز بى

  . ـ خرید وفروش عکس نیز اشکالى ندارد4مسأله 

 ـ نگاه کردن به عکس شخص نامحرم مخصوصا اگر آشنا باشد بنا بر احتیاط غیر لزومى 5مسأله 
  .ترک شود، ودر صورتى که نگاه کردن به قصد لذت بردن باشد حرام است

  حق تألیفاحکام 

گر چه موضوع حق تألیف در زمان ائمه علیهم السالم نبوده ودر عصر ما پیدا شده است، اما 
باشد واصال   اى که از شرع مطهر رسیده است کامال روشن مى ات وقواعد کلیهحکم آن از کلی

معنى کامل بودن دین اسالم همین است که تا روز قیامت هر موضوعى پیدا شود حکم آن در تحت 
بر ما است القاء قواعد : یک عنوان کلى بیان شده است ومنظور امام علیه السالم که فرموده است 

  .باشد استخراج احکام موارد خاصه نیز همینکلیه وبر شما است 

کند آن چیز محصول زحمت ونتیجه کار او است، وتنها او   ـ کسى که چیزى تألیف مى1مسأله 
مالک آن کار است، وحق دارد دیگران را از تصرف در آن که عبارت از تکثیر نسخه وطبع است 

تصرف در آن به نگاه کردن وگوش منع نماید، ودر صورت منع، تصرف در آن جایز نخواهد بود و
  .باشد دادن به آن نیست تا گفته شود تکثیر نسخه وتجدید طبع تصرف در نتیجه کار او نمى

تصرف ان از راه مطالعه وگوش دادن ونظائر آن که  ـ بهره مند شدن از نوشته هاى دیگر2مسأله 
  .نع نمایدرود جایز است اگر چه مؤلف ناراضى باشد واز آن م در آن بشمار نمى

 ـ اگر بدون رضایت شخصى کتاب او را طبع کنند، کتابهاى طبع شده میان مؤلف 3مسأله 
باشند، وهمچنین است اگر با رضایت او   ومتصدى چاپ مشترک است وبه نسبت مالک آنها مى

  .باشد ولى مقدار حق تألیف تعیین نشده باشد

 مقابل آن پولى گرفت اما نه به عنوان شود به کسى واگذار کرد ودر  ـ حق تألیف را مى4مسأله 
  .خرید وفروش بلکه به شکل مصالحه، هبه معوضه، اباحه به عوض وامثال اینها

  حق امتیاز نشر اخبار



٣٥٢ توضيح المسائل

از جمله مسائل تازه در آمد این است که دولتها حق امتیاز نشر اخبار را در عوض پولى به 
 آنها ویا بدون اجازه آنها حق نشر خبر کنند که دیگران پیش از  شخص یا مؤسسه خاصى واگذار مى

  .نداشته باشند ودر صورت تخلف باید مجازات قانونى شوند

بلکه به فروش نباشد، به نظر ما دولت چنین حقى را دارد، نهایت آنکه باید به شکل خرید و
شکل مصالحه یا اباحه به عوض وامثال اینها باشد وکسى که این حق از طرف دولت به او واگذار 

شود، وچنانچه دیگرى آن را با زودتر منتشر نمودن ضایع نماید حق اخذ  شده است مالک آن مى
خسارت از او را دارد وهر گاه دولت هم او را جریمه نماید باید به کسى که این حق به او تعلق 

  .دارد بپردازد

  ...مسابقات ورزشى

داشته  رواج از دیر باز...  واسب دوانى، تیراندازى: و اگرچه یک سلسله مسابقاتى از قبیل
بیان شده است ولى یک سلسله مسابقاتى ) سبق ورمایه(واحکام آنها نیز در کتب فقهى تحت عنوان 

اند وما احکام آنها را ضمن  دیگر از قبیل، بوکس زدن، فوتبال، پینگ پنگ و کامال تازه در آمده
  :دهیم مسائلى ذیال توضیح مى

گیرد هر گاه از نوع کارهایى باشد که بیم آن   آن صورت مى ـ کارى که مسابقه با1مسأله 
رود موجب هالکت نفس ویا تلف عضو گردد مانند بوکس زدن وامثال آن چنین مسابقه ایى  مى

وروح، یا تقویت  است وچنانچه مستلزم آنها نباشد چه موجب تقویت جسم بدون شک حرام
در هر دو صورت جایز وانجام آن مانعى مجتمع اسالمى باشد وچه صرفا به خاطر تفریح باشد 

  .نخواهد داشت

بیان شده است جایز ) سبق ورمایه( ـ مسابقه با عوض در غیر مواردى که در کتاب 2مسأله 
  .نیست ومعامله هم باطل است

دهد حالل است در  اى که مؤسسه تربیت دهنده مسابقه به مسابقه دهنده مى  ـ جایزه3مسأله 
  .جایز باشدصورتى که اصل مسابقه 

  حکم نماز در کرات

از آنجا که قبله عبارت : رود از لحاظ نماز باید به ترتیب زیر نماز بخواند کسى که به کره ماه مى
است از کعبه وکعبه هم تنها آن ساختمان مخصوص نیست بلکه موازات آن از باال وپایین تا اعماق 

به موازات همان منطقه نماز بخواند وچنانچه آسمانها ودل زمین است از این رو در کره ماه هم باید 
اى را که گمان دارد قبله در آن سمت باشد باید به  نتواند موازات آن منطقه را پیدا کند هر منطقه

نداشته باشد به یک طرف نماز بخواند کافى وى آن نماز بخواند وهر گاه به هیچ طرف گمان س
  .است


